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Tja,’n eyeopener; 


NEDERLAND IS EEN NEP- DEMOCRATIE EN NOG STEEDS EEN FEODALE DICTATUUR 
de oranje schelp van Narcismis 2.0 zit in de staart… maar we gaan eerst even van bill-i-tong… 


Het gedrag van de Nederlandse Overheid en de NAM/Koninklijke Shell heeft mij gebracht tot het 
schrijven van dit onderdeel voor NARCISMIS 2.0 met als titel 

De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV 

Ik ga niet meer in op de ernstige ons ziek makende Laag Frequent golven overlast die de UGS-
Norg van de NAM —> van de Koninklijke Shell —> van De Kroon ons geeft. Ik ging me afvragen 
waarom een multinational als de Koninklijke Shell zo arrogant is  dat zij in Nederland mensen 
letterlijk ziek en daarmee kapot maakt en de Overheid t/m Minister Wiebes dat allemaal goed 
vinden hetgeen blijkt uit het feit dat ze er niets aan doen.

Dus mensen die last hebben van LFg en Fibromyalgie, deze gedragskennis is ter jullie informatie. 


In januari 2011 schreef ik voor mijn eerste website HoeDenkIk.nl het Retorisch Essay 

‘Hoe Denk Ik’ het volgende;

“Dit Essay is eigenlijk niet voor de top van Nederland bedoeld, maar in verder uitgewerkte vorm 
bedoeld voor het gewone volk –> Zie Uw Lijfeigene. Het is eigenlijk ook verboden leesvoer voor 
leidinggevenden, managers, politici, professoren etc. 
Het onderwerp is voor vele gestudeerden namelijk te groot en te breed vanwege hun 
vastgeklonken denken en eigen belangen die daaruit zijn voortgekomen.”


Ik besefte in 2011 absoluut nog niet waar ik nu met Narcisten Buster uit ben gekomen, bij het  
totaal geperverteerd gedrag van de zogenaamde Democratische Overheid die naar mijn stellige 
overtuiging een 100% nep democratie is. 


Ik neem de lezer mee in mijn zoektochten met o.a. ‘De Lach’. Wie kent het tijdschriftje nog… 
uitgave van 1925 t/m 1972, ik diep dat blaadje journalistiek nu niet nader uit.


In dat stukje zoektocht vond ik o.a. Hugo Sinclair de Rochemont

die een fascist en Nazi bleek en ook via kiosken en ‘AKO Jongens’ zijn fascistische denkbeelden 
middels zijn blaadje ‘De Bezem’ aan de man poogde te brengen en héél véél foute vriendjes had.


In de begintijd van ‘De Lach’ werd het blaadje ook aangeboden via de Amsterdamse Kiosk 
Onderneming.

Is narcisme naar psychopathie doorgeschoten? 

Psychopaten worden vaak pervers en pogen het volk af te leiden van datgene wat ze werkelijk 
achter hun sluiers doen of onder hun crinolines.
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Is de lezer er nog of is die al afgeleid ?  —> —> —> —> —>   


Het gehele Nederlandse Aardgas Klimaatplan staat gelijk aan 

de inhoud van het blaadje ‘De Lach’ … naakte nonsens.

Dit stuk gaat verder ronduit over pervers bestuurlijk gedrag. 


Lijst van onderwerpen in willekeurige volgorde;

Maximagate.

De nauwe betrokkenheid van de familie Loudon met het 
Koningshuis vanaf Willem I.

Waarom Maxima en niet Vanessa Loudon.

De Nederlandse Handelsmaatschappij van Koning Willem 1, 
ABN-AMRO.

Met speciale erkentelijkheid aan John Loudon’s B.V. ten 
behoeve van Menselijk maken van Handelsmerken en 
Fondswerving en het door hen bekend maken van de 
eeuwenoude methode der manipulatie van het in toom 
houden van het volk (lijfeigene) ten bate van meer macht.

Internet, Rutte, Wiebes, Anita van der Ende, Joop van der 
Ende.

Copernicus en Isaac Newton.

De Koningshuizen van onder andere Duitsland, Noorwegen en de Romanovs;


Door Simon Sebag Montefiore, schrijver van het boek ‘De Romanovs 1613-1918’ Seks, macht en 
wellust bij de Romanovs. 
De Romanovs leefden in een wereld van familiale rivaliteit, imperiale ambitie, verbijsterende 
glamour, seksuele uitspattingen en regelrecht sadisme; een wereld waarin schimmige 
vreemdelingen zich plotseling kunnen opwerpen als dood gewaande monarchen, bruiden 
worden vergiftigd, vaders hun zoons doodmartelen, zonen hun vaders ombrengen, 
echtgenotes hun echtgenoten vermoorden, een heilige man kan worden vergiftigd en 
neergeschoten en schijnbaar weer uit de dood opstaan, barbiers en  
boeren aanspraak maken op de troon; waarin reuzen en freaks worden verzameld, er met 
dwergen wordt geworpen, afgehakte hoofden worden gekust, tongen worden uitgerukt, 
ledematen worden afgezet, rectums met staken worden doorboord, kinderen worden 
afgeslacht; hier lopen door modegrillen bezeten, nymfomane tsarina’s rond, evenals 
lesbiennes die er ménages à trois op na houden en een tsaar die de meest erotisch getinte 
correspondentie voerde die ooit van een staatshoofd bewaard is gebleven. Maar dit is ook 
het rijk dat werd opgebouwd door spijkerharde veroveraars en briljante staatsmannen, die 
Siberië en de Oekraïne veroverden, Berlijn en Parijs innamen, en dat mensen als Poesjkin, 
Tolstoj, Tsjaikovski en Dostojevski voortbracht; een beschaving die qua cultuur en 
schoonheid haar weerga niet kent.  

De Romanovs in 1892  
Buiten hun context lijken deze 
excessen zo overdreven en 
onwaarschijnlijk dat veel nuchtere 
historische onderzoekers de 
waarheid bedeesd afzwakken. Per 
slot van rekening zijn de legendes 
waarmee de Romanovs zijn 
omgeven – die in Hollywoodfilms 
en televisieseries altijd zo sappig 
worden opgevoerd – net zo 
krachtig en hardnekkig als de 
feiten.  
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Om deze reden moet de verteller van dit verhaal voorzichtig omspringen met melodrama, 
mythologie en teleologie – het gevaar retrospectief geschiedenis te schrijven – en zelfbewust 
omgaan met de methodologie. Scepsis is noodzakelijk; een scherp beeld vraagt om 
voortdurende analyse en bekrachtiging. Maar een van de voordelen van verhalende 
geschiedenis is dat elk bewind in een context kan worden geplaatst en op die manier een 
portret schetst van de ontwikkeling van Rusland, de Russische autocratie en de Russische 
ziel.  
  

Wat je denkt te zien is niet altijd wat je krijgt als het over doorgeschoten narcisme gaat, 

zelf autonoom leren nadenken helpt tegen het perverteren / narcistificatie van de eigen ziel.

Ons nu twee eeuwen bestaand Koningshuis heeft twee leden uit deze familie Romanov.

De Adel is geen orbitaal maar coïbitïaal stelsel van macht.  

Wat geloof jij eigenlijk en op basis waarvan geloof jij dat…


HET EMPIRISCH DENKEN 
Ons denken word bepaald door wat we aangeleerd krijgen op basis waarvan ons brein 
‘geprogrammeerd’ raakt. 

In dat boek over de uitgemoorde familie Romanov wordt het ook beschreven, het niet kunnen 
snappen van de perversiteiten van mensen met veel macht.   

Macht wordt vaak ook vergaard middels charisma. 

Ga maar eens kijken naar de prachtige praal van de Romanov’s en hoe mooi dat laatste gezin er 
op foto’s uit ziet, wát was echter de werkelijkheid over hen en wat en waarom blijf je dingen toch 
geloven als burger terwijl de feiten niet liegen.


Net als John Loudon het schema van zijn denk methode online heeft gezet als ‘zijn bedenksel’ en 
aanhanger is van de ‘Blue Line Society’, heeft Philip Kohnstamm (Bonn, 17 juni 1875 -Ermelo, 31 
december 1951) zijn empirische denkmethode ook in Nederland ingebracht in het onderwijs als 
‘zijn’ hersenspinsel. Beiden is niet waar, die methode bestaat bewijsbaar al vanaf Copernicus.    


Ik ga nu rustig het conspiracy netwerk belichten.

John Loudon heeft een interview gegeven in het blad FOCUS van de ABN-AMRO, een deeltje 
daaruit;

Om in twintig jaar – wij zeggen: één generatie – een daadwerkelijk duurzame economie te creëren, 
waarin het prettig leven is en onze vier ‘returns’, te weten ‘return of inspiration’, ‘return of social 
capital’, ‘return of natural capital’ en ‘return of financial capital’, hun kracht bewijzen. Het is een 
inspirerende weg die we onder andere met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van 
Wageningen zijn ingeslagen.  Stel je voor:  dat we die 2 miljard hectaren natuur, die wij nu als mens 
hebben verwoest, weer kunnen herstellen. Én alle betrokkenen er ook nog een goede boterham 
aan kunnen verdienen! Dan verandert de wereld echt ten goede. Keert de balans terug tussen wat 
wij nemen van en geven aan de natuur. 

Nou, lezer, ‘hang in here’, ABN-AMRO <—> John Loudon wil binnen een generatie (20 jaar) het 
volgende bereiken; terugkeer van inspiratie, teruggave van sociaal kapitaal, teruggave van 
natuurlijk kapitaal, rendement van financieel kapitaal. 

‘Natuurlijk kapitaal’ is kennelijk het equivalent van Liquid Natural Gas waarin de Koninklijke Shell 
wereldwijd de GROOTSTE is, of moet ik vanuit het coïtus-machtsdenken schrijven HEEFT want 
daar vloeit ook weer een en ander uit voort.

Ik kom zo op John Loudon terug…
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Laat ik het gelijk maar keihard stellen: De empirische denk methode is gelijk aan de term Nonsens 
is Nonsens even if spoken by a scientist van Emeritus Hoogleraar in Mathematics John Lennox. 


Even zes eeuwen terug naar Nicolaas Copernicus (13 februari 1473 - Frauenburg 24 mei 1543) & 
nemen we ook Galileo Galilei (Pisa, 15 februari 1564 - Arcetri, Florence, 8 januari 1642) & 

Isaac Newton (Woolsthorpe by Colsterworth, 4 januari 1643 - Kensington, 31 maart 1727) & 
Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 februari 1809 - Downe, 19 april 1882) & 

Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 - Princeton (New Jersey), 18 april 1955) &

Stephen Hawking (Oxford, 8 januari1942 - Cambridge, 14 maart 2018) allemaal even mee, 

allemaal empirische denkers die zijn neergezet als ‘wetenschappers’, weten schap.

Het zijn allemaal theoretici.


De ‘wetenschap’ op haar beurt kan ook weer doorslaan naar eindeloos wetenschap doen totdat 
ze het denken écht zeker te weten. 

Nikola Tesla, Smiljan (10 juli 1856 - New York, 7 januari 1943) werd wel weggezet als idealist & 
niet-commercieel, hij werkte niet op basis van empirische kennis, wel werkte hij, net als Alan 
Mathison Turing (Maida Vale, 23 juni 2012 - Wilmslow, 7 juni 1954) veel uit zijn brein.


Het meeste denken van Copernicus en Galilei waarop wij al eeuwen doorborduren inclusief de 

Big Bang van Stephen Hawking  zijn niet wetenschappelijk maar opgebouwd op basis van 
empirische theorieën. 


Ik zeg niet hoe dingen zijn vanuit empirisch denken, ik test theorieën uit omdat ik mezelf uitdaag 
en doe onderzoek naar vaststaande feiten. Het op basis van mijn eigen belang manipuleren van 
het denken van een ander   behoort niet tot mijn denken noch gedrag, dat is een doorgeslagen 
narcistische ziekelijke gedraging   die dwars staat op de redding van de aarde waarop wij leven. 


Wetenschap baseert zich op het   op verschillende tijden kunnen reproduceren van het bewijs. 

Empirisch denken baseert zich op een denkmodel dat vervolgens vanuit ervaringsdeskundigheid 
wordt verklaard. Op mijn eerste website wijs ik al op het gevaar van doorslaan op basis van een 
model, een image dan wel scheme.

De IMAGE van Jan Rotmans waarop URGENDA drijft is empirisch en is derhalve géén bewijs.

Mijn kennis is ook gebaseerd op ervaringsdeskundigheid maar wel volgens een feitelijk bewezen 
zich steeds herhalend en herkenbaar gedragspatroon, het zelfs een uit te lokken voorspelbaar 
gedrag betreft en derhalve ook wetenschappelijk is. 


Net zo heb ik bij herhaling wetenschappelijk vastgelegd dat de geluidsnorm van de ‘DbA Curve’ 
met de internationale ISO Normering 100% valt onder Nonsens = Nonsens en dat interesseert 
onze Overheid helemaal niets, geen jota maar ze maken wel keuzes op basis van die nonsens. 

Dus als onderzoeksjournalist / filosoof maar op zoek gegaan;


John Loudon’s Social Responsibility Impact Scheme TM (trade mark) 
http://www.johnloudon.nl/pdf/JLbrochure_NL.pdf
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De familie Loudon is over vele generaties al de rechterhand van De Kroon.

Ik schrijf bewust ‘de Kroon’ en niet ‘Nederland’. 

Net als Amalia op Koningsdag 2019 uit de school klapte over ‘hun handje geven’, is Vanessa 
Loudon niet de vrouw van Koning Alexander geworden en laat John Loudon hier onbedoeld ook 
iets teveel zien van wat ik al vanaf mijn eerste website beweer.


Het schema hierboven hoe John 
Loudon werkt voor 
multinationals en grote fonds-
wervingsorganisaties.  

Dit model is niet nieuw, het is 
slechts een zichtbaar gemaakt 
model van hoe een en ander al 
eeuwen gaat en kennelijk ook 
Trade Mark is van de familie 
Loudon die De Kroon van het 
Koninklijk Huis al eeuwen met 
raad en daad terzijde staat.

Dit model hoort eigenlijk te staan 
in plaats van te liggen… 

staand toch weer een coïtus 
symbool…


Het eeuwenoud ‘model’ van de 
familie Loudon klopt, ik kijk 
echter achter die sluier onder de 
crinoline.


Het hiernaast staande Narcisten 
Buster’s ™  parodie op het 
asociaal onverantwoord impact 
systeem voor 

bevolking NL.


Het bovenliggende JLBV™  
model is een gaslight model wat 
bedoeld is de emotie (goede 
doel) van de burgerij te raken. 

Het echte doel is vermindering 
van de wereldbevolking ten bate 
van alleen de rijken en zoals 
Minister President Rutte zegt 
‘met Nederland als voorbeeld 
land’. 
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De website van John Loudon betreft 
‘Re-Greening’ van de aarde,

dat is dé en hun doelstelling van 

https://www.comon.earth/blue-line-
society/

(Op de kleur blauw van de 

‘bleu-line-society’ in de link 

kom ik nog terug…)


Het volk wordt op hun website 
benaderd met een kinderlijke animatie 
video 


op hun ‘Our future is blue’ page kom 
je geen ‘mens’ tegen 

hetgeen 100% aansluit bij de 
plannen van de blauwen…


Met de naam Loudon en die 
blauwe planeet ga je al een begin van 
een mooi netwerkje zien.


Loudon zet hun Voorzitter 

Wijnand Pon namelijk neer als een 
‘farmer die van de natuur houdt’ 

maar Wijnand Pon is volgens Quote; 

Een van de succesvolste Nederlandse grootindustriëlen is tegelijk een van de schuchterste. 
Wijnand Pon (1943) bouwde het autobedrijf dat zijn voorvaderen voor de Tweede Wereldoorlog 
oprichtten uit tot een multinational met in 2017 een omzet van bijna € 7 miljard. Pon handelt echter 
allang niet meer alleen in Nederland in Volkswagens en Porsches, maar is wereldwijd actief met 
fietsen, graafmachines en industrieel materieel. Hoewel zijn naam nog op de gevel staat en hij nog 
immer enig aandeelhouder is sinds hij zijn familieleden uitkocht, is Pon al decennialang niet meer 
in de bestuurskamer te vinden. Stuurloos is de tent niet, want dochter Fanja (1970) houdt toezicht 
als commissaris. Zelf leidt Pon een teruggetrokken bestaan in een dorpje op het Groningse 
platteland en bestiert daar zijn zuivelboerderijen en handel in stierensperma. Zeer vruchtbaar, 
getuige de winst van meer dan € 11 miljoen in 2017. 
(hey, stieren coïtus…)


Wijnand Pon is de Voorzitter van COmON

Maas-Jan Heineman heeft een achtergrond in ‘reproductieve geneeskunde’ 

(goh, wat toevallig, zoiets is een van de oprichters van de Georgia Guide Stones ook ongeveer) 

Gerard van Hengstum die bij KPMG zat of zit is penningmeester, ga je in die put spitten kom je 
heel wat tegen, Balast-Nedam, Saoedie Arabië, de rij financiële misstanden houden niet op. 

En John is natuurlijk Uitvoerend Directeur.

John Loudon woonde te Wassenaar 4 kilometer van Alexander af, sinds Huis ten Bosch nu op 4.1 
km. Shell hoofdkantoor 3 km vanaf Huis ten Bosch. Het nieuwe Indisch Herinneringscentrum 
Sophiahof 3.7 km vanaf Huis ten Bosch. Dit nieuwe Indisch Herinneringscentrum dat de door mij 
gemaakte interviews over Nederlands-Indië heeft ‘weggemaakt’, staat op slechts 1.2 km 
wandelen naar hoofdkantoor Shell. 


Mij interesseert het niet hoe rijk iemand is, sterf ermee, doe er wat leuks mee, maar wat niet alleen 
mij maar iedereen zou moeten interesseren is of zij hun kapitaal vergaard hebben ten koste van 
anderen en wat ze vervolgens met dat kapitaal gaan doen.

Veel rijken kopen er ‘aflaten’ mee voor hun geweten en dan niet voor iedereen maar alleen voor 
hun eigen familie.
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Waarmee zijn bijvoorbeeld veel Afrikanen ingeënt met door Bill Gates geschonken één miljard 
dollars? Was dat voor genezing of voor verzwegen geboortebeperking…?

Waarom hebben we chem-trails, bestudeer het ‘fenomeen’ eens een keer?

Waarom is ons rechtssysteem en het Openbaar Ministerie compleet doorgerot door nepotisme. 

