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Aan de zwijgers binnen inmiddels narcistisch Pervers Nederland;
De herkomst van het woord ‘pervers’ komt van het Latijnse perversus, wat verdorven of
omgekeerd betekent.
Nederland is een Monarchie.
Geachte Eerste en Tweede democratische Kamerleden, wie bent u dan?
Bent u Leden der Kamers slechts vazallen van de Alleen Heerser en Bilderbergroep en zit
u net als velen in uw Kamers lekker te Netflixen?
Reguliere Journalisten, deze vraag geldt ook u?
Zijn wij een laf pervers land geworden of waren we dat al!?
De Telegraaf slachtte oud Brigade Generaal Toine Beukering in de krant af vanwege zijn
uiting ‘makke lammetjes’, maar Beukering zei tenminste nog dat hij autonoom nadacht,
de journalisten hadden slechts perverse scoring’s motieven der marktwerking.
Van een ervaren Brigade generaal mag aan de andere kant ook wel verwacht worden dat
die meer weet over ‘de narcistische psychisch manipulatieve technieken van volkeren’
dan het gemiddeld lid van het gewone volk, oftewel Toine het ook wel zou mogen
snappen vanwege zijn Brigade Generaal achtergrond.
Ik ga op wat ik nu verder schrijf nog uitgebreider terugkomen maar alvast even een
voorzetje (staat al veel over de onderwerpen gepubliceerd op mijn website’s,
narcistenbuster.nl & HoeDenkIk.nl) Kennelijk moet ik aan de boom blijven schudden.
Het pervers Aandeel
Dat het Nederlands, in 1602 in Enkhuizen, bedacht ‘Aandeel’ nu na vier eeuwen
uiteindelijk Nederland tot voorbeeldland heeft gemaakt als eerste totaal geperverseerd
voorbeeldland is wel weer een ‘alles is omgekeerd’ gegeven.
De wereld kijkt toe hoe Koningin Maxima op de G20 top een (lijkt wat informeel)
onderhoud heeft gehad met Saoedisch Kroonprins Mohammed bin Salman.
Van alles wordt er als reden voor die ongepaste ontmoeting opgegeven, ‘kansen voor
vrouwen’ en wellicht ’Zij is een Beetje dom’,maar dekt de lading ten aanzien van deze
zeer intelligente competitieve vrouw absoluut niet.
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Voor de laffe mens;
LNG World News, 9 march 2018;
State oil company Saudi Aramco signed a preliminary deal to pursue international gas
opportunities with The Hauge-based LNG giant Shell.
The memorandum of understanding was signed in London on Thursday between the two
companies during the visit of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the UK.
The deal includes upstream development, liquefaction projects and other aspects of the
gas value chain, Saudi Aramco said in its statement.
“The MoU reflects Saudi Aramco’s strategy to expand its natural gas assets while
acknowledging Royal Dutch Shell’s strength in LNG,” it said.
Moord journalist;
Op 2 oktober 2018 verdwijnt Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die zou zijn
vermoord en naar later bleek, in stukken zijn gehakt/gezaagd.
TANKPRO, vakblad voor tankstations, 1 mei 2019;
Olie- en gasconcern Shell doet zijn belang in joint venture Saudi Aramco Shell Refinery
(Sasref) van de hand. Shell ontvangt een bedrag van 631 miljoen dollar van Saudi
Aramco voor 50 procent van de raﬃnaderij. De verkoop wordt naar verwachting later dit
jaar afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.
Royal Dutch Shell is Koningshuis, Aramco is Saoedisch Koningshuis.
gCaptain, june 28 2019 by Reuters;
Royal Dutch Shell is the largest Cheniere oﬀtaker with a commitment of 5.5 million tonnes
per year (mtpa), paying $723 million annually in liquefaction fees, according to Cheniere’s
filings with U.S. regulators.
Nederland moet van het aardgas af en wereldwijd barst de handel van Liquified Natural
Gas uit zijn voegen, juist ook door dat Koninklijk bedrijfje in Den Haag.
