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Geachte Leden der Tweede Kamer,


Reces of niet...


De Website van de Tweede Kamer stelt;
"Nederland is een parlementaire democratie".

De Website van het Koninklijk Huis stelt;
"Nederland is een constitutionele monarchie”.

Ik denk dat de Website van het Koninklijk Huis het inzake de werkelijke Rechtstaat bij het 
rechte eind heeft hetgeen blijkt uit zowel onze grondwet als ook uit het heersend gedrag 
binnen het parlement  dus is de parlementaire democratie slechts het poppenhuis van het 
Koninklijk Huis en blijken de Kamerleden tot nader order slechts de poppetjes in dat 
poppenhuis;

Je ziet nu hoe zowel de Overheid als het Koninklijk Huis steek na steek laten vallen.

Het Nederlands Volk wordt om praktische redenen al vele decennia gegaslight met het 
gegeven dat de Monarch geen echte macht heeft.

Als medaille winnende olympiërs de zittende Monarch mogen bezoeken dienen zij 
ondanks hun medailles van "onberispelijk gedrag" te zijn,
zij die een strafblad hebben worden geweerd, mogen niet bij de Monarch komen.
Evenzo geldt dit voor het verkrijgen van het Koninklijk Embleem binnen het bedrijfsleven 
en dus is, "zo wij unaniem allen weten”, de Koninklijke Nederlandse Shell (dus ook de 
NAM) van Onberispelijk gedrag.

Nou heeft de Saudische Kroon Prins Mohammad bin Salman vermoedelijk nog geen 
strafblad maar als het om 'stakeholders' gaat doet de zware verdenking van het in zijn 
opdracht laten vermoorden van een kritisch journalist er volgens Rutte & Blok niet meer 
zoveel toe om de Koningin tegen te houden een onderonsje met die Prins te hebben, 

"ons kent ons" zeg maar.  

Je ziet ook duidelijk al die constructies met een netwerk aan BV’tjes waar het stakeholders 
van ons aardgas betreft, inclusief die waar het zwaar giftig aardgascondensaat heen gaat.
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De Narcisten Buster
De FvD vroeg onlangs aan de Minister President in het kader van de Grondwet artikel 68 
van de Grondwet of de M.P. alle stukken die bij het klimaat-tafel overleg horen te 
verstrekken.
De Minister President (Unilever) antwoordde met een glashard “nee!” en dat Wiebes 
(Shell) dat wel zou uitleggen.   

Minister van Economie en Klimaat Eric Wiebes gaf tekst en uitleg over dat “nee”. 
Feitelijk vroeg de Minister (volgens mij) tijdens zijn betoog om het krijgen van een motie 
van wantrouwen, maar ja, zoals gebruikelijk, zat de Tweede Kamer weer te slapen. 

Ik snap die Wiebes nu ook wel want hij moet ook aan zijn toekomstige carrière denken, 

hij heeft namelijk een probleem, opgeven is geen optie, daarmee zou Wiebes zwakte 
tonen, weggestuurd worden zou veel beter zijn geweest voor zijn toekomst.

Het gasbesluit van Wiebes is door de Raad van State van tafel geveegd en Wiebes dient 
tekst en uitleg te geven over de échte waarheid.  

Tevens dient Wiebes nog zijn besluit 'uitbreiding opslag UGS-Norg' te gaan motiveren, 
ook daarvoor geldt dat om zijn reeds voorgenomen besluit nu zelf al in te trekken  hij zijn 
zwakte zou betonen.

De Tweede Kamer heeft wéér een motie inzake Laag Frequent Golven overlast 
weggestemd en juist de LFg heeft weer álles te maken met aardgas winning en nieuwe 
klimaat maatregelen, er zijn geen wettelijke richtlijnen voor LFg-overlast vastgesteld en 
deze rechteloze toestand voor de burger wordt door de Tweede Kamer in stand 
gehouden.

De oprichters van URGENDA en winnaars van de Rechtszaak tegen de Staat inzake de 
Klimaat maatregelen hebben beiden een achtergrond bij de RIVM
sterker nog, het hele ‘IMAGE’ afstudeerplaatje van Jan Rotmans waarop zijn 
Klimaatstelling is gebaseerd heeft hij bij de RIVM uitgewerkt, het RIVM is onderdeel van 
het Ministerie van Economische Zaken. 
Ook Marjan Minnesma van URGENDA komt bij NOVEM vandaag, NOVEM, later 
SenterNovem is ook Ministerie van E.Z.  
Het is het RIVM, dat al vanaf dat Jan Rotman daar werkte, al vele jaren nader onderzoek 
tegen LFg overlast (waar meer dan een miljoen Nederlanders overlast van hebben) tegen 
houdt, met name de LFg-overlast van de aardgaswinning & windturbines en 
warmtepompen, dé speerpunten van URGENDA.

Hoe kan Wiebes dit alles nog oplossen…
Niet.

Dus wat deed Wiebes tijdens dat klimaat overleg, hij antwoordde Kamerlid Baudet 'dat hij 
als Minister van EZ eerst nog moest overleggen met de ‘stakeholders’ de 
'belanghebbenden’ die onderdeel zijn van dat klimaat-tafel overleg dienden eerst 
toestemming te geven’.

Dat betekent keihard dat de belangen van die stakeholders / belanghebbenden bóven de 
belangen van de democratie staan. 
Geen Kamerlid stapte met een interruptie in op de uitlating ‘stakeholders’ van Wiebes. 
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De primaire weigering door de M.P. is op zich al een schending van de Grondwet. 

Stakeholders / belanghebbenden bóven de werking van de beweerde parlementaire 
democratie stellen is openlijk in de Tweede Kamer stellen dat 
er stakeholders zijn en dat de belangen van die Stakeholders bóven de democratie staan.   
Daar niet op inhaken als Tweede Kamer betekent de onderdanigheid van het poppenhuis 
Tweede Kamer aan Stakeholders. 

Dus, wie zijn die stakeholders!
Wie heeft er inhoudelijk gelijk, de website van de Tweede Kamer of de Website van het 
Koninklijk Huis.
Zie hier de Stakeholders, Parlement, Kabinet in hun hemd staan. 
De naam ‘Kabinet’ zegt het al, kabinet betekent ‘kast', de poppenkast ontbloot. 

Een nieuw langer stuk is in voorbereiding en zal de volgende titel hebben;
De Dodelijke Verslaving aan; "De Pil van Een"
Een psychisch filosofische verhandeling over de gecreëerde fictie door de Bovenstroom 
versus hoe de burger verblind is geraakt voor de werkelijkheid van de aan "de pil van 
Een” verslaafde Overheid.

Ik adviseer de Kamerleden tijdens zomerreces ook te NETFLIXEN, de film Robin Hood uit 
2010, met kijk-accent op het gedrag van Koning Jan zonder land. 

Robbert Huijskens
uw narcistenbuster

Lindelaan 18
9342PL Een 

www.narcistenbuster.nl
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