Waarom werkt de democratie niet meer en doen zij niets aan ernstige overlast door Koninklijke 
Shell, inclusief hun aardbevingen en zwetsen ze maar door als je bekend maakt dat Koninklijke 
Shell groeit en groeit met LNG, vloeibaar natuurlijk gas, hetgeen gewoon vloeibaar gemaakt 
aardgas is waar wij in Nederland zo nodig heel snel vanaf moeten?

Waarom vernemen wij sinds juli augustus 2018 veel en dan ook véél meer Laag Frequente golven 
terwijl we van het aardgas af moeten en Shell officieel juist minder op pompt?

Waarom zegt de democratische politiek er helemaal niets over dat de Verenigde Arabische 
Emiraten al sinds 2015 in Nederland dik operationeel zijn met TAQA Alkmaar en ventileren 
‘plastic-man’ Rob Jetten en ‘Christen-man’ Gert-Jan Seegers wél dat wij middels onze handel 
met o.a. diezelfde Verenigde Arabische Emiraten de Salafisten subsidiëren. De Salafisten zijn dus 
al in Nederland, of niet, zijn dat gewoon vrienden van De Kroon?  

Waarom verhuurt De Koning  ‘Vila De Eikenhorst’ aan de Ambassadeur van Koeweit, is dat ook 
een Salafistische vriend? 

Waarom handelen medici tegenwoordig op basis van geld (marktwerking) en lappen ze De Eed 
van Hippocrates heel breed en breeduit aan de laarzen van slangenleer?

En wat bedoelt John Loudon op zijn website COmON Blue Planet dat hun doelstelling ‘holistisch‘ 
is?


De oorsprong van het veel misbruikte woord ’holisme’, wikipedia;

Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door Jan Smuts in 
de vroege jaren 1920. De Zuid-Afrikaanse militair en staatsman Smuts definieerde holisme als  
"De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve 
evolutie". In zijn wereldbeeld, inclusief holisme, diende er een nieuwe wereldorde te komen met 
onder meer het blanke ras in het Britse Rijk dat daarin de dienst uitmaakte. 
Vervang Britse Rijk met De Kroon van Nassau en is het dan dát wat John Loudon bedoeld?


Henry Kissinger zei het al; ‘als je de leugen maar groot genoeg maakt gelooft het volk dat’. 

(Kissinger blijft een controversieel figuur in de recente Amerikaanse geschiedenis. Sommige 
journalisten, activisten en mensenrechtenadvocaten hebben Kissinger veroordeeld als 
oorlogsmisdadiger. Zijn betrokkenheid in onder meer de Chileense Coup en de Vietnamoorlog 
geven een donkere kant van zijn carrière weer) 
Als de basis leugen heel groot is volgt een netwerk van kleinere leugens en verliezen mensen het 
zicht op het verband, ik (de schrijver) kan de wereld niet veranderen, wel een footprint achterlaten.


Toen ik mijn stukkie ‘Die Wahrheit, derde editie - Bordeel Justitie Nederland’ schreef 

besefte ik nog niet dat het beschreven bordeel nog véél groter is dan ik toen dacht. 

Op pagina drie & vier van ‘Die Wahrheit’ beschreef ik mezelf als verstekeling Padde op een 

VOC schip;

…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.    
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, van daaruit sloeg de brand over op de kolen van de 
smid en liep 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? 

Waarom Justitie Nederland nog nooit rechtvaardig is geweest noch kan zijn volgt nu in;
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NARCISMIS 2.0 
met als knal op de eerdere ‘ontploffing’ nu ‘ontploffing 2.0’ 


MAXIMAGATE 


Eerst even iets in balans trekken;

In de huidige wereld polariseert men graag en wordt er los van elkaar veel gezegd/gescholden 
over ‘narcisme’ of over ‘empathie’, ook overheden, (a-sociale) media en politici over de wereld 
denken in heel ‘zwart of wit’. 

In Assen hebben omstanders nu al een doof stomme man gedood omdat ze dachten dat hij met 
een minderjarig kind iets onzedelijks gedaan zou hebben, wie zal het zeggen, de verdachte stierf 
omdat omstanders op hem gingen zitten, een gruwelijke dood, het zit alweer in de doofpot. Het 
impulsief gedrag is sowieso net zo pervers als de politionele acties in Nederlands-Indië. 

 

Omdat je met de term ‘zwart-wit’ vaak uitkomt bij ‘discriminatie’ kan ik als voorbeeld maar beter 
voor ‘rood-geel’ kiezen. 

Narcisme & Empathie zijn namelijk tot elkander veroordeelde tegenhangers, elkanders evenknie, 
elkanders Yin & Yang of neem bijvoorbeeld de weegschaal die de symbolische Vrouwe Justitia 
van het Nederlands Koninkrijk in haar hand heeft, als dat weegschaaltje stuk is gaat alles 
overhoop. Dat weegschaaltje heeft nooit gewerkt omdat er nog steeds een verscholen derde 
schaaltje aan hangt, hetgeen de werking van het weegschaaltje feodaal maakt en splitst in; 

de Kroon, grootkapitaal, lijfeigene.   

Het gaat om het vinden van balans tussen narcisme & empathie, rood & geel (de huidskleuren van 
Koninklijke Shell) worden met elkander gemengd… Oranje. 

Narcisme is in balans met Empathie niet verkeerd en een noodzakelijke ‘overlevingstool’.


Het neoliberalistisch denken heeft de macht gegrepen, ach, het maakt niets uit, iedere 
regeringsvorm gaat al eeuwen kapot aan onbalans tussen narcisme en empathie, zo zal ook de 
aarde gebeuren. 

Liefde is namelijk de énige vorm van regeren die werkt, 


Liefde als dé balans tussen narcisme & empathie.


Mijn mening is dat we anno 2019 een feodaal geregeerd land hebben met de mentaliteit van 
kolonisten, met dit verschil dat de de slaven van toen nu de bevolking van Nederland is, met nóg 
een verschil, de Nederlandse slaaf is veel beter af dan de slaaf in Nederlands-Indië of andere 
landen van De Kroon.  

Vergeet niet, het volk van Nederlands-Indonesië zag, na eeuwen van bezetting door de 
Nederlanders, daarna door de Japanse bezetters   die de Nederlanders in kampen opsloten  en 
de Nederlandse bezetters hun bezittingen afnamen, dat de Nederlanders helemaal geen Goden 
waren maar ook gewoon mensen die je omgekeerd ook als slaaf kon gebruiken. 

(eenmaal na de bevrijding van de Nederlandse Kolonisten bleek het voor veel Indonesiers echter 
weer dat   hun eigen volk minder goed werd bedeeld onder Indonesisch bewind   dan onder die 
verrekte Nederlanders, in 100 jaar is de standaard voor de armere Indonesiër juist omlaag gegaan)


Vadertje des Vaderlands Mark Rutte heeft een vader, vader Izaäk Rutte was in Nederlandsch-Indië 
directeur-inkoper voor de handelsfirma Jacobson Van den Berg & Co. die van alles inkochten en 
exporteerden, teveel om te benoemen, een soort Unilever van heden.

De tweede vrouw van Izaäk was een jongere zuster van zijn eerste vrouw, die in een Jappen-kamp 
was overleden. Uit dit tweede huwelijk van Rutte sr. werd in 1967 onze premier geboren. 
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Izaäk was als inkoper in Nederlands-Indië vanzelfsprekend bedreven in het financieel uitknijpen 
van de plaatselijke bevolking, dat was normaal koloniaal gedrag. Dus die gedragsmentaliteit is, 
zoals we weten, onze Premier anno 2019 niet vreemd, inclusief het eigen gedrag recht praten. 
Rutte werkte bij Unilever als Human Capital man, de mens als bedrijfskapitaal, iedereen 
accepteert die term tegenwoordig maar die term alleen al wijst ondubbelzinnig op slavernij.

Wat neem je vanuit je familie achtergrond mee aan gedrag’s mentaliteit…?


Komt ex Shell medewerker ‘Kwibus’ weer om de hoek kijken, de Hofnar van De Kroon.

Ons Aller ex Koninklijke Shell werknemer Minister Eric Wiebes van Economie en Klimaat. 

Ik vermoed dat Wiebes in de knel is gekomen tussen de nep-democratie, zijn vrouw en De Kroon,

vandaar ook zijn hofnar blik in de ogen vanuit onvermogen  die net als zovelen voor hem er achter 
kwamen dat we geen democratie hebben maar dat niet gezegd mag worden omdat dit uitspreken 
voor hem het plegen van een Wettelijk strafbaar feit is. 


Laat de vrouw van Wiebes nou heel toevallig ene Anita van den Ende zijn.

Ik heb géén idee of Anita van den Ende familie is van Joop van den Ende waar John Loudon weer 
warme financiële betrekking mee heeft inzake mooie natuur plannen en Van den Ende als 
Producer weer heel goed is in emotie regulering van het volk.

Anita van den Ende was tijdens hun huwelijk  directeur Klimaat, Lucht en Geluid en 
plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal op het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (heden Infrastructuur en Waterstaat).


Hun timing ken ik niet exact maar zo’n beetje ergens in december 2017 werd Anita directeur 
Financiële Markten en plaatsvervangend Thesaurier-Generaal op het Ministerie van Financiën. 

Op deze nieuwe positie dient Anita ook de ABN-AMRO in de gaten te houden. 

Onthoud dit ABN-AMRO feit even in combinatie met Wiebes zijn hofnar gezicht van een man met 
een dubbele spagaat, zowel Privé als ook Ministerieel.  

  

Ons aller Koningin Maxima werkte tot 1999 bij de Dresdner Kleinwort Benson als vicepresident 
afdeling Opkomende Markten. 

Daarna werkte Maxima als vicepresident Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank tot augustus 
2000.

Maxima en Anita moeten elkaar dus wel heel goed verstaan en ik vermoed dat Anita en Eric als 
partners in botsing zijn gekomen vanwege verschil van koers-inzicht.  


Met name door het gedrag (uitblijven van reacties en handelen door democratische politieke 
partijen en het complete Justitieel apparaat inclusief Rechter en Officieren) ben ik me gaan 
afvragen of zelfs het oprichten van Politieke Partijen ontstaat op basis van aansturing vanuit de 
Bilderberg-Groep dan wel de wereld der miljardairs… gewoon weer ff een partijtje erbij om een 
groep uit de bevolking kalm mee te houden… een volksmanipulatie …

Uit gedrag dat je ziet vanuit ervaring kan je op een gegeven moment een patroon opmaken, eerst 
is wat je ziet empirisch en als de wederkerende algoritme zichtbaar wordt is het wetenschappelijk 
en dán zie je een wereld waarbinnen de structuur meer nep is dan de gemiddelde mens durft te 
zeggen en …. wat zit dáár dan achter… waarom is onze democratie nep…


Ik ga nu de motivatie voor de gekozen lange titel duiden 


DE MOTIVATIE VOOR MIJN GEKOZEN TITEL 

De Grondwettelijk Onschendbare Coïtus-Eroïca Dagobert l, ll, lll & lV.
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Eroïca is o.a. een boek geschreven door J.P. Poley inzake ‘The Quest for Oil in Indonesia 
(1850-1898)’. De motivatie/visie achter die titelkeuze door Poley is ’n geheel anders dan de mijne. 

Poley en ik gaan bij de titel motivatie inzake ‘Eroïca’ gelijk al uiteen. De motivatie van Poley te 
kiezen voor Eroïca lees je maar aan het einde van zijn (niet goedkope) boek. 


Eroïca = Afkorting van de derde symphonie van Ludwig von Beethoven, op. 65 in Es-dur, 
geschreven tusschen 1803 en April 1804. Gepubliceerd in 1806 onder den volledigen titel: 
„Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grand’ uomo”. 
In het eerste deel worden de strijd en de overwinning van den held Buonaparte geschilderd;  
in het tweede deel liet een stervende held (misschien generaal Abercrombie, ✝ 1801 bij Alexandrië) 
en in de finale is het voorzeker Prometheus. 

Toen Napoleon zichzelf tot Keizer uitriep kraste Ludwig van Beethoven uit boosheid de naam van 
Napoleon zo hard door dat hij zelfs dwars dóór het papier in zijn originele nieuw gecomponeerde 
compositie Eroïca heen kraste.


Het verhaal achter Prometheus; Veelbetekenend is de mythe van Prometheus.  
Bij de oorspronkelijke toebedeling van gaven en vaardigheden door de Griekse goden was de 
mens er bekaaid afgekomen. Zowel op het vlak van de overlevingsinstincten als op het vlak van de 
natuurlijke verdedigingsmiddelen waren de andere levende wezens er veel beter aan toe. Uit liefde 
voor de mensheid stal Prometheus het vuur bij de Olympische goden en schonk het aan de 
mensen. Hij leerde de mens er metaal mee te bewerken en leerde hun technische vaardigheden.  

Co2, klimaat, aardgas, Koninklijke Shell, Koninklijk Huis, Adel…

Wat heeft Beethoven écht willen zeggen.

Wat heeft J.P. Poley écht willen zeggen met zijn verhaal. 

Wat heeft Peter Adriaan Cornelis de Ruiter geboren op 14 oktober 1937 nog gepoogd écht te 
vertellen in zijn ‘technische verhandeling’ zijnde zijn Proefschrift d.d. 2016 

waarmee hij als 79 jarige man in Utrecht afstudeerde.  


Coïtus = Plat gezegd is het ‘het geslachtsverkeer’ waarmee de Adel al eeuwen de macht onder 
zich verdeeld en behoudt middels overerven van land, tegenwoordig is land vervangen met 
aandelenbezit inzake energie en water.. vandaar mijn al jaren gebruiken van ‘Adelhouder’.


Crinoline = Ik gebruik in dit stuk vaak de term ‘onder de rokken van het Koninklijk Huis kijken’ 
omdat dit als een eufemisme bedoeld is voor ‘verborgen gedrag’ hetgeen weer aansluit bij de 
Coïtus-Eroïca waarmee ik nadrukkelijk niet bedoel de Coïtus-Erotica. 

Het onderliggend bedoeld eufemisme is het verborgen gedrag onder de ouderwetse 
hoepelrokken van de Adel / crinoline te begluren, een soort journalistiek filosofisch voyeurisme. 


Constitutionele & Dagobert l, ll, lll & lV = We hebben als volk empirisch ‘aangeleerd gekregen’ 
een democratie te zijn en daarom ‘denken’ velen via de gaslight operatie der (L)eeuwen (mindfuck 
/ manipulatie van het brein / propaganda / indoctrinatie) ‘dat we een democratie zijn’ en zelfs veel 
Tweede Kamer leden geloven daar (als ook in zichzelf) heilig in.


Dagobert l, ll, lll & lV is een eufemisme voor Koning Willem l, ll, lll & lV en vanzelf ook voor 

Emmá, Wilhelminá, Julianá en Beá, de AAAA Queens.

(Ámalia, Álexia en Áriane zijn weer de drie AAA Prinsessen)


Nu dan, hoezo zijn we een nep-democratie?
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STATUUT VOOR DE FEODALE STRUCTUUR VOOR HET KONINKRIJK (DER NEDERLANDEN)  
In 1848 is er een sluier over de feodale realiteit heen gelegd met een Eerste & Tweede Kamer, men 
keek naar de nieuwe Kamers en verzuimde de Statuten op letters punten en coma’s na te pluizen. 


Wetten, zeker Grondwetten en Statuten van het Koninkrijk Der Nederlanden dien je naar de letter 
te nemen, niet naar wat je ‘denkt’ dat er bedoeld is en niet zelf hebt gecontroleerd. 

Ik heb Artikel 1, 1a en 2 van de Statuten voor het Koninkrijk nageplozen.


Ook de Noren hebben dezelfde truc reeds op 17 mei 1814 uitgevoerd, ook hun koning heeft 
volgens het Statuut De Macht, in de uitleg wordt dat afgevlakt met; 

Jawel, dat staat wel in de Constitutie maar… 


Noorwegen;  The King’s constitutional role 
Today the King’s duties are mainly representative and ceremonial.  
When the Constitution states that: “the executive power is vested in the King”,  
this now means that it is vested in the Government. 
Het Noors Statuut stelt ‘de uitvoerende macht ligt bij de Koning’, de uitleg vertelt ‘dit betekent nu 
dat het berust bij de regering’. Dit is qua Statuten dus iets als 5 + 5 = 36.

En dat geloven de Noren dan op basis van een kennelijke soort van empirische uitleg die berust 
op nonsens. Nonsens = no-sens = geen-gevoel oftewel ‘middels onderwijs afgestompte intuïtie’.

Zorgvuldig opgestelde GrondWetten / Statuten openlijk empirisch te gaan interpreteren ’ staat 
gelijk aan openbare gaslighting hetgeen een van de vele narcismen is.  

Wie, wat en hoe zit dit dan in het Nederlands Koninkrijk? 


Artikel 1 Statuten,  Het Koninkrijk omvat de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

Er staat Het Koninkrijk ’omvat’ en er staat niet ‘is’, de landen maken dus slechts een ‘onderdeel’ 
uit van… iets anders… het Koninkrijk en de vier Landen zijn 5 afzonderlijke entiteiten waarvan er 
vier ónder de eerste vallen. 

‘Omvat’ ‘je zelf’ de pols van ‘een ander’  omvat is die ander niet gelijk één aan en met jezelf. 


Artikel 1a. De Kroon van het Koninkrijk wordt erfelijk gedragen door Hare Majesteit Juliana, Princes 
van Oranje Nassau en bij opvolging door Hare wettige opvolgers. 

Symbool van het Koninkrijk is dus de Kroon die slechts middels gepleegde coïtus erfelijk wordt 
doorgegeven. 


Alle artikelen vallen onder Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 

Met name in artikel 2 staat het al glashelder in de kop; het woordje ‘voor’ betekent dat de 
Statuten ‘vóór het Koninkrijk zijn’, dus vóór de familie en derhalve niet voor de vier Landen noch 
voor de bevolking, die landen en bevolking vallen er ónder, worden ‘omvat’ en zijn niet gelijk aan.


Als je mét deze Wettelijke feitelijke letterlijke en dus wetenschappelijke werkelijkheid goed 
beluistert hoor je ook hoe het Koningshuis altijd steevast afzonderlijk benoemd middels deze vijf 
Wettelijke verschillende rechtspersonen / entiteiten, tijdens het RTL4 interview op Koningsdag 
2019 sprak de Koning over 

‘De Familie’ én ‘Nederland’ en ‘samen’ staat dan voor de Familie & Nederland die tijdens zo’n 
wandeling even ‘samen feest vieren’.  