Science Magazine, jun. 28, 2019;
Aviation’s dirty secret: Airplane contrails are a surprisingly potent cause of global warming
Zaterdag 22 juni 2019 zag ik onderweg hoe de blauwe hemel werd dicht-geplamuurd met
chemtrails die volgens beweringen uit condens bestaan, chemtrails gedragen zich gehéél
anders dan wolken! Ze waaieren uit als een de hemel bedekkende laag die blijft hangen.
Maandag 24 juni 2019 en dinsdag 25 juni 2019 de warmste dagen, maandag algehele
storing 112, dinsdag algehele storing Albert Heijn.
Volgens veel journalisten bestaan er Complot Theorieën, ha ha ha. Kom eens met mij
praten hoe complex en geslepen narcistische mensen zich kunnen ontwikkelen.
Te laf wellicht?
Monarch (alleen heerser) opent Nationaal Museum Sophiahof 27 juni 2019;
Over het gedrag van Alleen Heerser Koning Willem Alexander ga ik in een uitgebreider
stuk nader in inzake zijn Onaantastbaar gedrag na de oﬃciële opening van Museum
Sophiahof te Den Haag.
Zo fijntjes pervers hoe in een vroeger bezit van het Koninklijk Huis nu Indische
Organisaties zijn ondergebracht en Nederland vanwege de Olie van Koninklijke Shell
kampongs hebben uitgemoord in het zich vrij vechtend Indonesië.
Tevens hoe de Koning tegen de demonstranten uitsprak ‘ik sta hier om te luisteren naar
uw verhaal’.
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Koning toch, ik heb al uitgebreid geschreven aan de Kamers en gepubliceerd over de
nieuwe subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport om de
oorlogsverhalen nu alsnog te gaan vastleggen maar de eerste generatie is nu dood,
of dement of kan niet meer praten, dat is dus té laat.
U kunt luisteren Koning?!
Ik heb vanaf 2011 als vrijwilliger zo’n 80 oral history Nederlands Indië verhalen
vastgelegd, zo’n 185 uur originele opnamen maar niemand wil die opnamen hebben /
beluisteren en deze zijn door het Indisch Herinneringscentrum in de doofpot gedaan,
Uw Minister van Staat Winnie Sorgdrager is tevens bestuurslid van het Indisch
Herinneringscentrum.
Toen ik door bleef zeuren waar de opgenomen verhalen waren gebleven kreeg ik stiekem
een doosje scherpe militaire kogels mee van een medewerker van Kamp Westerbork.
Kamp Westerbork werd na WW2 ‘Schattenberg’ alwaar Indische mensen die door
Nederland niet financieel werden vergoed een opberg plek kregen.
Toen het Nationaal Monument op het oude Kampterrein werd geplaatst moest Kamp
Westerbork, op last van hoog bezoek, zo snel mogelijk geruimd worden, de Indische
herinnering moest in de doofpot.
Collegae van Rene Lanceé poogde hem, toen hij in 1996 vrij werd gelaten, ook munitie
mee te geven voor zijn dienstwapen maar hij had zijn wapenverlof papieren niet bij zich en
doorzag de op hem toegepaste manipulatie op tijd, ze hadden René die de heersende
mores had doorbroken, zo weer kunnen arresteren wegens verboden wapenbezit,
Sorgdrager was toen nog Minister van Justitie.
Kamerleden en Journalisten anno 2019;
De Kamerleden zouden die 83 oral history opnamen op hun van Rijkswege verstrekte
i-Pad’s kunnen bekijken, de meeste van hen hebben verder toch niets te doen
dan vazal zijn van ….. Koninklijke Shell.
Geachte reguliere journalisten-slaven en ‘democratische’ Kamer-Vazallen van
de Alleen Heerser, wat is heden nog jullie toegevoegde waarde aan de Staat der
Nederland welks democratisch erfgoed ooit nog was bedoeld ter vertegenwoordiging van
het volk?
Een van de standaard manieren hoe de Volksvertegenwoordiging heden omgaat met het
volk werd verwoord door een demonstrerende mevrouw van Indische achtergrond
‘Er is niet ingegaan op mijn vraag, er is alleen maar letterlijk overgenomen in het antwoord
wat ik al in mijn brief had geschreven en hierin voelde ik me niet gehoord’
Ik denk dat we weer een Republiek nodig hebben, het Koningshuis verkoopt her en der al
wat nationale museumstukken….
Denk je meer in ’N’ verbanden kun je ook leren snappen waarom Maxima met Kroonprins
Mohammed bin Salman een onderonsje had, niet vanwege vrouwelijke minima maar
vanwege maxima. De Shell Prelude is ook het meest maximale schip op aarde.
Het verband tussen De Sophiahof en De Koninklijke Shell;
Het Willemspark waarbinnen de Sophiahof is gebouwd, was van Koning Willem de
Tweede en daarna van Koning Willem de Derde.
Koning Willem de Derde stond aan de wieg van Shell, dat begon met de Bataafse
Oliemaatschappij, Willem 3 maakte Shell al Koninklijk noch voordat het werd opgericht bij
de Notaris.
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We knokten als Nederland na de tweede wereldoorlog in Indonesië vanwege het
terugveroveren van de Olievelden van Koninklijke Shell, voor die oorlog werd zelfs
de Grondwet aangepast zodat de dienstplichtigen niet meer konden weigeren te gaan
vechten in Nederlands-Indië.
Multinational Koninklijke Shell heeft inmiddels een wereldwijd LNG netwerk,
they are the biggest.
Als Multinational Shell nou samen met het Koningshuis het landje Nederland verlaat,
de achtergrond van ons Koningshuis is tenslotte toch Duits, in Duitsland krijgen de buren
heden ten dage zelfs subsidie als zij juist áán het aardgas gaan.
Wij gaan in Nederland van het gas af en hebben het toch nodig, Shell is qua aandelen van
De Familie. De elektriciteit wordt opgewekt met aardgas of kolen of kernenergie en
aardgas is dé schoonste optie.
We kúnnen dus helemaal niet zonder gas, het wordt alleen verschoven want elektrisch
verwarmen kost veel meer dan direct met aardgas verwarmen, het is gewoon bullshit.
Rutte en Wiebes worden als zowel Multinational Shell als De Koninklijke uit Nederland
vertrekken dan de CEO’s van Shell namens ‘De Familie’.
Arubaanse Statenlid Sue-Ann Ras;
Sue-Ann zat in de Eerste Kamer een goeie serie op Netflix te bekijken, ‘The Designated
Survivor’ is inderdaad een aanrader voor slapende politici. Gaat over normen en waarden
en hoe je uiteindelijk toch je ziel verkoopt. Die Sue-Ann Ras is dus héél goed bezig!…
Multatuli, zijn Max Havelaar;
“want aan U draag ik mijn boek op, Willem den derde, Koning, Groothertog, Prins,… meer
dan Prins, Groothertog en Koning,… KEIZER van het prachtig rijk van INSULINDE, dat
zich daar slingert om den evenaar, als een gordelvan smaragd!…
Aan U vraag ik met vertrouwen of het uw Keizerlijke wil is: Dat de Havelaar’s worden
bespat door den modder van Slijmeringen en Droogstoppel’s;En dat daar ginds Uwe meer dan Dertig millioenen onderdanen worden mishandeld en
uitgezogen in Uwen naam?…”
Er is dus niets veranderd… behalve dat ze het ‘financieel uitzuigen’ nu met de 17miljoen
huidige Nederlanders doen.
Thierry Baudet en zijn FvD;
Ik ga geen partij aanhangen.
Ik zag op Youtube een stuk debat in de Tweede Kamer, waarin Baudet zei ‘De FvD breidt
uit om jullie allemaal te vervangen!’ 19 september 2018.