‘De Familie’ staat voor Familiebedrijf Multinational De Kroon, ook vaak De Koninklijke genoemd, 
op de handelsvloer van de beurs vaak gewoon benoemd als ‘Olie’. 

De Kroon heeft heel veel Naamloze Vennootschappen en daarnáást heb je Nederland met haar 
burgerslaven die vallen onder eigendom van De Kroon. 
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Vandaar ook dat je I.D. / paspoort e.d. eigendom van de Dictator zijn en blijven, impliciet verklaar 
je als burger het bestaan van de dictator omdat je paspoort niet krijgt van Nederland maar van De 
Kroon, ook al betaal je die ook nog zelf, het is een tijdelijk verstrekt document dat ten diepste stelt 
dat je de slaaf mag zijn van de Dictator. 

Je I.D. is het bewijs van je slaaf zijn van de Dictator en dat klopt 100% met dat iedere hogere  
gezagsdrager de Eed dient af te leggen waarin die trouw zweert/belooft aan de Dictator en nooit 
aan de burger noch aan het Land Nederland. 


Wakker zijn betekent ook juridisch lezen, ‘van’ of ‘voor’ maakt in deze een heel verschil en een 

empirische ‘ja maar’ uitleg houdt qua opgeschreven Wetten juridisch geen stand.


Bij de opbouw van Artikel 2 dien je juridisch op te letten, juridisch wordt er namelijk altijd 
gescheiden met punten (.) en ook wel met coma’s (,) en die hebben een functie.

De eerste los staande zin van statuut’s artikel 2 die afsluit met een punt (.) stelt:

De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Punt uit, klaar, dat is een 
Wet voor Dictatorschap. 


Voor de duidelijkheid; ‘De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen’. 
Allereerst stelt artikel 1 dat de Koning de regering voert over vijf verschillende eenheden, 

1 Het Koninkrijk,  2 Nederland, 3 Aruba, 4 Curaçao, 5 Sint Maarten en wordt er in dit statutair 
artikel voor de Nederlandse Monarchie géén koppeling gemaakt dat de Koning ‘samen met 
Ministers’ de regering voert. Er staat letterlijk dat alleen de Koning de regering ‘voert’. 

Het Koninkrijk is een Monarchie, Monarchie betekent ‘alleen heerser’, nog erger, de definitie van 
‘monarchie’ is ‘dictatuur’. Volgens WIKIKIDS kunnen ‘dictaturen’ vervolgens goede of slechte 
dictaturen zijn.

Het woord ‘voert’ in het Statuut, ‘De Koning voert…’, staat hier Wettelijk voor ‘leidt’, voert is in het 
Duits ‘führt’… deze wet stelt dus dat Nederland één ‘Allein Führer’ heeft hetgeen 100% past op 
het feit dat het Konings Huis bijna volledig van Duitse komaf is.   


Draai de versluiering terug om, artikel 2 is artikel 1, artikel 1A blijft en artikel 1 is artikel 2.


De Eed die alle Kamerleden van de Staten-Generaal (wellicht onnadenkend?) afleggen is de volgende;


Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of de belofte af. 

1 "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks 
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd.  
2 Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
3 Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.  
4 Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen." 

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten 
opsteken en daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Wie de belofte 
aflegt, spreekt de woorden: "Dat beloof ik". 

Deze Eed even naar de letter van de Wet zelf analyseren (niet empirisch);


Regel 1 Eed; Dit is inhoudelijk retorisch vanuit en naar de persoon zelf die de Eed aflegt. 


Regel 2 Eed; Van buitenaf aankomend onheil waarop het Kamerlid een belofte aangaat. We 
hebben een ethische plicht giften te melden maar een gift is dus niet verboden om aan te nemen 
mits je er geen tegen belofte voor doet. Lekker vaag dus want die belofte kan je nooit 
controleren… Het zegt wel dat het coïtus appartement dat Alexander Pechtold cadeau kreeg 
gewoon mag, ook al is het ethisch zeer dubieus… 
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Regel 3 Eed; Kamerleden zweren trouw aan Koning, Statuut en Grondwet. Bestudeer je het 
Statuut en de Grondwet zweer je alleen volledige trouw aan De Kroon en aan niets anders want 
de Koning is de almachtige Allein Führer die boven alles staat, de Koning IS de Regering. 

Ministers zijn de Helfer (helpers) en deze Helfer zijn sinds 1848 verantwoordelijk voor de fouten 
van de Koning die blijkens de Statuten voor het Koninkrijk der Nederlanden.

‘Hij is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk’ (dit heeft zeer ver reikende gevolgen terug 
te voeren op de aangepaste Grondwet onder o.a. Thorbecke, kom ik op terug)


Regel 4 Eed; Lijkt leuk maar is een ‘keurslijf’ (dwangbuis voor het autonoom geweten), … het 
eigen vrij handelen is gelimiteerd door de belofte van trouw die het Kamerlid aan de Koning heeft 
gezworen dan wel beloofd en de Koning heeft als Allein Führer álle macht.


Wat volledig ontbreekt in de Eed van échte democratisch gekozen Kamerleden is een belofte aan 
het Land Nederland en aan de Nederlandse burger die in dat land leeft/woont ook Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten).


In de Eed die de Ministers afleggen zit niet veel verschil met Kamerleden behalve het aannemen 
van giften. Kamerleden mogen dat wél, ook al is dat ethisch zeer omstreden, Ministers mogen dat 
niet. Ook de Ministers Zweren dan wel Beloven hun trouw aan het Koning en niét aan het land 
nóch de burger. 

Dat in juridische zin ontkennen als ‘ja maar dat is niet zo bedoeld’ is empirische nonsens want 
anders staan er in artikel 2 van de Statuten voor het Koninkrijk niet specifiek apart benoemd 

‘het Koninkrijk’ en ‘elk der (4) landen’, de afgelegde Eed is dus alleen bestemd voor de Allein 
Führer en niet voor de door Die Kroon omvatte landen anders was dat anders opgeschreven.


De conclusie dat we géén democratie zijn zal ik nog nader gaan bewijzen maar vooreerst is het in 
de Statuten voor het Koninkrijk waar ieder Kamerlid & Minister trouw aan zweert / belooft een 
vastgelegd feit dat Nederland onder de macht van een Allein Führer staat.

Een échte democratie kan ook alleen bestaan zónder een Allein Führer er boven, anders zijn we 
statutair, oftewel staatkundig exact hetzelfde als Rusland, China, Noord Korea en nog meer 
landen met dit verschil dat onze nep democratie, om verborgen redenen, wellicht nog wel iets 
beter functioneert…

Dat komt door onderwijzing en dat ons onderwijs gedurende de afgelopen 30 jaar steeds slechter 
wordt is een bewust doel. 


Ministers zijn zelfs strafrechtelijk vervolgbaar als zij hun Eed aan De Kroon schenden !!!

Gezagsdragers die gaande hun politieke carrière pas zijn gaan inzien dat ze met hun afgelegde 
Eed hun innerlijk geweten schaakmat hebben gezet vertonen dan wel eens van die 
gezichtsuitdrukkingen zoals Eric Wiebes   die het dan echt even niet meer weet, hoe kan hij nou 
het Volk dienen met de afbouw van aardgas en tevens de Multinational van De Kroon 
terechtwijzen als die met een enorme ‘blow job’ geheel buiten hun boekje gaan en het 
Groningenveld nog stééds even geforceerd  zo snel mogelijk helemaal leeg pogen te zuigen.  

(reden—> zie Nederland Narcistenland 2.0)  


Beweren dat het wettelijk vaststaand feit van Dictatorschap anders is, is fantaseren… als je 
gelooft dat we wél een échte democratie zijn is je autonoom denken volledig gegaslight… 

Dit denkbeeld dat we een Vrije Democratie zijn komt omdat er in 1848 een psychologische truc is 
uitgevoerd met narcistische volksmanipulatie… 


Als je het eenmaal inziet snap je ook dat de Eerste- & Tweede-Kamer en zelfs Rechterlijke 
Ambtenaren, allen die ten bate van hun functie de Eed afleggen waarmee zij de speelpoppen van 
de Koninklijke Poppenkast van de Allein Führer worden… met alle gevolgen van dien. 


Ybeltje Berckmoes omschreef het prachtig in haar boekje… ‘voorlichting loopt met u mee tot aan 
het ravijn’. Zij beschrijft het enorm narcisme binnen de VVD zonder dat als narcisme te benoemen.


Ja, alle 225 Kamerleden en Kamer Voorzitters mogen nu even vrij gaan rondspringen uit frustratie 
en stellen dat ik gek ben….., laat je maar ff lekker gaan, bewegen is ook heel gezond voor 
kleuters… dat weet de competitief ingestelde familie van Multinational De Kroon ook.
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DE KONINKLIJKE CRINOLINE  
In dit stukkie neem ik ‘het feit van het niet zijn van een democratie’ simultaan mee met het 
onmogelijk kunnen slagen van het Nederlands Klimaatplan 2019.

Om de verborgen redenen van het Koninklijk Huis dus even goed te zien ga ik even onder de 
Crinoline van ons Koninklijk Huis kijken en inventariseren welk gedrag daaronder in het 
verborgene plaats vindt.  

Kamerleden en Ministers mogen dat vanwege de beperkingen die de door hen afgelegde Eed hen 
oplegt niet meer eronder gluren en er ook niet vrij over spreken wat zij dan zien.

Ik mag dat op basis van de Grondwet (nog) wél. Maak mij anders maar gewoon af met een 
nekschot, al eeuwen gebruikelijk binnen de Adel, maar dan door De Kroon zelf en in het openbaar. 


De Grondwetsherziening van 1848 heeft, naast het hermetisch dichttimmeren van de positie van 
De Kroon ook voordelen gegeven, zoals ‘de vrijheid van meningsuiting’.

De Kroon werd namelijk bang vanwege de Duitse, Oostenrijkse, Franse revoluties alwaar het volk 
een greep naar de macht deed en de Adel eruit trapten.

In Frankrijk slaagde dat, in Duitsland duurde het nog even tot einde van de Eerste Wereldoorlog 
en Koningin Wilhelmina verleende de laatste Keizer van Duitsland Frederik Willem Victor Albert 
van Pruisen asiel en hij mocht tot zijn dood wonen in Huis Doorn. 

  

Deze uitingsvrijheid geeft dat ik dit in vrijheid schrijven mag, ten tijde van de inquisitie werd 
gewoon je tong eruit gesneden, werd je levend op de brandstapel gezet of werd er een schroef 
dwars door je onderkaak in je verhemelte vastgeschroefd zodat je de mond werd gesnoerd.

Het enige is dat die vrijheid zinloos is omdat die laag erboven die de Eed hebben afgelegd niets 
mogen doen dat Multinational De Kroon kan schaden, da’s nou iets wettelijk dichttimmeren.

 

Doordat ik op zoek ging naar hoe dit vreemde land qua narcistische gedragingen nou toch écht in 
elkaar zat, eigenlijk nepotistisch in elkaar steekt, stuitte ik gewoon toevallig ook op MAXIMAGATE.

MAXIMAGATE komt gewoon verderop in de tijdlijn van dit stukkie.


Ik wil hier toch kort even vier persoonlijke voorbeelden benoemen waarin mij de mond reeds is 
gesnoerd middels schending van de Grondwet door Helfer van de Kroon. Ik heb alle 
onderbouwingen, gaat nu slechts om het ‘gegeven’, om het wetenschappelijk feit…

 

1 Door het Openbaar Ministerie gemaakte kinderporno wordt al 23 jaar in de doofpot gehouden.

2 Mijn wapenverlof is ingenomen om wat ik o.a. over die kinderporno had geschreven en die zaak 
is corrupt afgewerkt en daarna ook door de Raad van State corrupt afgewerkt. 

3 Ik kan geen aangifte doen tegen de Staat vanwege het aldaar alom heersend nepotisme, dan 
zou ik namelijk de Multinational van De Kroon schade doen en daar mogen zij die de Eed hebben 
afgelegd niet aan mee werken. 

4 Heden snap ik waarom een van mijn strafrecht advocaten 23 jaar terug aan mij vertelde dat 
Justitie vals bewijsmateriaal, zoals kinderporno, mág maken… omdat ze onaantastbaar zijn… 

Toen ik een van de twee strafrecht advocaten voor de Raad van Discipline bij de ballen had werd 
die klacht corrupt afgewerkt. Vervolgens deed het Hof van Discipline te Den-Bosch uitspraak dat 
ik mijn klachtzaak tegen de ‘handelswijze’ door de Raad van Discipline Leeuwarden inderdaad 
gewonnen had maar ‘dat er geen rechtsmiddelen meer voor mij over waren’, oftewel ik reeds door 
de Raad van Discipline verneukt was’. 

Ik reageerde na de uitspraak ter zitting letterlijk op de Magistraat, 

‘nou, dat hebben jullie dan mooi dichtgetimmerd’. 

De Magistraat antwoordde mij on-omfloerst met ‘ja, dat hebben we goed dichtgetimmerd’. 


Met die Grondwetsherziening 1984 is exact hetzelfde aan de hand, de machtspositie van het 
Konings Huis is hermetisch dichtgetimmerd met de gaslight tactiek van het zwaaien met nieuwe 
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‘vrije’ Eerste en Tweede Kamers terwijl. Als je de wetten goed leest staat er letterlijk dat de Koning 
in 1848 de Allein Führer is geworden waar je eigenlijk ook bijna niet meer vanaf kunt komen dan 
alleen met een revolutie door het volk want iedere andere manier zoals ‘afzetting’ zal binnen de 
sinds 1848 geldende Statuten Voor het Koninkrijk en Grondwet door diezelfde Allein Führer 
worden tegengehouden, totale almacht.


Dit stukkie gaat verder dus alleen nog maar over de bekendmaking zelf. 

Ook MAXIMAGATE is slechts een bekendmaking want niemand zal er wat aan doen en de burgerij 
mag zich gaan afvragen waarom ze, zoals Amalia op Koningsdag 2019 nog voor de RTL4 camera 
zei ‘het nog leuk vinden om een handje te krijgen van De Dictator’.


Dus zonder revolutie blijft Nederland een Dictatoriaal bewind houden met een levenslang 
Koningshuis of het Koningshuis moet vrijwillig vertrekken (vluchten) omdat ze zich niet meer veilig 
voelen in Nederland omdat een lul uit Een hen de sluier van hun ware gezicht (boerka) heeft 
afgehaald middels het diep onder de Familie Crinoline te gluren.

   

Sinds 1 augustus 2019 zijn boeka’s op diverse plekken overigens verboden, een sluier over het 
gezicht is daarmee ook verboden dus dat perkt de vrijheid van het Koningshuis al wel wat in bij 
openbare gebeurtenissen binnen overheidsgebouwen, onderwijs, zorg en openbaar vervoer. 

Nou, voor dat openbaar vervoer is het niet van toepassing voor der Führer, hij heeft eigen vervoer 
van firma Pon. Overheidsgebouwen is wél een enorme inperking natuurlijk… 


DE TAAK VAN AMALIA 
Kroon Princes Amalia von Amsberg heeft later als Dictator Amalia best een enorme taak te 
volbrengen aan zichzelf. 

Op Koningsdag 2019 vertelde Amalia aan de RTL camera namelijk, en Zij belóófde daarmee aan 
het Nederlands Volk; ‘Ik wil mezelf hier zo goed mogelijk neerzetten en dus geen show-versie van 
mezelf zijn… dus ja heel eerlijk’.

Amalia was op het moment dat zij dat openlijk uitsprak 16 jaar. 

Vanaf haar 18de vangt Amalia € 1.495.000 vanuit de Staatskas, oftewel indirect van de 
belastingbetaler maar haar kosten zijn dan ook wel enórm, geen idee aan wat dan maar toch, ze 
houdt er slechts  € 263.000 aan over.


Toen ik mezelf in 1975 (18 jaar oud) exact op de coördinaten 52.252688, 5.264098 bevond zei ik 
tegen mijn beide (wéér zwaar ruziënde) ouders ‘ik ga het anders doen’… (ik had nog géén idee 
hoe, ik had niets in me van ‘ach, als de mensen het nou maar leuk vinden een hand van mij te 
krijgen’)  

Mijn beide ouders werden boos op mij, ik leefde dan ook als ’n voor hen nuttig ‘object’ verwekt 
via de welbekende coïtus en zat opgesloten in hun zieke huwelijkscocon en ik besefte toen, nog 
slechts op volstrekt onderbewust niveau maar wel vanuit de diepte van mijn ziel, 

dat ik zwaar narcistische ouders had en ik niet wilde zijn zoals zij waren. 

So lets shake hands Amalia…


Nu dan, Amalia is anno 2019 ‘Van aangeboren Adel’ en dat komt puur en alleen omdat twee 
mensen waarvan één van hen in ieder geval van Adel is, hun geslachtsdelen hebben laten 
samensmelten en vanuit die coïtus ene ‘Amalia’ is ontstaan die daarmee is voorbestemd om later 
Dictator te zijn en dus is Amalia gedoemd om jegens de bevolking een show-versie van zichzelf te 
zijn en die show-versie is Amalia ook reeds, door haarzelf simultaan met haar ontkenning op live 
TV (wetenschappelijk bewezen omdat zij in dat ongemonteerd live interview van RTL4 ook 
vertelde) ‘ik denk wel dat iedereen het leuk vindt als ze een handje van ons hebben gekregen’ 
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waarmee Amalia bewees reeds een show-girl te zijn. 

Zulke dubbelheid is een van twee; óf het is een schizofrene uiting óf een gaslighting op het volk 
hetgeen ’n narcisme of gewoon een beetje dom.


Dat Amalia Statutair niet alleen voorbestemd is om een show-versie van haarzelf te moéten zijn 

(Alexander was daar als tiener zelf ook zwaar op tegen), is Amalia dat al…

De Adel hangt van symboliek aan elkaar… en zó werkt en zie je de dubbelheid van De Kroon.


Om het klimaat van de wereld te redden dient niet alleen ons Koningshuis opgeheven te worden, 
álle Adel dient opgeheven te worden en het Adelhouders-systeem (financiële aandelen) ook. 

Aan de Verenigde Naties Agenda 21, VN agenda 2030 en in The Blue Line Society uitleg zie je het 
hogere doel van de Nieuwe Wereld Orde vertolkt, de Derde Wereldoorlog is al decennia in volle 
gang en daarom bouwen diverse machthebbers hun Instituten der Macht.

Rusland snakt naar meer macht met kennelijk unieke raketten.

Kim Jong-un snakt naar macht met raketjes.

Trump wil Groenland kopen van Denemarken, want dan kan hij Rusland beter bereiken met zijn 
raketjes, met name kijken naar een kaart van een platte aarde verklaart meer over oorlogen…

Energie voorziening bezitten en de water distributie zijn een héél machtig wapen…

Onze aardgas-klimaat leugen is slechts een afleiding voor de Derde Wereldoorlog die gaande is.

Vroeger moest de Adel onderling coïtus bedrijven voor meer macht, sinds Koning Willem I heeft 
de functie van de Adelijke Coïtus een nieuwe dimensie gekregen, die van de Aandelenhandel.

  

Vanwege Multinational De Kroon zou het Nederlands Koningshuis opheffen pas een échte 
voorbeeldfunctie hebben ten bate van het redden van de aarde. 

Dat opheffen kan de Koning zelf doen of dat kan de politiek doen als twee derde van de Tweede 
Kamer dat wil, het Kabinet om die reden dan ontslag aan de Koning aanbiedt, daarna nieuwe 
verkiezingen komen waaruit blijkt dat 2/3de van de bevolking het bij die verkiezingsuitslag ook 
wenst, dán komt er een nieuw kabinet en pas als dát kabinet het dan ook wenst en de Koning ook 
akkoord gaat vervalt het Koninklijk Huis. 

Ik denk dat de Koning dan allang een junta is begonnen en daarin kan Maxi weer mooi adviseren.


Of Minister President, ga in dialoog met de Alleen Heerser en beweeg hem het Konings Huis 
vrijwillig op te heffen, dat is de kortste en snelste klap maar dan staat Alex wél wereldwijd voor lul 
voor de andere Adellijken dus gaat de aarde voorspelbaar gewoon naar de haaien met Nederland 
voorop vanuit ware V.O.C. mentaliteit, blub, blub, blub… 


Ik koppel hier even de inhoud van De Pil Van Een aan dit stuk vast, zonder afschaffing van het 
wereldwijd verspreidde gebruik van het ‘Aandeel’ gaat de wereld gewoon kapot aan het klimaat, 
of het plan van de Bleu Line Society, gelijk aan wat staat op de Georgia Guide Stones, gaat een 
en ander dat al gaande is met succes volbrengen.

Tegenwoordig gaat dat netter dan met een nekschot, gewoon continu blootstelling aan bestraling 
met LFg & HFg, verarmd voedsel met weinig voedingswaarde, bewúst opwarmen van de aarde, 
de bevolking middels onderwijs indoctrinatie dommer en uiteindelijk psychisch verdoofd maken. 


Dus het is of de financiële aandelenwereld compleet killen of zo’n zeven miljard slaven killen 
hetgeen je net als de Nazi’s met de Joden door die mensen die dood moeten zelf laat uitvoeren 
middels via media aangekweekte anarchie. 

Simpel… dus Amalia… je moet straks nog flink aan de bak…


Amalia is gedoopt in de Grote of Sint-Jacobskerk uit de late middeleeuwen in het centrum van 
Den Haag, die kerk behoort met het Binnenhof en de Abdijkerk van Loosduinen tot de oudste 
gebouwen van Den Haag. 

De Graven van Holland speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kerk. Van historisch 
belang is de bijeenkomst in 1456 van de de ridders van de Orde van het Gulden Vlies, die in de 
kerk hun wapenborden achterlieten.


De Franse Revolutie bracht een scheiding van Kerk en Staat en Napoleons oudere broer Jozef 
Bonaparte vernieuwde De Spaanse Orde van het Gulden Vlies in een Orde van Verdienste die ook 
aan protestanten kon worden toegekend. Eén van hen was Willem, prins van Oranje, de latere 
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koning Willem II. Ook koning Willem III, prins Hendrik en koningin Beatrix zijn in de Spaanse Orde 
opgenomen.

  

Bijna alle Nederlanders, inclusief media en politiek ‘geloven’ dat onze Koning geen macht heeft. 

Koningin Maxima zei bij dat Koningsdag 2019 interview via de camera aan het volk ‘dat de familie 
zeer competitief is’ en trok daarbij een grimas met haar gezicht. Het begrip ‘competitief’ staat 
voor ‘vechten om beter te zijn’ hetgeen kan slaan op zowel een onderneming als op sport.


Vul voor De Koninklijke Familie nou gewoon even ‘Familiebedrijf Multinational De Kroon’ in en ga 
middels empirische uitleg mee op pad naar de wetenschappelijke onderbouwing dat de 
onderneming Multinational De Kroon in Nederland de alleenmacht hééft. 


Nou, vechten om de macht deden de Adellijken al vele eeuwen.

In vroeger eeuwen vochten de Adellijken om het land en dat deden ze door coïtus te bedrijven 
met achternichten/achterneven, ook wel eerstelijns neven/nichten, of anders uit een ander 
Adellijke geslacht-sdeel, als je dát eenmaal gaat uitpluizen is het al eeuwen een soort grote orgie 
der coïtus binnen de groep Adellijken, de coïtus der machtsverdeling, de niets met liefde 
uitstaande hebbende coïtus non-interruptus.   


Dat er binnen de Adelijke uitgehuwelijkten dan ook zoveel buiten de deur werd en wordt ge-
coïtust (of zoals Prinz Bernhard Senior gewoon ook thuis buiten de deur coïtuste) is eigenlijk ook 
niet meer dan logisch, want de huwelijken waren bijna altijd machtsinstituten. 

Heden gaat de coïtus niet meer om land maar om de Nederlandse vinding van het Aandeel, 
bedacht binnen het V.O.C. denken. 

V.O.C. staat voor handel, slaven drijven, slaven vervoer, slaven handel, mensen als slaven zien en 
gebruiken, oftewel exact de verhoudingen in de huidige moderne wereld. Met heel veel bezit van 
aandelen en middels schulden van je onderdanen (hypotheken) heb je macht over de onderdaan.  


Narcistische kanker 
Op zijn nieuwe statieportret 2018 draagt de Koning de herinneringsmedaille ter gelegenheid van 
zijn eigen huwelijk met Máxima (2002) niet meer, ook de inhuldiging-medaille ter ere van de 
troonswisseling in 1980 draagt hij niet meer, wel die van zijn eigen inauguratie in 2013. 

Het gaat meer en meer om Hem…

Mogelijk vindt Alex al Maxima’s informele bezoekjes, zoals bijvoorbeeld aan Kroonprins 
Mohammad bin Salman al-Saoed helemaal niet zo leuk en heeft die gedacht ‘doe mij ook zo’n 
baard, mijn opa had tenslotte ook een baard’. 

 

Ik stond exact op de coordinaten 52.962598, 5.920527 toen ik mijn vrouw in de middag van 

16 oktober 2015 vertelde haar te verlaten en ik deed dat ook exact 10 minuten daarna. 

Ik was haar, als ‘studieobject’, van ’n nog veel zwaarder kaliber dan mijn ouders, helemaal zat en 
het werd tijd om eindelijk te stoppen de slaaf van narcisten te zijn en de tijd voor mezelf te nemen.

Ben ik dan een narcist!


Neen, ik ben geen narcist omdat ik oprechte empathie in me draag en de incubatietijd (de tijd dat 
een narcist ongeveer maximaal een schijn empathie (sluier) kan ophouden) ongeveer vier jaar 
beslaat en ik die limiet als empaat ruimschoots heb gehaald.  


Mijn kinderen kwamen geen van beiden als ‘Adellijke versie’ ter wereld, ze hadden geen 
ingegroeid kroontje of… zoals Lieutenant Commander Spock (Star Track) die met half menselijke 
en half Vulcan punt-oren geboren werd.
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Mijn studie beslaat een traject dat het inzicht in het waanzinnig psychopatisch gebied beslaat en 
behoorlijk wereldomvattend is en ik mijn belofte jegens mezelf heb weten te behouden door niet 
verslaafd te geraken aan ‘De Pil Van Een’.  

Mijn twee websites zijn mijn afstudeerproject, mijn scriptie, mijn Leerstoel betreffende de 
Narcistische Persoonlijkheidsstoornis / Psychopathie vanuit ervaringsdeskundigheid. 

Narcisten Buster is in 2018 ontstaan t.b.v. verspreiden van kennis inzake de wereld/aarde 
vernietigende persoonlijkheidsstoornis Narcisme. NarcistenBuster is een kenniscentrum. 


Met een Narcisten Buster bril op onder de rokken van het Koninklijk Huis kijkende zie je dat 
Nederland wordt geregeerd door een Monarch, een Allein Führer, die, wat de politiek ook 
beweerd, volledig de Statuten onschendbare macht heeft.

Bijna iedereen denkt dat onder de Grondwetsveranderingen van Thorbecke   de Monarch de 
macht is kwijt geraakt. We leren de kinderen op school dat we een democratie hebben…

Dat ‘Nederland democratisch is’ geloven mensen    
a omdat het hen is verteld / geleerd en 

b omdat heel veel mensen zelf niet onderzoeken wat ergens écht geschreven staat of wat ze 
denken dat ergens staat, hetgeen weer valt op dat de Adel niet wenst dat het volk zelf nadenkt. 

Vandaar dat heel vroeger de Heilige Mis ook in het Latijn werd afgestoken, dat is dom houden. 

Mijn openingsstuk op mijn oude website geef ik het fenomeen al aan, 

‘lees wat er staat, niet wat je dénkt dat er staat’. 

Vanuit dat onvermogen binnen het politiekorps raakte ik onterecht mijn wapenverlof kwijt, zijnde 
schieten met een antiek enkelshots zwartkruit geweer uit 1892 omdat ik daarmee een gevaar was 
voor de samenleving.

Wat de huidige ‘samenleving’ dan eigenlijk wel is, is weer een groot raadsel.


Onze scholen zijn in de laatste dertig jaar door het Ministerie afgebroken met meer en meer regels 
en veranderingen en die hebben het onderwijs zwaar verminkt. Ga maar nadenken. 


Alle info ligt nu nog op de Online Internet straat, het is net of meer en meer mensen op hun oude 
dag in gewetensnood komen en alsnog hun mond, of met schrijven, open trekken…

De meeste media doen daar niets meer mee, of omdat de moderne journalist niet meer heeft 
geleerd verder te denken dan alleen over wat die in de onderbroek heeft zitten, wat de behoefte 
daarvan is en die allang slaaf is van zijn bank en de structuur-cultuur van bijna alle media dat in 
bezit is van de moderne Adelhouders.

Bijna alle journalisten vallen onder kijk/leescijfers & aandeelhoudersconglomeraten die er (net als 
banken) ook bij gebaat zijn dat mensen meer en meer verward raken in plaats van dat ze 
autonoom nog helder kunnen nadenken. 

Het onderwijs is in zo’n 30 jaar helemaal door het Mysterie van Onderwijs onderuit getrokken.    

Dat is geen negatief geleuter noch conspiracy denken, dat snap je gewoon als je de gevolgen van 
teveel narcisme kunt duiden.


Goed, de tijdlijn naar MAXIMAGATE en de corrupte monddood gemaakte Overheid, 

hun monden dichtgetimmerd met hun afgelegde Eed aan de Kroon. Democratie… pûh


Koning Willem I 
Er staat dus nergens iets in de Grondwet noch Statuut uit 1848 dat de Koning zijn macht kwijt is. 

Allereerst heeft Vorst Willem I zichzelf ergens rond 1816 of zo tot Koning uitgeroepen, hetgeen 
best wel als een narcistische daad is te beoordelen.

Zeg nou zelf ‘Ik verklaar mezelf tot Koning Robbert, jullie zijn mijn onderdanen’… Ik ben hier 
tenslotte ook omdat ik voorouders heb… King Robbert the First.

Iedereen zal mij krankzinnig verklaren. 
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De Europese Adel (benoemd in de Almanak van Gotha) heeft de zichzelf als Koning uitgeroepen 
Willem I vervolgens ‘erkend’ als Koning. 

Willem I ontpopte zich gelijk al als een zakenman die zijn grondgebied ‘Land Nederland’ ging 
gebruiken als zijn bedrijf om eigen kapitaal mee op te bouwen middels aandelen, heel veel 
aandelen. Hij richtte een handelshuis op, de Nederlandse Handelsmaatschappij, N.H.M. en had 
daar zelf aandelen in.


Uit de N.H.M. van o.a. Willem I  ontstond uiteindelijk de A.B.N., Algemene Bank Nederland. 

A.B.N. en Amsterdam Rotterdam Bank fuseerden en dat werd de ABN-AMRO. 

Het is bekend dat Multinational De Kroon aandelen ABN-AMRO heeft, logisch ook…

Bij de vraag of De Kroon aandelen Koninklijke Shell heeft stelt de Rijks Voorlichtings Dienst dat 

De Kroon geen Shell aandelen heeft en de Koning geen aandelen in bezit heeft van bedrijven die 
het ‘Koninklijk Embleem’ mogen voeren.   


De ABN-AMRO voert geen Koninklijk Embleem. 

Toen de ABN-AMRO in de jaren 2000 binnen de financiële wereld bijna werd overgenomen door 
andere banken werd er een hedgefund opgericht met de naam ‘The Children’s Investment 
Fund’ (TCI).

In 2004 had ABN AMRO namelijk zelf haar beschermingsconstructie afgebroken door het 
intrekken van de preferente aandelen. Het doel was zeer waarschijnlijk de koers van het aandeel 
hiermee te ondersteunen. Een hogere koers gaf meer kracht aan het bedrijf, maar het gebrek aan 
bescherming maakte het bedrijf tegelijkertijd een makkelijkere prooi. 
In vergelijking met concurrenten had het aandeel ABN AMRO in de eerste jaren van de 21e eeuw 
weinig rendement laten zien. De hoofdoorzaak hiervan was het gebrek aan groei en het mislukken 
van de pogingen om de kosten terug te dringen. Het hedgefonds The Children's Investment (TCI 
zette begin 2007 bestuursvoorzitter Rijkman Groenink onder druk om actie te ondernemen. 

Zoals al zo vaak geuit, hechten mensen met een bovengemiddeld narcisme eraan op symbolische 
wijze versluierd toch de waarheid te tonen aan anderen, daar genieten zij namelijk van.    

Dat hedgefund had slechts 1% aandeel in ABN-AMRO maar kon wel een en ander beïnvloeden.

De persoon achter The Childrens Investment Fund (TCI) is overigens duidelijk iemand met een 
beste portie narcisme, check it…

Het is een hedgefund dat zich verschool achter The Childrens Investment Fund Foundation (TCIF) 
en TCIF slechts 0,5% van de opbrengst ontving van TCI. 

Dit soort narcistische versluiering zie je vaker verschijnen bij grote financiële instellingen 
waarachter ze hun ware gezicht verschuilen. 

Waarom geeft een serieus hedgefund zijn bedrijf zo’n kinderachtige naam, is dat wellicht omdat 
het inderdaad een hedgefund was speciaal voor de bescherming van de financiële belangen van 
de kinderen van een bepaalde familie wiens bank in zwaar weer zat…  


Als medio 1998, 1999, 2000 er vaststaande aandelen Koninklijke Olie door de ABN-AMRO gaan 
worden ingekocht is er sprake van de ‘ABN-AMRO-Rotschild’ bank…   

Met welke ‘groot-koppige’ financiële conspiracy ‘doorgang’ dát weer te maken heeft.. verderop in 
de tijdlijn meer. Eerst ff Willem I met zijn N.H.M. geschiedkundig verder afwerken.


We weten nu dus dat het Koninklijk Huis vanuit N.H.M. belang heeft in de ABN-AMRO en dat de 
ABN-AMRO hun huisbank is. 

We kunnen ook allemaal weten dat de ABN-AMRO in 2008 financieel in heel zwaar weer terecht 
kwam en gered moest worden.

NLFI werd in 2011 speciaal opgericht voor het beheer van aandelen ondergebracht binnen de 
ABN-AMRO en werd de ABN-AMRO een door De Staat genationaliseerde ondernemingen.

De Minister van Financiën Gerrit Zalm als de grote redder van ABN-AMRO.  

Er werd een doorschuif Naamloze Vennootschap opgericht, de ‘ABN-AMRO 2’, de 
ondergebrachte aandelen werden doorgeschoven van ABN-AMRO naar ABN-AMRO 2. 

ABN-AMRO werd opgeheven. Daarna werd de naam van ABN-AMRO 2 veranderd in ABN-AMRO 
met een stichting, de NLFI, die de aandelen bundel beheerde.
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Met de oprichting van NLFI is tegemoetgekomen aan de wens van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal om het aandeelhouderschap in enkele financiële instellingen op zakelijke, niet-politieke 
wijze in te vullen en de belangen op transparante wijze te scheiden.

Oftewel, de Tweede Kamer aan het werk voor Multinational De Kroon.

Op 15 september 2017 bezat Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) 
57% van de (A) aandelen ABN AMRO en was 43% van de (B) aandelen op de beurs verkocht.


Bedenk hier even dat de Staten-Generaal trouw zweert aan het Staatshoofd en niet aan 
Nederland… Kijk niet naar ‘wie’ die stichting runnen maar kijk naar waar ze bij horen of bij 
hoorden…

De slaven moesten de klap financieel ophoesten, zoals in vroeger eeuwen het staatshoofd de 
slaven liet vechten als soldaten. 


Op 16 december 2008 heeft de Nederlandse Staat een direct belang genomen in RFS Holdings, 
het vehikel waarmee Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander de ABN AMRO overnamen. 

De Staat is De Kroon, niet het Land… het land is de functionele stootwil voor De Kroon.

De Minister van financiën is de Helfer van de Koning, niet de helfer van het volk, noch de helfer 
van het land, daar heeft de Minister op gezworen of daarmee beloofd aan de Koning.

  

Het volk en het land zijn slechts functionele middelen van De Kroon…

Ga zelf eens aan het lusje onder de Crinoline trekken en blijf trekken… de ABN-AMRO moest 
gered worden omdat het voor een groot deel bezit was van Koningshuis, de familie en ik denk dat 
de aandelen Koninklijke Shell daar ook zijn ondergebracht.


Wie moeten er altijd opdraaien voor de wensen en flaters van de groot graaiers; 

John Lackland (Koning Jan zonder Land) was koning van Engeland van 1199 tot 1216, Jan wilde 
oorlogje voeren maar had geen geld. Jan en vele andere feodale na hem deden en doen het ook 
allemaal, het volk uitpersen voor het eigen narcistisch belang. 

Wie moest betalen voor het redden van de ABN-AMRO, het Nederlands Volk.