Het onderbouwd geperverteerd orgaan Justitie Nederland mag, wat mij betreft, dan ook
gelijk even als geheel vervangen worden.
Ik zal op een ander tijdstip met name het ‘ontluisterend gedrag’ van de Tweede Kamer
langs de narcistische meetlat leggen, inclusief het kleutergedrag van Klaver en Rutte.
Baudet maakte namelijk duidelijk opmerkingen over het ‘gedrag’ dat neerkomt op wat die
mevrouw bij de demonstratie uitsprak; ‘Er is niet ingegaan op mijn vraag, er is alleen maar
letterlijk overgenomen in het antwoord wat ik al in mijn brief had geschreven en hierin
voelde ik me niet gehoord’, bijna de voltallige Tweede kamer bonsde op hun
lessenaartjes…
Pim Fortuin werd doodgeschoten toen die té populair werd, dat weer doen zou nu teveel
gaan opvallen…. je kunt een partij ook om zeep helpen met een ‘karakter moord’.
(Netflix kijkvoer: The Designated Survivor)
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Snowflake;
Als ik ook dit bericht weer overleef volgt er meer over de energiemarkt en hoe we als
‘Snowflake-volk’ worden weggesmolten in Voorbeeldland Nederland van
Multinational vazal Minister President Vaasje Rutte.
Narcistisch complot
Het narcistisch complot is vaak geen theorie, het complot IS per definitie DÉ realiteit van
een narcistische ziel. Teveel narcisme is een psychische onbalans die uitmondt in de
narcistische persoonlijkheidsstoornis die alles dat in de weg van de narcist ligt, zit, staat,
hangt, slaapt en lijdt zal vernietigen als zijnde de prooi van zo’n narcist.
Nu is de aarde daadwerkelijk aan de beurt want ’N people’ gaan gewoon dóór tot het
einde, als je weet wat er nu gaande is op Liquified Natural Gas gebied snap je dat de
Nederlandse Regering namens Multinational De Koninklijke het volk een aardgas-klimaat
leugen op de mouw speldt waarmee zij het volk ‘gaslight’.
Verder als volk voortleven als Snowflake’s is ook een keuze…
Even nog wat persmomentjes van de afgelopen dagen die divers gedrag laten zien;
ﬀ ‘Dingetje’ afwerken?…
Koningin Shell &
Prins Saudi Aramco…
Saudi press

We luisteren en verbinden
zonder te antwoorden…
ANP
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Koningen en Prinsen…
foto-Tankpro

Wijs en nuttig
kijkgedrag…
foto-iemand ?

Zó kan het ook
van die onvoorspelbare
mensen…
foto-iemand ver weg
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Deze moeten we even
niet vergeten…
aardgas gebruik gaat
nog decennia door
Nederland is een
druppel op de
klimaat kaart…
Australia is o.a. de Shell
Prelude…

Én onze geplande hydrogen toekomst. Kaartje afkomstig via de facebook pagina van
Mw. A. Teunissen van de Koninklijke Shell.
Wordt het gewoon eens tijd om ‘eerlijk’ te gaan worden tegenover het volk!
‘Eerlijkheid, transparantie en waarheidsvinding’ zijn echter perverse kernwoorden voor
narcisten die vazal zijn van iets anders.
Bij eerlijkheid kunnen we die Laag Frequent Golven genererende herrie makende, matig
functionerende, de inner-aarde leegzuigende werking van de warmtepompen ook gewoon
vergeten. Gewoon van aardgas naar hydrogen schakelen.
Het gaat om gedragsverandering… dat kunnen narcisten helaas niet…
Bij eerlijkheid dien je het volk ook gewoon voor schade te compenseren, dat kon
Nederland met de Indiërs ook al niet. 83 oral history verhalen (185 uren) in de doofpot…
Robbert Huijskens, Lindelaan 18, 9342PL Een
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