Koning Willem II   
Erve Koning Willem II was bang dat het de Adel en hun familie bedrijf net zo zou vergaan als met 
Koninkrijk Frankrijk die met een Volksrevolutie een Republiek werd.

Er ontstonden in 1848 heftige volksopstanden in Duitsland, Oostenrijk en Koning Willem II werd 
bang voor het verlies van de macht.  

Noorwegen had hun Grondwet en Statuut al op 17 mei 1814 aangepast.

Willem II riep Thorbecke op 14 maart 1848 bij zich en wilde dat de Grondwet aangepast werd. 

Op 17 maart 1948 bekrachtigde Willen II al de commissie, reeds op 11 april 1848 was de 
commissie klaar met hun werk. 

Na rondgang door het land werd de nieuwe Grondwet reeds in november 1848 bekrachtigd. 

Thorbecke heeft samen met de commissie op verzoek van Koning Willem II de Grondwet zo laten 
aanpassen zodat de macht van de alleen-heersing (Monarchie) grondwettelijk werd 
dichtgetimmerd en aan het volk werd een democratie voorgehouden (een Eerste & Tweede 
Kamer) alsof we een democratie werden terwijl de democratisch gekozen Kamerleden en 
samengestelde helfer Ministers die de dagelijkse regering vormen moeten zweren (beloven) wordt 
uitgesproken dat zij (alleen) de Allein Führer trouw zijn en ze zweren dat niet aan het volk noch aan 
het land. 


De Grondwetten van ‘gelijkheid’ zijn toen zelfs afgevlakt (zie De Pil Van Een) en er zijn 
uitzonderingen ingebouwd waardoor de Koning onschendbaarheid kreeg en de Ministers met die 
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de Monarch ’n schijn Regering vormden waarbij de Ministers de schend-baren werden en de 
Allein Führer de onschendbare.

In het kielzog is ook het Openbaar Ministerie als ook de Rechterlijke Macht onschendbaar 
gemaakt. 

Dit onschendbaar machtsblok heeft dé macht over het Nederlands landsdeel van De Kroon. Je 
krijgt dit alleen nog maar van tafel met een alomvattende volksrevolutie en dat zal dus nooit 
lukken omdat het Volk onwetend en verdoofd is gemaakt en zo wordt gehouden. 

Het Volk is Busted (geheel ingepakt) door bovengemiddelde Narcisten.

Zo ging het al eeuwen… het is niet nieuw, het volk is allang goeddeels gegaslight.


Er werd een Eerste en Tweede Kamer ingevoerd. De Eerste was bedoel om gevuld te worden met 
Adelleken (Adellijken schrijft ook wel fijn 🤣 ) die alsnog nieuwe Wetten konden blokkeren namens 
de Monarch. De Tweede Kamer was er om het Kabinet dat samen met de Koning De Regering 
vormt te controleren en wetten voor te stellen en te doen alsof  voor het volk (de slaven). 

Het plan om het kapitaal van De Kroon dat zich binnen de noodlijdende ABN-AMRO bevond te 
redden kwam dan ook uit de Tweede Kamer omdat ook zij allen trouw aan de Kroon hebben 
gezworen. 

Voor Ministers geldt overigens dat ze strafbaar zijn als zij hun Eed schenden, wist u dat … 
vandaar ook dat Hofnar gedrag van Minister Eric Wiebes van Klimaat en Economie en de Adelijke 
Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ach ja, mooi spul samen… 


VOORAF AAN KONING WILLEM III EVEN WAT MEER OVER ‘FAMILIE-OPSTELLINGEN’ 

Om te doorgronden hoe de echte macht werkt dien je het begrip familieopstellingen te snappen.

Familie’s Valk, Voûte, Loudon, Nassau & verassend in dit verhaal de persoon Geert Wilders.

Familie opstellingen als in ‘Patriciaat’. 


Het gewone volk, de onderstroom, is tegenwoordig zo ver weg van een eigen zuil of betrouwbare 
basis hetgeen veroorzaakt is door de ongemerkte aansturing vanuit de wereld van het Patriciaat, 
via Media in bezit van het patriciaat; de bovenstroom.  


Omdat zoveel mensen in de onderstroom psychisch verdwalen is in de psychische hulpverlening 
de ‘familieopstelling therapie’ weder-ingevoerd. 


Wikipedia; 
Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa 
geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking 
met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het 
zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door 
middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen 
familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te 
nemen. 
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt 
waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak 
familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als 
‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de 
andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. 
Er ontstaat zo een tableau vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de 
representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en 
de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid 
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tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte 
gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, 
oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren 
kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van 
eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en 
kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van 
de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. 
De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er 
stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens 
terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een 
organisatieopstelling. 
De methode is niet onomstreden. 

Macht bereik je met ‘verdeel en heers’. Dat bereik je middels gebruik van media   mensen crazy 
maken  met sociale media die feitelijk asociale media zijn. Mensen slaaf maken van onbelangrijke 
dingen die volledig haaks staan op familieopstellingen. Niet meer samen maar individueel… 
hetgeen tot totale ontwrichting van de samenleving leidt.


Middels media wordt er heel veel onrust gemaakt met inderdaad, nep nieuws. 

Niet gecontroleerde gegevens, nieuws is tegenwoordig goeddeels empirisch gebaseerd in plaats 
van gebaseerd op feiten.   

Mooi voorbeeld is van onlangs dat Form voor Democratie Tweede Kamerlid Theo Hiddema in een 
interview vertelde dat het uit de partij zetten van Otten onverstandig was, welke door media werd 
misbruikt alsof Hiddema had gezegd onterecht eruit gezet hetgeen vervolgens op empirische 
wijze door andere media werd doorgegeven met als onderliggende poging de FvD onderuit te 
trekken.

Kijk, Thierry Baudet laten vermoorden zou wel gaan opvallen als algoritme nadat Theo van Gogh 
en Pim Fortuin ook al zijn vermoord. 


Ga ik gelijk even verder met Geert Wilders, zijn vervolging was ook in het nieuws.

Minister van Justitie Opstelten had zich bemoeid met het onafhankelijk Openbaar Ministerie 
inzake het al dan niet vervolgen van Geert Wilders. Duik even mee onder de Crinoline van Justitie.

Waarom bemoeide de Minister van Justitie & Veiligheid zich als Minister van Justitie met de ‘zaak 
Wilders’… omdat De Kroon vriendjes is met de andere Koninkrijkjes waaronder zich nou eenmaal 
veel Moslim Koningen bevinden en Justitie als verborgen doel heeft de positie van 
familieopstellingen van de Adel / het patriciaat als verborgen speerpunt heeft. Ze maken binnen 
die familieopstelling onderling gebruik van elkanders netwerken die eeuwenoud kunnen zijn want 
zo werken die adelijke familienetwerken. Ga je bijvoorbeeld onder de crinoline gluren van Ivo Met 

Ivo Opstelten bekijken op google maakt dat gelijk ook een soort Google netwerkje zichtbaar.

Ik licht er twee uit, Pieter Oud en Geert Wilders en bezie dit vanuit het door mij omschreven land 
met een dictatoriaal bewind met nep democratie. 

 

Eerst Pieter Oud

	 Minister van Staat

	 	 Mede oprichter VVD 

	 	 	 Burgemeester Rotterdam opbouw na WW2.

	 	 	 	 Lid van de politieke commissie van het Nationaal Comité 	 	 	
	 	 	 	 Handhaving Rijkseenheid tegen de onafhankelijkheid van Indonesië.
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	 	 	 	 	 Ingewijd in de Haagse loge L'Union Royale, waarmee hij 	 	
	 	 	 	 	 toetrad tot de Orde der Vrijmetselaren.

	 	 	 	 	 	 Oud stapte over naar de Helderse loge Willem 	 	
	 	 	 	 	 	 Frederik Karel


(even doorspitten) Het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) is vernoemd naar Frederik der 
Nederlanden, de broer van koning Willem II der Nederlanden. Beiden waren vrijmetselaar. Prins 
Frederik was van 1816 tot 1881 Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het 
Grootoosten der Nederlanden en schonk de Orde in 1866 de Bibliotheca Klossiana, die een 
belangrijk onderdeel werd van de collectie van het CMC.

De bibliotheek is eigenlijk het tweevleugelig symbool van de vliegen en muggen van een groot 
netwerk waarin het netwerk elkaar steunt. (denk in symboliek)

Botsing tussen NSB leden en Oud vanwege zijn Vrijmetselarij.

	 L’Union Royale (De Koninklijke Unie)

	 Nederlands eerste loge werd opgericht door Vincent la Chapelle.

	 	 Vincent la Chapelle

	 	 Omstreeks 1735 trad La Chapelle in dienst als kok van stadhouder Willem IV en 		
	 	 bleef dat tot zijn dood in juli 1745.

	 	 	 Willem Karel Hendrik Friso (Leeuwarden, 1 september 1711 – Den Haag in 	
	 	 	 Paleis Huis ten Bosch, 22 oktober 1751), was prins van Oranje en vorst van 	
	 	 	 Oranje-Nassau. Hij was de eerste erfstadhouder van de Republiek der 	 	
	 	 	 Verenigde Provinciën

	 	 	 	 Na enkele breuken van het blauwe bloed in de aderen is die kleur op 
	 	 	 	 afspraak toch aangehouden. De Koninklijk blauwe Indigo bloedlijn is 	
	 	 	 	 ondanks slagaderlijke doorsnijding op basis van afspraken 	 	
	 	 	 	 doorgezet in de huidige Familie Van Nassau, van welke Willem IV nu 	
	 	 	 	 weer in het door de belastingbetaler (Nederlands Volk) betaalde 	 	
	 	 	 	 opknapbeurt van Paleis Huis ten Bosch voor de CEO (Chief 	 	
	 	 	 	 Executive Officer) Alexander van Familie Multinational De Kroon met 	
	 	 	 	 hun huidige vrouwelijke CFO (Chief Financial Officer) Maxima.


Geert Wilders, wie kent hem niet.

	 ‘Minder Marokkanen, minder Marokkanen’, aangiften, eventuele vervolging. Wilders is 	 	
	 denk ik niet zozeer tegen een groep als Marokkanen maar tegen de het land Nederland 		
	 infiltrerende Islamistische cultuur. Wilders wordt gepakt omdat hij een ‘groep’ wegzette. 

	 	 Zijn we een Democratie 1848 met Vrijheid van Meningsuiting of niet?

	 	 	 Minister Opstelten bemoeide zich met de eventuele vervolging en schond 	
	 	 	 de onafhankelijkheid van het O.M.   	

	 	 	 	 De Koning is onschendbaar, Ministers zijn Zijn pispaal, 

	 	 	 	 per Grondwet en Statuut voor De Kroon 1848

	 	 	 	 	 Multinational De Kroon heeft warme vriendschaps- 	 	
	 	 	 	 	 betrekkingen met landen (waar D66 Rob Jetten en Christen- 	
	 	 	 	 	 Unie Gert-Jan Segers van zeggen dat die landen het 	 	
	 	 	 	 	 Salafisme mede financieren) en Willem IV heeft hun oude 	 	
	 	 	 	 	 familie woning De Eikenhorst verhuurd aan Islamitische 	 	
	 	 	 	 	 vriend/Ambassadeur van Koeweit waarvoor het Nederlands 	
	 	 	 	 	 volk nog steeds dat beruchte kwartje van Kok betaald 	 	
	 	 	 	 	 (oliecrisis). (financieren we met dat kwartje van Kok dan ook 	
	 	 	 	 	 het Salafisme Rob & Gert-Jan?) TAQA te Alkmaar is ook 	 	
	 	 	 	 	 van een land alwaar de Sunnitische Islam de hoofdstroom is. 

	 	 	 	 	 	 Zouden de vrienden van Multinational De Kroon zich 	
	 	 	 	 	 	 storen aan het gedrag van Wilders en zou de Minister 	
	 	 	 	 	 	 zijn aangestuurd zich even te mengen met de 	 	
	 	 	 	 	 	 discussie om Geert Wilders al dan niet de mond te 		
	 	 	 	 	 	 laten snoeren vanuit Familie belang.   

	 	 	 	 	 	 	 (ik schrijf in dit hoofdstukje over 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 familieopstellingen binnen een Dictatuur) 

	 	 	 	 	 	 	 Waarom zou Ivo Opstelten zich er anders mee 	
	 	 	 	 	 	 	 bemoeid hebben…!!!
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Tussendoortje President Donald Trump, wie kent hem niet.

	 Trump wilde onlangs om strategische redenen Groenland kopen van Denemarken, ’tis net 	
	 monopoly.

	 De Koninklijke Families van Nederland Denemarken en Noorwegen (Zweden vast ook wel) 	
	 zijn allemaal middels de Adelijke Coïtus aan elkander verbonden, de oude nog steeds 	 	
	 bestaande Duitse Adel helemaal, het Duitse Adel is de kernmacht.  

	 	 Vanuit Groenland kan Trump Rusland beter bestoken met raketten, scheelt de helft 	
	 	 van de aftand om het Kremlin en Moskou te bereiken.

	 	 	 Het Chinese Huawei moet op zeer korte termijn geheel uit de Verenigde 	 	
	 	 	 Staten verwijderd zijn want met hun apparatuur kunnen ze volgens Trump 	
	 	 	 spioneren. 

	 	 	 	 Bestraling met Laag Frequente Golven en Hoog Frequente Golven 	
	 	 	 	 zijn, naast weather control die (net als zeer krachtige laser 		 	
	 	 	 	 kanonnen) al decennia bestaan, zijn als je die op afstand kunt 	 	
	 	 	 	 bedienen zeer krachtige op je lazer geven wapens als je de energie 	
	 	 	 	 die ze afgeven verhoogd. Al die GSM masten en straks overal 5G 		
	 	 	 	 masten zijn een soort magnetrons die je harder en zachter kunt 	 	
	 	 	 	 zetten. Oftewel, waarom wil Trump die Chinese Huawei magnetrons 	
	 	 	 	 écht uit de V.S. verwijderd hebben… 	 	 	 

	 	 	 	 	 De meeste mensen met ZIGGO hebben al een kleine 5G 	 	
	 	 	 	 	 soort magnetron in huis met de WIFI uit het modem; 5GHz, 	
	 	 	 	 	 802.11a/n/ac gemengd. 20/40/80MHz. 

	 	 	 	 	 	 Laat ik het simpel houden, wij leven hier in Een al een 	
	 	 	 	 	 	 jaar onder een constante energie druk van Laag 	 	
	 	 	 	 	 	 Frequent golven gegenereerd door de ondergrondse 	
	 	 	 	 	 	 gasopslag installatie Langelo/Norg van de 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Koninklijke Shell. Ondanks dat ik die golven hoorbaar	
	 	 	  	 	 	 kan maken en wij meer en meer lichamelijke 	 	
	 	 	 	 	 	 ongemakken gaan ervaren heeft De Familie en hun 	
	 	 	 	 	 	 gehele netwerk onder hen schijt aan onze overlast 		
	 	 	 	 	 	 door Hen veroorzaakt vanuit hun Multinational 	 	
	 	 	 	 	 	 belangen.

	 	 	 	 	 	 Als wij na ruim een jaar van zware bestraling nu een 	
	 	 	 	 	 	 IKEA of Office Center binnenlopen beginnen we 	 	
	 	 	 	 	 	 in ons hoofd al te duizelen van de ketsende WIFI 	 	
	 	 	 	 	 	 golven, voelen we ons ontheemd, zweverig, verward 	
	 	 	 	 	 	 en gedesoriënteerd.  	 

	 	 	 	 	 	 Volgens het netwerk dat Multinational De Kroon 	 	
	 	 	 	 	 	 vertegenwoordigd geeft de UGS Norg geen overlast, 	
	 	 	 	 	 	 het wordt gewoon ontkend en niet onderzocht.

	 	 	 	 	 	 Wij hebben dezelfde basis gezondheidsklachten die 	
	 	 	 	 	 	 mensen met fibromyalgie ook hebben en de 	 	
	 	 	 	 	 	 Wetenschap, inclusief fibromyalgie 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 onderzoeksinstellingen en reuma instellingen hebben 	
	 	 	 	 	 	 geen belangstelling voor deze keiharde feiten want 		
	 	 	 	 	 	 hun geldschieter is de Overheid en de overheid zijn 	
	 	 	 	 	 	 ook Die Helfer van De Kroon. 


Familie Voûte.

Deze famille zat al heel lang in Nederlands-Indië. 

Edward Voûte stamde uit een Hugenotengeslacht, waarvan de leden gedurende enkele generaties 
fortuin maakten in de handel met Nederlands-Indië. Zijn vader vestigde zich in 1890 in Batavia, 
waar Edward zijn kinderjaren doorbracht. 
1890 is een interessant jaar qua ontstaan van het uiteindelijke Koninklijke Shell.

	 Edward Voûte werkte bij Koninklijke Hollandsche Lloyd. 	 

	 	 Later is hij burgemeester geweest tijdens WW2 en veroordeeld wegens foute zaken 
	 	 met  de Duitsers. Hij was kennelijk geen NSB’er maar kreeg wel gevangenisstraf. 

	 	 	 De familie Voûte laat zich wat minder makkelijk volgen op internet maar ene 	
	 	 	 Voûte was later als medeoprichter van de VPV schuldig bevonden aan 	 	
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	 	 	 aandelenhandel met voorkennis, het betrof aandelen Olie uit Nederlands-		
	 	 	 Indië en hun straf werd verder en verder teruggebracht, mogelijk middels 

	 	 	 netwerkfamilies.  Michiel van Wulfften Palthe doet minder moeilijk over  

	 	 	 zijn achtergrond bij de VPV. 

	 	 	 De bewuste Voûte van de VPV woont aan de Boven Merwede slechts 21,6 	
	 	 	 kilometer fietsen af van de Groothoofdspoort aan de Beneden Merwede 	 	
	 	 	 te Dordrecht.  

	 	 	 	 Dan hebben we ten tijde van het hele gedoe na  

	 	 	 	 VPV Hollandhaven N.V. ene Drs. W.C.G. (Hella) Voûte-Droste in de 	
	 	 	 	 Tweede Kamer zitten die ook overhoop ligt vanwege gedoe met 	 	
	 	 	 	 Fokker. 

	 	 	 	 	 Deze patriciër families hebben heel vaak dezelfde 

	 	 	 	 	 voor-namen in hun genealogie zitten. 

	 	 	 	 	 Onze Koninklijke Familie ook, het hergebruik van namen gaat 
	 	 	 	 	 eeuwen en eeuwen terug


De uit Schotland afkomstige familie Loudon.

De eerste Loudon die ik terug kan vinden in een hele rij van Loudon’s die zich vanaf toen vlak 
naast De Kroon bevonden is Alexander Loudon (1789-1839).

Alex Loudon kwam samen met Sir Thomas Stamford Bingley Raffles, naar het verre oosten. 
Raffles was een Britse staatsman die luitenant-gouverneur van Nederlands-Indië werd (1811-1816) 
ten tijde van de Bataafse Republiek. Alex bleef in het verre oosten hangen en werd suiker- en 
indigofabrikant op Java en werd in 1824 genaturaliseerd tot Nederlander, hoe dichtbij hij toen al 
bij de familieopstelling van Koning Willem II verkeerde weet ik niet. Ik weet niet of Alex Loudon 
een overloper was van Engeland naar Nederland. Nederlands-Indië was interessant voor 
Engeland, Frankrijk en Nederland vanwege de rijkdom aan ertsen en plantages. 
	 John Francis Loudon (1821-1895), medeoprichter van de Billiton Maatschappij.  
	 	 Alexander Loudon (1822-1868), vicepresident Raad van Nederlands Indië. 

	 	 	 Alexander Loudon (1857-1921), regeringscommissaris voor het Mijn 	 	
	 	 	 wezen in Nederlands-Indië. 
	 	 	 	 Alexander Loudon (1892-1953), diplomaat. 

Jhr. James Loudon (1824-1900), koloniaal bestuurder en minister. Bij Koninklijk besluit op 18 
februari 1884 werd hij verheven in de adel zodat zijn nageslacht het predicaat jonkheer of 
jonkvrouw draagt. 


(hier vind een intermezzo plaats. Ene Johannes Isaak de Rochemont gaat met James Loudon mee 
naar Nederland-Indië en wordt gelijk al adjudant als ook biograaf en verdediger van James 
Loudon. Uit de geschiedschrijving blijkt dat Johannes Rochemont geen fijn mens was. 
Een vermoedelijke latere nazaat van Isaak is Hugo Sinclair de Rochemont, die zijn Rochemont 
naam achterwege liet en verder ging als Sinclair, toen Hugo Sinclair na zijn studie Indologie naar 
Nederlands-Indië wilde werd hij afgewezen voor overheidsdienst. hij was een zware fascist en 
NSDAP lid) 
   
	 Jhr. Hugo Loudon (1860-1941), medeoprichter en voorzitter raad van bestuur van Shell. 
	 	 Jhr. James Willem Loudon (1904-1973)

	 	 	 Jkvr. Frederika Lydia Loudon (1936); trouwde met Sir John Stewart-Clark 	
	 	 	 	 (1929), 3e baronet, lid van het Europees Parlement. 
	 	 	 	 Jhr. James Theodore Loudon (1940)

	 	 	 	 	 Jhr. James Hugo Loudon (1973); trouwde in 2013 met Marie-	
	 	 	 	 	 Louise gravin de Beaufort Spontin (1977), telg uit het 	 	
	 	 	 	 	 Belgische adelsgeslacht De Beaufort Spontin en dochter van 	
	 	 	 	 	 dr. Christian graaf de Beaufort Spontin (1947), 	 	 	
	 	 	 	 	 kunsthistoricus en directeur bij het Kunsthistorisch 		 	
	 	 	 	             Museum en kleindochter van Friedrich hertog de Beaufort 		
	 	 	 	 	 Spontin, markies Spontin (1916-1998) 


Jhr. Ronald Henry Loudon (1942), diplomaat en oud-algemeen secretaris van koningin Beatrix  
	 Jhr. John Hugo Loudon (1905-1996), topman van Shell 
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	 Jhr. Hugo Alexander Loudon (1908-1944)

	 	 Jhr. Aarnout Alexander Loudon (1936), voormalig topman van AKZO en politicus.

	 	 Jhr. Francis Loudon (1938), ambassadeur en minister van Buitenlandse Zaken. 

Jhr. John Loudon (1866-1955), ambassadeur en minister Buitenlandse Zaken. 
	 (en dan mist er een belangrijke Loudon in de lijst op wikipedia)

	 Jhr. Drs John Loudon en ik denk zijn vrouw Yolanda Loudon-Leyen. Zij woonden/	 	
	 wonen, dan wel hadden/hebben hun bedrijven op 4 km afstand van De Eikenhorst/Huis 		
	 ten Bosch, 4,3 km van hoofdkantoor Shell. Koningin Maxima heeft het energiezuinige 	 	
	 nieuwe pand van de gezamenlijke goededoelenorganisaties (die de boodschap van de 	 	
	 Koninklijke Familie versluierd uitdragen) geopend waar qua opzet 	Yolanda Loudon-Leyen 	
	 weer de aanzet in had en John Loudon is een nauwe vriend van Willem IV. John is bezig 	
	 met zijn John Loudon BV en zijn ‘bleu line society’ en het volk moet van het aardgas 	 	
	 af… terwijl Koninklijke Shell wereldwijd nog groeit en groeit op gebied van aardgas.


Friedrich von Schiller’s (toneelschrijver/filosoof/dichter 1759-1805) boek De Opstand der 
Nederlanden;

Het domein van een denkende despoot heeft daarom vaak de ons toelachende buitenkant van het 
gezegende land waarvoor een wijsgeer het wetboek schreef, en deze bedrieglijke schijn kan het 
oordeel van de geschiedschrijver misleiden. Maar hij behoeft de verleidelijke sluier slechts op te 
lichten, of een nieuwe aanblik leert hem hoe weinig bij de macht van de staat het welzijn van de 
individuen ter harte is genomen en hoe diep de kloof nog is tussen een bloeiend en gelukkig rijk.          


Friedrich von Schiller, voor een toneelstuk;

Politieke en burgerlijke vrijheid blijft altijd en eeuwig het heiligste van alle goed, het meest 
waardevolle doel der inspanning en het grote centrum van alle cultuur. Maar men dient dit 
prachtige bouwwerk alleen gestalte te geven op stevige grond van een veredeld karakter, men zal 
daarom dienen te beginnen met het creëren van burgers voor een grondwet voordat men burgers 
een grondwet kan geven. 
	 

Thomas van Aquino, Italiaans filosoof 1215-1274;

Rechtvaardigheid is cruciaal. 
Zoals de natuur een hiërarchie kent, zo staan sommige mensen in de samenleving boven andere. 
Bovenaan bevindt zich de Koning. In de ideale samenleving voert hij God’s wil uit. Als de Koning 
goddeloos handelt, mag het volk hem afzetten. 
De burgers hoeven zich ook niet aan wetten te houden die in strijd zijn met de natuurwet, die 
onder God’s wet valt, zoals mensen met hun gezonde verstand kunnen weten.  
Rechtvaardigheid is een deugd die alles in de samenleving moet sturen. Iedereen verdient een 
gelijke behandeling en hetzelfde loon voor hetzelfde werk. De prijs moet in verhouding staan tot de 
waarde van het goed, zodat niemand een loer wordt gedraaid. Een handelaar, ambachtsman of 
boer mag zijn geld niet oppotte, maar er alleen mee in zijn levensonderhoud voorzien. 
Iedereen heeft het recht op voedsel en andere basisbehoeften. 
Wie rijk is, heeft dan ook de plicht om te delen met anderen.    

Uit het coïtus marathon boekje

ALMANACH DE SAXE GOTHA 
Societe des Amis de ‘l Almanach de Saxe Gotha- 2019 
The World’s Richest Monarchs and Royals - 2019 
Welcome - Wilkommen - Bienvenue - Benvenuti - Salvete 
HM King Willem-Alexander of the Netherlands, 
no. 7, Age 48 
Net worth: £ 10 billion - Plus 

Het aloude spreekwoord; verdeel & heers is via psychisch narcistische manipulatie 

keihard aan de orde en vrijwel iedereen is in het Koninklijk sprookje in slaap gesust net als het 
volk in Noord-Korea. 

Bij familie-opstellingen gaat het om de familie als netwerkopstelling en ieder lid heeft een eigen 
netwerk en dat te samen zo’n familieopstelling vormt   een enorm netwerk van macht.
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KONING WILLEM III  
Wel kan iedereen weten dat onderneming De Kroon een groot belang had bij Nederlands-Indië 
welke belangen overhoop lagen na de fase Napoleon waarbij alles overhoop ging, inclusief de 
ondergang van de eerste beurs Beurs en de V.O.C.   

Even uit mijn eerste online essay van HoeDenkIk.nl een stukje historie dat De Kroon en de 
economische wereld zoals Shell maar wat graag willen vergeten…


1672 – 1813: Van decadentie tot de Franse Tijd 
Hoewel Amsterdam door de oorlog tegen Engeland en Frankrijk in 1672 zijn hegemonie op de 
wereldzeeën kwijt is, duurt de welvaart onverminderd voort. De kooplieden leggen zich toe op het 
bankwezen – en met succes: vorsten uit heel Europa komen in Amsterdam geld lenen om hun 
oorlogen te financieren en op de Beurs van Amsterdam, de oudste effectenbeurs ter wereld, wordt 
er lustig op los gespeculeerd. De rijke patriciërs ontpoppen zich echter langzaamaan tot een 
decadente regentenklasse, die zich liever bezighoudt met haar chique stadspaleizen dan met het 
besturen van de stad. Corruptie en vriendjespolitiek tieren welig en de onvrede onder de bevolking 
neemt toe. De Patriotten vragen de Fransen de regering omver te werpen en aldus geschiedt. 

Het Pachtersoproer in 1748 op de Dam. Een volksprotest tegen de belastingpachters. 
In 1795 wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen. Dit betekent een dramatische achteruitgang 
voor Amsterdam. Napoleon brengt orde in de rechtspraak en de Amsterdamse bureaucratie, maar 
de handel ligt volledig stil, de Amsterdamsche Wisselbank gaat failliet en de Republiek raakt veel 
van haar koloniën kwijt. Een groot deel van de bevolking is tot de bedelstaf veroordeeld. 
Amsterdam loopt leeg. Als in 1813 op de Dam in Amsterdam het Koninkrijk der Nederlanden 
wordt uitgeroepen, kan de stad aan haar wederopbouw beginnen. 

De eerste beleggingshype was al gepasseerd, dus men had daarvan kunnen leren;

Haarlem, februari 1637 – Hollandse handelaren weigeren nog langer akkoord te gaan met de 
absurd hoge prijzen van de tulpenbollen. Kopers waren het zat dat ze de bloemen nooit 
daadwerkelijk ontvingen nadat ze de tulpen op contract hadden gekocht. Kortom, de tulpenbeurs 
stortte in elkaar. De speculatiegolf rondom de tulpen was de eerste financiële zeepbel in de 
wereldgeschiedenis. 
Bovengemiddelde narcisten kunnen echter niet leren dan alleen in het negatieve omdat het een 
persoonlijkheidsstoornis is…


Koning Willem III lag heel vaak overhoop met de Eerste Kamer toen die niet meer gevuld werd 
met Adelleken maar vaak nog wel notabelen uit het patriciaat.


Niet zolang na de nieuwe Grondwet uit 1848 viel koning Willem II dood neer.

De Billiton Maatschappij werd in 1852 opgericht door Vincent Gildemeester van Tuyll van 
Serooskerken en John Francis Loudon, met financiële hulp van prins Willem Frederik Hendrik.

De Billiton Maatschappij was gevestigd op het eiland Banka-Billiton naast Sumatra.

Het ging om de grondstof Tin. Je kunt nog genoeg info online vinden. 

(nadat De Kroon Nederlands-Indië heeft moeten opgeven is Indonesië zelf doorgegaan met tin 
winning, ook bij de koraalriffen. Kijk voor de lol eens op https://satellites.pro naar Banka-Billiton 

(wel even opletten, geven verkeerd eiland aan) kijk eerst even via Google Maps naar Banka-
Billiton en zoom met satellites.pro in op het échte eiland, dan zie je hoe het eiland door de tin 
winning hélemaal kapot is gemaakt door het groot kapitaal.


Het groot kapitaal geeft heden ‘de mens’ de schuld van de opwarming van de aarde maar de 
oorzaak is het groot kapitaal zelf, niet de gewone slaaf-mens.
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The Bleu Line Society™ werkt voor het groot kapitaal. 

Die familie Loudon blijf je tegenkomen t/m het huwelijk Alex en Maxima aan toe, read and see…


Met de veranderde Grondwet 1848 was ook een en ander in Nederlands-Indië veranderd…;

De Kroon heeft met de nieuwe Grondwet en Statuut nooit de Allein Führing over de Koloniën aan 
de nep-democratie weggegeven. Er werd alleen afgesproken dat er een verslag zou worden 
opgemaakt dat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer zou worden overhandigd, de Kroon 
maakt verder gebruik van Helfer (Ministers) en benoemde zelf een Gouverneur die direct onder de 
Koning stond, dit is goeddeels nog steeds zo. Zo kwam er in Indonesië al snel Gouverneurschap 
door ook weer een Loudon en daarmee is er al eeuwen inmenging namens De Kroon door diverse 
Loudon’s. De Loudon’s waren generaties lang, en nog steeds, naaste adviseurs van De Kroon.   


Ondernemers mochten onder consessies gronden gebruiken, plantages en ook onderzoek doen 
naar grondstoffen onder de oppervlakte.

De grondstoffen die onder de grond zaten bleven echter eigendom van de Staat, de Staat is de 
Kroon. 

In de prachtige dissertatie van ‘Peter de Ruiter’ (?), 2016  ‘Het Mijnwezen in Nederlands-Oost-
Indië 1850-1950’ trof ik de regels van de consessies.


De Koning heeft het opperbestuur der Koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddelen 
De Koning doet jaarlijks aan de Staten Generaal een omstandig verslag geven van het beheer dier 
koloniën en bezittingen en de staat waarin zij zich bevinden 

(ik heb een zo’n ‘Koloniaal verslag’ gevonden; aan Den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, ‘sGravenhage, den 18den september 1894. 
Voor het onderwijs van de Indiërs werd geadviseerd hen slechts te scholen tot het laagste niveau 
in Nederland… heftig hé…)  

Artikel 1 
Aan Nederlanders in Nederland of in Nederlandsch Indië gevestigd en die ten genoegen van het 
Gouvernement bewijzen daartoe de middelen te beschikken wordt toegestaan de ontginning van 
delfstoffen bevattende gronden in Nederlandsch Indië volgens  de algemene grondslagen in de 
volgende artikelen vastgelegd. De eilanden Java en Banka blijven hiervan voorlopig uitgezonderd. 
  
Artikel 2 
De overeenkomsten betreffende de te verlenen concessies worden  
gesloten met den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, met wiens overleg de bijzondere 
voorwaarden der concessie worden geregeld. De aanvraag wordt gericht, hetzij aan den 
Gouverneur-Generaal, hetzij aan het Departement van Koloniën.  

Artikel 3 
Vóór het verstrekken der concessie wordt steeds wanneer dit nog niet heeft plaats gehad, van 
Gouvernementswege een grondig plaatselijk onderzoek ingesteld, niet alleen naar den 
mineralogischen rijkdom van, maar ook de rechten van de bevolking op de aangevraagde gronden 
en de daaruit volgende aanspraak op schadeloosstelling, alsmede naar het bedrag van het 
kapitaal, dat voor de behoorlijke ontginning der in de gevraagde concessie bedoelde gronden 
vereischt wordt. Het staat de belanghebbende vrij voor eigen rekening, eenen deskundige te 
benoemen ten einde dat onderzoek gemeenschappelijk te bewerkstelligen met den door het 
Gouvernement aangewezene.  

Artikel 4 
De ondernemingen worden door het koloniaal bestuur bevorderd en beschermd door alle 
zoodanige middelen als hetzelve na overleg met de concessionarissen het meest doelmatig 
oordeelt. De daaruit voortvloeiende vermeerdering van uitgaven komt voor rekening der 
concessionarissen, die den vereischten waarborg voor de teruggave stellen. In geen geval worden 
geldelijke voorschotten door het Gouvernement verleend.  
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Artikel 5 
De afstand van de in art. 1 bedoelde gronden geschiedt bij wijze van erfpacht of huur, doch voor 
geen langeren termijn dan veertig achtereenvolgende jaren.   
Het Mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950  

Artikel 6 
Waar plaatselijke oorzaken de concessionarissen beletten om op aannemelijke voorwaarden vrije 
werklieden voor hunne ondernemingen te bekomen wordt behoudens de noodige voorzorgen voor 
de openbare rust en veiligheid, aan hen vergund vrije werklieden van elders aan te nemen.  

Artikel 7 
De onderneming waartoe de concessie is verleend moet binnen eenen te bepalen en in de acte 
van concessie vast te stellen termijn in volle werking zijn, bij gebreke waarvan de gemaakte 
overeenkomst wordt beschouwd als vernietigd, behoudens de aansprakelijkheid van de 
concessionaris voor de restitutie van alle gemaakte kosten ook ter zake van het plaatselijk 
onderzoek van Gouvernements wege in artikel 3 bedoeld.  

Artikel 8 
Wanneer de concessie wordt verleend aan eene vennootschap, moet derzelver bestuur bestaan uit 
Nederlanders, in Nederland of Nederlandsch Indië gevestigd, en in elk geval moet die 
concessionaris, hetzij vennootschap, hetzij bijzonder persoon in Nederlandsch Indië behoorlijk zijn 
vertegenwoordigd.  

Artikel 9 
Geen concessie vermag geheel of gedeeltelijk aan anderen te worden overgedaan, dan met 
toestemming van het Indisch bestuur. In geen geval vermag dezelve hetzij bij versterf of anderszins 
over te gaan dan op Nederlanders.  
Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State tot informatie.  

In de inleidende zin worden twee belangrijke mededelingen gedaan. Ten eerste wordt er een 
rijkdom aan delfstoffen in de archipel gepostuleerd. Een definiëring van het begrip delfstof 
ontbreekt in deze suggestieve formulering, die gebaseerd was op hoop, maar niet op feiten. Ten 
tweede wordt bevestigd dat die rijkdom “dienstbaar moet zijn aan de ontwikkeling van de 
Nederlandsche nijverheid.” Dit was in lijn met het gangbare dogma dat de kolonie vooral, zo niet 
uitsluitend, als doel had om Nederland te verrijken, maar leek ook de deur open te zetten voor 
particulieren, een liberaal idee. Het eerste artikel van de Mijnwet wekt ook sterk de indruk dat 
mijnbouw in handen van Nederlanders zou moeten zijn en blijven: “Aan Nederlanders in Nederland 
of in Nederlandsch Indië gevestigd [...] wordt toegestaan de ontginning van delfstoffen bevattende 
gronden in Nederlandsch Indië.”  
Tegelijkertijd (art. 8) werden buitenlanders weliswaar ontmoedigd, maar niet geheel uitgesloten van 
deelname aan de Indische mijnbouw. Zo kon Standard Oil, de Amerikaanse oliegigant van John D. 
Rockefeller, samen met Socony Vacuum Corporation in 1912 de N.V. Nederlandse Koloniale 
Petroleum Maatschappij (NKPM) oprichten, maar wel met directeuren die goed-Nederlandse 
namen hadden: A.C.H. Horstman en B. Klaare. Met bepaling 8 werd enerzijds beoogd dat de 
mijnbouwindustrie in Indië zoveel mogelijk ‘nationaal’ bleef, terwijl anderzijds aan vreemd kapitaal 
de mogelijkheid werd geboden tot deelneming in mijnbouwondernemingen, “zonder dat vreemde 
inmenging in Indische bestuurszaken daarvan het gevolg zij.” In het Engels heet dit: “have your 
cake and eat it”.  
Indië werd dus geopend voor particuliere ondernemingen en dat betekende het definitieve einde 
van de staatsmonopolies uit de VOC-tijd. Ook werd het begrip concessie ingevoerd; de houder 
van een concessie heeft het recht tot exploitatie, ook wel ontginning genoemd, gedurende een 
maximum van 40 jaar. Tevens werd voor het toekennen van een concessie de toestemming vereist 
van het ministerie van Koloniën of van de gouverneur- generaal. Met deze eis werd impliciet het 
Mijnwezen betrokken bij het beoordelen van aanvragen.  
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Er lijkt wel steeds meer te vinden op internet over ‘toen’. Ik ga er gewoon ff doorheen lopen om 
het verteerbaar te houden. 

De overnames die ik ff neer kalk zijn best ‘strak’ te noemen.


Koning Willem I richtte de Nederlandsche Handel-Maatschappij op 1824-1964. De N.H.M. werd 
later de ABN-AMRO. 


1848 nieuwe grondwet


1849, na vier maanden viel Koning Willem Twee dood neer.


Nederlands-Indië (koloniën) is direct onder de Monarch blijven vallen en niet onder de Staten-
Generaal.


Een Nederlands tabaksplanter, afkomstig uit Groningen, Dhr. Zijlker, vond met concessie medio 
1884/1885 de eerste olie op Sumatra maar had moeite met financiering, zijn 40 jaar concessie liep 
af en Zijlker was best ‘echt een Gronings mannetje’ die stond voor zijn recht.


Er mochten vrije bedrijven komen die met verleende concessies op zoek mochten gaan naar 
delfstoffen, wat aan delfstoffen onder de bodem zat bleef van de Staat, oftewel, de Monarch. 


Toen Zijlker olie vond werd het interessant voor Koning Willem III en Jonkheer Loudon. 

Loudon was ook Kamerheer (adviseur) van Willem III en was namens de Koning mede oprichter 
van Bataafse Petroleum Maatschappij welke maatschappij ook gelijk al Koninklijk werd, dan wel 
Koninklijke Olie. Toen werd het al snel een hele vette brei van over elkaar heen vallende in 
elkander schuivende ondernemingen… dat vergt een studie apart (beetje zoals ABN-AMRO later 
gered is met schuiven met namen en een extra Naamloze Vennootschap ABN-AMRO II. 

Ook buitenlandse bedrijven, onder andere uit de Verenigde Staten werkten er. 

De familie Loudon was al meerdere generaties dik bevriend met het Koninklijk Huis.  


De van Duitse afkomst Koningin Sophia (vrouw van Willem III) en al haar drie zonen waren eerder 
ook al dood neergevallen… Sophia had heel vreemd, zo uit autopsie bleek, bijna doorzichtige 
ingewanden gekregen… Sophia kon qua contact wél goed met de vrouw van Thorbecke.  

Onder de Adelleken gebeuren de vreemdste dingen en ben je zo een Adellijk.

Willem de Derde trouwde toen met Emma, ook afkomstig uit Duitsland. 

Over Koning Willem III werd gezegd dat hij zwaar aan syfilis leed en daar knap gestoord door was 
geworden. Dat Adelijk uithuwelijk systeem is niet goed voor de echtelijke trouw en daar komt 
veelal rouw uit voort. Loudon wist wel om te gaan met de gekheid van Koning Willem III. 


Toen Zijlker op Sumatra olie had gewonden werd zijn vondst van olie in 1890 al snel overgenomen 
door Koninklijke Olie.  

Koning Willem III viel in september 1890 ook al snel dood om vanwege syfilis (?)… zal wel… . 

Zijlker viel op 27 december 1890 ook al dood neer, tropische ziekte wordt beweerd (?)… zal wel.

Geen erfenis voor de Groningse familie Zijlker… (mooie koppeling Shell-Groningen toen en nu)

Koningin Emma had inmiddels Princes Wilhelmina op de wereld geslingerd maar Wilhelmina was 
nog te jong, Emma werd Regentes namens Wilhelmina, Emma nam de taken over van haar dode 
man en had hulp van familie vriend Loudon. Was de echte vader van Wilhelmina dan 
misschien…? 


REGENTES KONINGIN EMMA, LOUDON EN KONINGIN WILHELMINA - A  
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Intussen waren er al diverse zelfstandige olie maatschappijen officieel operationeel.

Wilhelmina was vanaf 23 november 1890 tot 4 september 1948 Koningin van het Koninkrijk.

Dit drietal schept tezamen over de jaren eigenlijk Koninklijke Shell, maar ook Koninklijke- KLM, 
Werkspoor, Hoogovens en nog veel meer als gedeeltelijk onderdeel van hun kapitaal van De 
Kroon. ‘De Kroon’ is dus niet hetzelfde als het ‘land Nederland’, 

De Kroon is de familie-opstelling met als drager van die opstelling de zittende Koning/Koningin 
met als hun helpers andere Adellijken/patriciërs als hulp familie-opstellingen. Zo kom je de familie-
opstellingen als Loudon & Voûte & Koninklijk Huis over de eeuwen steeds weer tegen. 


Er ontstonden in die tijd diverse ondernemingen die we in 1999 ook weer tegenkomen inzake 
‘overnames’ naar het familie-kapitaal. 


Een van die ingelijfde bedrijven was een buitenbedrijf gevestigd in London, Samuel & Samuel 
Trading Co. en later van de gebroeders Samuel de Shell Transport Co.  


EVEN ZOMAAR TUSSENDOOR… 
Mensen met ernstige onbalans tussen hun natuurlijk gezond narcisme en natuurlijke gezonde 
empathie met de doorslag op hun narcisme hebben schijt aan het leven van een ander, hoe lief 
aardig zij zich ook voordoen, psychisch schijten ze op anderen…

Anderen die hun belang niet dienen mogen gewoon dood neervallen.


Haat en wrok in je dragen is feitelijk jezelf naar de afrond van ernstig narcisme leiden en je 
innerlijke ziel beschadigen. Liefde is dan ook het énige antwoord op de klimaatcrisis.


De wereld wordt heden ook geleidt door narcistische zombie’s, mensen die hoegenaamd een 
gestorven ziel hebben en dat hebben zij zelf niet door, ze krijgen dat pas door als zij zichzelf 
moeten verantwoorden en omdat ze op aarde geen Deity hebben denken narcisten vaak langs 
empirische lijnen. 

Dan krijg je een nep-democratie waarbinnen mensen écht geloven dat met het instellen van  
levenseinde-begeleiders om het milieu te sparen zij de wereld een goede dienst bereiden. 

Die dienst is pas zinnig als zij zichzelf op hun éigen levenseinde gaan beraden maar mensen die 
zoiets bedenken zijn zonder empathie en kunnen dat dus niet, 

dus laten ze dat door anderen doen… begrijp het of niet…..


MARCUS SAMUEL & SAMUEL SAMUEL 
Deze Samuel broers (Iraaks joodse familie) hadden in de 19de eeuw een handels bedrijf in 
Engeland. Zij handelden met Japan en het verre oosten, brachten van alles naar Engeland en 
brachten industrie techniek naar Japan dat economisch in de groei zat.  Ook de broers Samuel 
merkten dat Olie een aantrekkende markt werd en zij lieten in Engeland de eerste echte olietanker 
bouwen, voor die tijd werd olie per vat verscheept.

Zij noemden hun eerste schip de MUREX.

Ze lieten meer tankers bouwen en in 1897 richtte zij de Shell Transport Company op met een 
bepaalde schelp in hun logo verwerkt.  
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Koninklijk Huis zat toen al in de olie, voeren met wat eigen gewone schepen met vaten olie , de 
Bataafse en Koninklijke Olie.

Ook had je op Sumatra olie bedrijf Stoop, IJzerman en nog wat. Zijlkert was al uitgeschakeld door 
zijn dood en zijn concessie was al ingebed in De Koninklijke Bataafse.  

Zijlkert behoorde niet tot het patriciaat, de rest wel. 


De vennootschap heette bij oprichting N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, vervolgens 
Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. en draagt thans de naam Shell Petroleum N.V. Later werd 
de naam N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (Koninklijke Olie). Door het 
samengaan met Shell werd de uiteindelijke naam van Shell —> Koninklijke Shell. 
De voorloper van de B.P.M. was de op 16 juni 1890 door jkhr. ir. Hugo Loudon (1860 - 1941) 
opgerichte N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-
Indie (K.N.M.E.P.). Dat was een van de zestien Nederlandse petroleummaatschappijen die in 
Nederlands-Indië actief waren. Dit bedrijf fuseerde in 1907 met Shell tot The Shell Transport & 
Royal Dutch Petroleum Co. 

De naam Shell is dus pas sinds 1907 verbonden aan het olietanker de MUREX.

Royal Dutch Shell is nogal goed in liegen en dus hebben zij in 2017 geclaimd dat Shell Transport 
125 jaar bestaat en dan kom je als Royal Dutch Shell uit in 1892 en mist er 15 jaar, of is het vijftien 
jaar geschiedsvervalsing.

Hier kom ik zo direct op terug gekoppeld aan de scheepsnaam MUREX…


REGENTES KONINGIN EMMA, LOUDON EN KONINGIN WILHELMINA - B 
Er zitten financiële belangen tussen de Rothschild’s, Olie uit Rusland (Bnito) van Rothschild en 
diverse oliemaatschappijen op Sumatra.   


Marius Gerard de Gelder werd enige maanden de eerste directeur Koninklijke Maatschappij tot 
Exploitatie van Petroleumbronnen (later Koninklijke Shell) maar hij kapte daarmee en richte in 
Nederland de RDM op, Rotterdamse Droogdok Maatschappij en stichtte vanuit sociale 
bewogenheid ‘Tuindorp’ op (Heyplaat).

  

Toen kwam Jean Baptiste August Kessler aan het roer van de prille N.V. Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Kessler viel toen Wilhelmina 
op 31 augustus 1898 echt als Koningin aan de macht kwam, voor die tijd was Emma regentes.  
Kessler in december 1890 ook alweer dood neer. Ja, dat kan…

Kessler was de tweede directeur van de in 1890 opgerichte Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië (K.N.M.E.P.), dat later 
onderdeel was van Koninklijke Olie. Hij volgde in 1892 de eerste directeur de Gelder op, nadat hij 
in Sumatra de olieproductie op gang had gebracht. Met de steun van de Nederlandse overheid 
boorde het bedrijf in Nederlands-Indië naar olie. Onder zijn leiding werd dat op Sumatra een 
succes. Vooral na de vondst van een grote oliebron bij Perlak in 1899 groeide de onderneming. Na 
Kessler’s overlijden in 1900 volgde Henri Deterding hem op. 

Je ziet bij het spoorwegen, Shell en diverse andere van oorsprong Koninklijke bedrijven constant 
een splitsing tussen de techniek groep en de handelsgroep. 


Toen kwam Henri Deterding, die begon bij de door Koning Willem I opgerichte N.H.M. (die veel 
later de ABN-AMRO werd) en werd uiteindelijk de derde directeur Koninklijke Shell.

Detterding stopte voor de Tweede Wereldoorlog, ging wonen in het ‘oude huisje’ van de man 
van Koningin Wilhelmina in Duitsland.
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Wilhelmina had na de Eerste Wereldoorlog ook al asiel verleend in Nederland (huize Doorn) aan 
de Keizer Willem II van Duitsland, t’is via de Adelijke coïtus allemaal incrowd natuurlijk.  


Shell claimt vanaf 2017   125 jaar Shell Transport onder de scheepsnamen MUREX & MUREX 5. 

Pas begin 1907 fuseren Shell Transport van Samuel en Koninklijke Olie tot één bedrijf, tussen 
1890 t/m ongeveer 1912 hebben er Eroïsche dingen plaatsgevonden die pas in de 21ste eeuw 
werden en nog worden afgerekend middels de Groothoofdspoort N.V. Conspiracy. 

Het is wat vaag te vinden maar Samuel & Samuel Transport Company heeft vermoedelijk 
aandelen Koninklijke Olie ontvangen voor de overdracht van de Shell Transport Company aan 
Koninklijke Olie en het lijkt erop dat Samuel hun aandelen heeft ondergebracht in ‘Moeara Enim’. 

Moeara Enim ligt weer in hetzelfde gebied in Nederlands Indië alwaar de kantoren van Koninklijke 
Olie gehuisvest waren.


House of Rothschild had ergens onderweg (1911) hun Bnito (Rusland etc) ook al overgedaan 
aan Koninklijke Olie.


De nog vrije maatschappijen werden overgenomen in ruil regen tegen ‘aandelen Koninklijke Shell’.


De heren die het handelen binnen de hogere rangen en standen meer gewoon waren,

Jan Willem IJzerman van N.V. Petroleum-maatschappij Moeara Enim en 

Adriaan Stoop van de N.V. Dortsche Petroleummaatschappij deden het slimmer dan de 
tabaksplanter Zijlker en hebben hun ondernemingen ook overgedaan aan Koninklijke Olie en 
kregen daar aandelen Shell voor terug welke aandelen zij onderbrachten in 
beleggingsmaatschappijen in Nederland Moeara Enim en De Dortsche.  


Adriaan Stoop lijkt mij een man die meer los was van het Koninklijke. 

IJzerman lijkt mij meer net zo’n persoon als Loudon, een beheerder van Koninklijke zaken.

Er zaten al bijna een eeuw vele aandelen Koninklijk Shell vast in drie 
beleggingsmaatschappijen, Moeara Enim, Maxell en Dortsche. Kom ik wat verderop op terug 
als ik het over het huwelijk van Alex en Maxima ga hebben…


Sorry hoor, kijk ff onder de rokken en trek aan de lusjes die je daar ziet hangen, dan valt de stof 
van de metalen hoepel eraf dan zie je het gewoon, de naakte waarheid.

Koninklijke Shell is voor een wezenlijk deel gewoon het bezit van het Nederlands Koninklijk Huis.

Koninklijk Huis dat volgens de media slechts zo’n bijna 1 miljard bezit, zit jij al aan het lachgas… 


Maar het is niet alleen Shell, het is ook Billiton.

Billiton begon al medio 1852 ook in Indonesië, op het eiland Banka-Billiton, Tin eiland. 

Billiton werd opgericht door o.a. ook weer een Loudon en de derde zoon van Koning Willem de 
Tweede stak er kapitaal in. 

Uiteindelijk is Billiton met behoud van aandelen ondergebracht bij Australië (Britse Royal’s) het 
grootste mijnbouwbedrijf ter wereld voor ertswinning. 

Billiton en Shell zijn beiden in de 19de eeuw gestart met kapitaal van het Koninklijk Huis en 
steeds ook met betrokkenheid van de familie Loudon en aan alles kleeft de NHM / ABN-AMRO 
als huisbankier.     


De Koninklijke Huizen van Nassau en die in Engeland zitten  ruilen ook uit met elkaar, gebieden en 
bedrijven, een soort ruilverkaveling maar dan met aandelen en grotere landsdelen. Zo is 

Billiton ook van Koninklijke Shell geweest en is dat nu een onderdeel van BHP, een van de 
grootste ertsbedrijven wereldwijd. Die bedrijven zijn net zo promiscue als de Adel zelf. 


Het Koninkrijk en de aandeelhouderswereld zijn de Bovenstroom waarom de klimaatplannen 
helemaal niets voorstellen en slechts gaslighting zijn van het gewone volk (onderstroom).

Wat aanstaande is, is het ‘holistisch’ ruimen van een groot deel van de bevolking 

en ‘iemand’ wilde anno 1999 die aandelen die in die beheermaatschappijen Moeara Enim, Maxell 
en Dortsche zaten heel graag hebben…

In familie-opstellingen plannen heel ver over de familie generaties heen…
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STAATSGREEP OP KONINGIN WILHELMINA.  KONINGIN JULIANA & PRINZ BERNHARD 

In mijn zoektocht naar het waarom   allerlei dingen die worden beweerd en gedacht   steeds weer 
als een voorbij komend algoritme niet waar blijken te zijn   ben ik om het even militair uit te 
drukken    tijdens die zoektocht doorgestoten naar datgene  waarom  onze Democratische 
Overheid vanaf 1998 resoluut WEIGERT onderzoek te doen naar de Laag Frequent Hertz Druk 
Golven   en ben ik helemaal onder de Adelijke Crinoline   tot de kern van de gedragsreden achter 
die weigering  aangeland   en dat antwoord vond ik in de familieopstellingen conspiracy tezamen 
met het Kapitaal van De Kroon en Koninklijke Shell. 

Zit de Overheid namelijk met de democratische vingers aan Koninklijke Shell   (die de Laag 
Frequente Hertz Druk Golven veroorzaken)  zit de Marionetten-Overheid aan De Kroon Zelf mogen 
zij dat niet vanwege hun afgelegde Eed van trouw aan die Kroon waarmee zij zichzelf hun eigen 
vrijheid hebben afgenomen     dat is de énige verklaring van het lamlendig gedrag van de 
Overheid   en aldus kon ik simultaan tot de conclusie komen dat we vanaf 1848 een nep-
democratie hebben.


Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland   Nederlands-Indië kwijt, diverse landen bevrijdde 
Indonesië en Nederland nam Indonesië na de Tweede Wereldoorlog weer terug over van Engeland 
want dat wilde ‘we’ terug vanwege iets dat je heden ten dage niet meer terug hoort, Engeland 
kreeg Maleisië als uitruil, het ging om de grondstoffen, aardolie, goud en ertsen zoals tin plus 
kruiden en tabak.

Onder het Allein Führer schap werden er soldaten naar Indonesië gestuurd, maar veel soldaten 
wilden dat niet. Die gewone soldaten wisten niet eens waar die strijd om ging. 

Dus werd het inzetten van soldaten in het buitenland even snel door de helfer van De Kroon, de 
regering, snel verplicht gesteld.

Tot op de dag van vandaag worden die ‘politionele’ acties beschreven als ten behoeve van het 
herstellen van orde en de zedelijkheid, niéts is minder waar, de belangen van het Koninklijk Huis in 
Billiton, plantages en Koninklijke Shell moesten worden hersteld. 


Dat ‘Nederlandse’ in Royal Dutch Shell kun je ook gerust weglaten, het heeft niets met 
‘Nederland’ te maken behalve dat de Koninklijke Familie het leuk vindt dat hun bedrijfje het 
hoofdkantoor in Den Haag heeft, zolang zij daar zelf ook nog blijven wonen want Shell is 
GLOBAL. Shell heeft behalve de Nederlandse slaven die voor Shell werken niets met Nederland te 
maken behalve het aardgas dat in Groningen nog in de bodem zit én dat die enorme holtes onder 
de grond van de gebieden Groningen, Friesland en Drenthe uitstekend gebruikt kunnen worden 
voor de opslag van geproduceerd waterstofgas en Royal Orange Shell die ondergrondse opslag 
kan gebruiken om waterstofgas leverancier te worden voor Europa mits de bevolking van Europa 
flink wordt uitgedund.


Toen we dus gingen knokken is nog onder Wilhelmina de eerste terugroof strijd ingezet om de 
belangen van De Kroon terug te roven.

Besef dat de Bataafse Adel een piraten en rovers achtergrond heeft. 

Zo is bijvoorbeeld het eiland Bahama van oudsher een echt piratennest geweest, nu een fiscaal 
piratennest en wat staat er op de spiegel van de vijfde versie van het Shell schip de MUREX 5 als 
plaats van registratie ‘NASSAU’, de hoofdplaats van de Bahama’s.  

Zé doen het gewoon voor je ogen, als je het maar zien kunt en ook wilt snappen …

Juist dat voor je verwarde ogen doen is een van dé grote kicks van hun soort…


Over Wilhelmina is wel het vage niet bewezen verhaal te lezen over de staatsgreep die enkele 
‘regeringsleiders’ wilde plegen.

Uit Trouw 2015; Oud-premier Gerbrandy wilde op 24 april 1947 een staatsgreep plegen, samen 
met hoge militairen en oud-verzetslieden zoals 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema. 
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Daarover gingen al vele jaren geruchten, maar Sytsze van der Zee leverde gisteren het 
onmiskenbare bewijs… 
  

Die staatsgreep betrof niet de de Staten Generaal want die hebben op straffe van vervolging de 
Eed afgelegd aan De Kroon, dan zouden ze het Leger ook achter zich moeten hebben staan en 
was er een junta ontstaan.  

Het begrip ‘staatsgreep’ zegt het ook al, de Staat is niet het land Nederland, de Staat is De Kroon 
en de bedoelde staatsgreep was dan ook drukmiddel tegen Koningin Wilhelmina om krachtiger te 
gaan optreden om Nederlands-Indië terug te veroveren t.b.v. de Multinationals Shell & Unilever. 

Denk even aan de keer dat de Staten Generaal overwoog Prinz Bernhard te gaan vervolgen 
vanwege ontvangen steekpenningen van Lockheed, de Lockheed-Affaire. Juliana dreigde gelijk 
met aftreden en Prinses Bea zou er ook mee kappen en dat zou een ramp zijn. Hoezo een ramp, 
ja, een ramp want als De Kroon zou opstappen zouden ze hun aandelen ook meenemen…  

Zal ik je eens wat vertellen, dat zou prima zijn geweest…


Dus die staatsgreep in 1947 betrof een machtsstrijd binnen de familieopstelling van De Kroon…

De grootste belanghebbende inzake terugveroveren van Nederlands-Indië lag bij de 
ondernemingen van De Kroon, oftewel de Staat, niet bij Nederland als land vol slaven. 

Als je oude bedrijven die mede zijn opgericht door De Kroon gaat doorspitten ga je zien dat een 
wezenlijk gedeelte van de aandelen bezit zijn van De Kroon én Adelijke families van het patriciaat 
die werken volgens de familie-opstelling, of ze zijn écht oliedom. 

Alles goed weggestopt met financiële U-bochten, desnoods bij de ABN-AMRO in Nassau op de 
Bahama’s. 


Enkele van de vele Banken op de Bahama’s o.a.;

Banque Privee Edmond de Rotschild Limited, Barclays Bank PLC, MeesPierson (Bahamas LTD,

Santander, New World Trust Corp, La Sale Bank ABN-AMRO, HSBC Bank Bahamas LTD,

Euro-Dutch Trust Co Bahamas Ltd, JP Morgan Trust Co Bahamas Ltd, Banco Real ABN-AMRO 
SA, Deutsche Bank, BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd, CITIbank NA., (werkt Royal 
Orange Shell mee samen voor tankkaarten in o.a. Indonesië)

CFO Maxima heeft bij ettelijke van deze banken beroepsmatig financiële bemoeienis gehad. 

Het werkt eigenlijk net als URGENDA doet, het is maar net met welke info je ergens naar kijkt.


Koning Willem I riep zichzelf uit tot koning en dat werd bevestigd door wat Adel, dan heb je 
eigenlijk een empirisch Koninkrijk, iets dat gebaseerd is op een bedenksel en er ten aanzien van 
het eeuwen oude bedenksel van erfelijke troonsopvolging ervoor zelfs een breuk in de zuivere 
bloedlijn zit   hetgeen ook weer empirisch is dichtgeplakt.  

De zittende Koning/Koningin is gewoon de CEO (Chief Executive Officer) van Multinational De 
Kroon en heeft ook vaak een CFO (Chief Financial Officer) met als hun speelgoed de landen en 
het volk onder hen.   

Leden uit de familie-opstelling Loudon zijn vele decennia CFO’s geweest voor De Kroon.

Prinz Bernhard nam het van de Loudon’s over als CFO voor De Kroon.

Bea kon er ook wat van als CEO & CFO van familiebedrijf De Kroon, van haar vader geleerd.    

Koning Alex (met alle respect) moest wel een sterke CFO naast zich hebben, dat werd CFO 
Maxima van De Kroon. 

De qua aandelenbezit échte Koninklijke ondernemingen van De Kroon zijn versluierd onder allerlei 
andere ondernemingen waarvan er diversen wel degelijk het predicaat Koninklijk dragen. 

De aandelen van De Kroon zijn weer ondergebracht onder een (of meerdere) banken, zoals de 
ABN-AMRO die ook heel toepasselijk enkele bases heeft op NASSAU (ik houd van blauw). 


Prinz Bernhard was de grote netwerkprinz, die trok aan de financiële touwtjes, hij was dan ook 
mede oprichter van de Bilderberg Groep na de oorlog. 

Ook maakte Prinz Bernhard  al veel eerder dan algemeen bekend  de verbinding met de familie 
Zorreguieta. Vanessa Loudon was namelijk niet van het juiste CFO kaliber voor de Kroonprins 
(sorry Vanessa, niet persoonlijk bedoeld, zegt niets over jou, lag aan je netwerken mogelijk ook 
met de verbondenheid in de bloedlijn met de verwekker van Wilhelmina), Alex had gewoon 
verplicht een bijzonder exemplaar nodig om zijn ‘nazaad’ mee te produceren én om aan het roer 
van familie Multinational De Kroon te staan.

Maxima moest zich echter eerst wel aan de familie bewijzen met een test… daarbij gesteund door 
diverse andere familie-opstellingen.
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Laat ik gelijk even een extra toontje inzetten en verwijzen naar

Royal Dutch Shell als brandstof leverancier aan Herr Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog.

https://www.shellnazihistory.com

John Donovan is wellicht een gefrustreerde ex Shell medewerker maar waar is waar…

Ja, Donovan kan haat hebben máár de derde directeur van Shell was Henri Deterding en die was 
veel meer dan slechts een sympathisant van Hitler. 

Prins Bernhard sr. ga ik niet eens meer aanhalen, is lid geweest van de partij van Hitler, de NSDAP. 

Prinz Bernhard sr. kan je algemeen bekend beter benoemen als ‘Frantz mit dem losen schwanz’.


Terug naar de staatsgreep in 1947. 

In dit land scheet en schijt iedereen in de broek voor De Kroon dus een opgezette staatsgreep 
door de politiek is slap gelul. 

Net als je op de website van het Koninklijk Huis van Noorwegen het gelul ziet staan ‘de 
uitvoerende macht ligt bij de Koning’ met de uitleg ‘dit betekent nu dat het berust bij de regering’, 
dat is geschreven en doorvertelde nonsens. 

Wilhelmina wilde naar inzicht van CFO Bernhard vermoedelijk niet zo hard ingrijpen in het 
Indonesië dat zich onafhankelijk had verklaard als CFO Bernhard wel wenste om Multinational De 
Kroon te redden. 

De Indiërs hadden door de bezetting gezien dat je blanken ook gewoon kon opsluiten en als slaaf 
kon behandelen etc…  Veel Indiërs hadden gedurende de oorlog de instelling gekregen van 
‘Hollanders Raus’.  

	 (Prins Claus kreeg ook wel de tekst ‘Claus Raus’ van het volk, maar dat Claus Duits was 
komt simpelweg omdat Claus daar geboren is, de Nederlandse haat richte zich op hem, maar die 
had geheel ergens anders dienen te liggen, bij zijn schoonvader) 

	 Koning Willem Alexander heeft inmiddels, zichtbaar aan de Witte Anjer, duidelijk gekozen 
voor de lijn Opa Bernhard, zijn moeder Beatrix en zijn huidige stuurvrouw is CFO Maxima)

	 Prinz Bernhard met inmiddels RUIM bewezen Nazi sympathie vond dat Wilhelmina niet 
hard genoeg optrad voor herovering van Nederlands-Indië en er is binnen de familie-opstelling 
stevige druk uitgeoefend op Wilhelmina. Uiteindelijk kwam de eerste ‘politionele actie’ van 21 juli 
1947 t/m 5 augustus 1947. Dat was niet genoeg en wat er gebeurd is ligt binnen de muren van het 
paleis waar de Familie zetelde. 

 

Wilhelmina legde tijdelijk haar Koninklijk Gezag neergelegd van 

14 oktober 1947 tot 1 december 1947 en van 14 mei 1948 tot 30 augustus 1948 en toen nam 
Juliana het CEO schap over samen met haar man CFO Bernhard.

Op 4 september werd bekend gemaakt dat Juliana op 6 september 1948 ingehuldigd zou worden 
als Koningin.  

Bekijk eens de beelden op youtube van de aankondiging op het bordes van het Paleis op de 
Dam, luister niet zozeer maar bekijk de lichaamstaal…


Het volk op De Dam staat bij de aankondiging massaal te janken zoals het volk van Noord-Korea 
doet bij de afkondiging van de dood van hun grote leider.

Wilhelmina, van wie gezegd werd dat zij moe was van het regeren, sprak het volk met volle kracht 
toe en op de een of andere manier lijkt Wilhelmina zó boos dat haar gebit bijna uit haar mond 
vliegt als zij met kracht drie maal hoera roept. 

Tijdens het speechen door Wilhelmina staat Juliana nerveus te wiebelen als een stout 
zenuwachtig kind en haar man Bernhard staat de hele tijd met een strakke houding naar Juliana 
te kijken om zij wel netjes doet wat haar is opgedragen.    

Als Juliana is uitgesproken wil zij gelijk wegdraaien maar haar moeder spreekt haar aan en wijst 
haar dochter erop  dat zij vergeet  op het Volkslied te wachten. 

Gelijk tijdens de laatste woorden van het volkslied stapt Wilhelmina al weg van het bordes zonder 
ook nog maar even te zwaaien naar het volk en onder de laatste klanken van ‘geëerd’ stapt 
Wilhelmina gedecideerd weg uit zicht. 

Bij de inauguratie speech in de Grote Kerk wordt door Wilhelmina ook nog even aangehaald ‘dat 
haar vermoeide moeder verder een teruggetrokken leven zal leiden’, dus opgesloten werd. 

Leuk is op te letten dat De Familie bijna altijd De Familie / De Kroon, dan wel De Staat, separaat 
benoemen met ook de landen apart.
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Toen volgde reeds 15 weken na de inauguratie van Wilhelmina, van 19 december 1984 t/m 

5 januari 1949, de tweede politionele actie.    

Bedenk hierbij dat er bij deze actie van hogerhand impliciet de opdracht was gegeven géén 
krijgsgevangenen te maken en dat om de macht af te dwingen er in opdracht van De Staat NAZI 
praktijken zijn uitgevoerd met standrechtelijke executies met een nekschot van Indonesische 
verzetstrijders / vrijheidsstrijders. 

In Nederland wordt wel gespuugd op Duitsers die Nederlandse Verzet standrechtelijk 
executeerden maar spugen we niet op De Staat der Nederlanden die in belang van een bepaalde 
Multinational door onwetende militairen exact hetzelfde liet doen. 


Wat krijg je als je de huiskleuren van Shell mengt… rood-geel geeft Oranje met Nassau op de 
Bahamas met een mooie blauwe oceaan eromheen. 

De nieuwe naam van Shell Global is dus gewoon ‘Royal Orange Shell’ en niet Royal Dutch Shell, 
Dutch is een narcistische gaslighting er zit niets Nederlands aan Shell. 


Nou, de Koninklijke De Kroon moesten dus gewoon weg uit Indonesië en die narcisten houden 
van symboliek dus waar ze maar kunnen zetten de Koninklijke hun symbolische ‘geursporen’ uit… 


Koning Alexander opende het Nieuwe Indisch Herinneringscentrum Sophiahof dat streng onder 
curatele staat van o.a. oud Minister Sorgdrager en Lid Raad van State. Alex opende het Indisch 
Centrum met een witte anjer op de rever, een symbolische klap in het gezicht van …


Dat er Indische mensen waren die de Nederlanders achteraf best wel mistten komt omdat ook 
onder het Indonesisch bewind het niet altijd beter werd voor de Indonesiër maar juist slechter… 

Multatuli maar ook liberaal Gronings predikant Wolter Robert baron van Hoëvell, die o.a. ook aan 
de wieg van Billiton stond, schreef erover in zijn boekje Eene slaven-vendutie (1853) Hoëvell was 
een geestverwant en goede kennis van Eduard Douwes Dekker, Multatuli, met wie hij 
correspondeerde.


Dat Royal Orange Shell heel erg haar best heeft gedaan, ook haar huidige Micro CFO Maxima, 

om weer wat meer binnen Indonesië te mogen doen, heeft na vele jaren een heel kleine toegang 
gekregen. 

Zo is er kennelijk een smeerolie fabriek én hebben ze wat Shell tankstations mogen oprichten. 
Met name in de regio Jakarta op Java zijn wel een kleine honderdtal Shell tankstations, in oost 
Java een stuk of zeven waarvan er nogal wat in afbouw of opbouw lijken te zijn. Tank 
betaalpassen regelt Shell via CitiBank die ook op NASSAU vertegenwoordigd is.

Op Sumatra dat met z’n opervlakte van 470.000 Km2  zo’n 11,3 maal zo groot is als Nederland 
heeft Shell één tank stationnetje in Tebing Tinggi Noord Sumatra nabij de vindplaats van de eerste 
olie door de Groninger Zijlker eind 19de eeuw. 

Bij het nabije Pertamina tankstation stond het op dezelfde dag vol  terwijl het Shell stationnetje 
geen klanten had, wellicht dat Royal Orange Shell om duidelijke redenen nog steeds een beetje 
gevoelig ligt in Indonesië.     


Intussen ging Prinz Bernhard na de Tweede Wereldoorlog verder met zijn CFO werkzaamheden 
zoals onder andere een grote deal met Argentinië over de spoorwegen waar Werkspoor (waar De 
Kroon ook oprichter van was) treinen ging leveren aan Argentinië 


Bedenk ook dat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij na de oorlog NAZI’s heeft gevlogen naar 
Argentinië.

Dat Bariloche alwaar Maxima en Alex hun eerste vakantie hielden en Alex de familie Zorreguieta 
ontmoette een NAZI stronghold is van gevluchte nazi’s. Genoeg over geschreven, ik koppel in dit 
stuk slechts allerlei bekende feitjes volgens de kennis en kenmerken van het narcistisch gedrag.  
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KONINGIN BEATRIX 


Nou, Bea kon het als CEO & CFO heel goed zelf, ook een fijne band met allerlei andere Koninklijke 
familie-opstellingen die in dezelfde multinational business zaten en zitten, het is een gezellige 
Multinational Club. Beetje mensenrechtenschending en salafisme hoort daar nou eenmaal 
gewoon bij als bijvangst en is ook best lekker als een soort van satésaus.  

Koning Willem Alexander heeft inmiddels zichtbaar aan de Witte Anjer te zien duidelijk gekozen 
voor de lijn Opa CFO Bernhard en zijn moeder CEO/CFO Beatrix en zijn stuurvrouw is CFO 
Maxima)


Ik denk echt dat D66 Rob Jette en Christen Unie Gert-Jan Seger er een gaslight Salafisten fobie 
op na houden om het Nederlands slavenvolk mee te verwarren of ze hebben wat info gemist.


Wat met name Rob Jetten (D66) betreft vraag ik me wel eens af of hij letterlijk wel écht is of 
slechts een uitgeprinte 3D robot gemaakt van thermoplastic polyurethaan filament inclusief bril 
met slechts één gezichtsuitdrukking  wiens innerlijke computer (brein) is geprogrammeerd door 
Jan Rotmans van voorheen URGENDA. 


Het Dictatoriaal Oranje Koninklijk Huis is namelijk hele dikke vrienden met al die de Salafisten 
ondersteundende landen die ook onder leiding staan van Dictators.

God, laten al die Koninklijke bezoekjes t.b.v. het bedrijfsleven nu allemaal te maken hebben met 
Royal Orange Shell, het klopt dus wel degelijk dat het dan om ‘het bedrijfsleven gaat, maar niet 
dat van Nederland maar om de bedrijven van Multinational De Kroon met daarin onder andere een 
wezenlijk aandelenpakket van Royal Orange Shell en die bezoekjes worden weer uitgevoerd op 
kosten van het land Nederland, dus de slaafse belastingbetaler. 

De aandelen zijn geparkeerd onder andere holdings en N.V.’s en banken zoals de ABN-AMRO. 


Met de bedrijfs-staats-bezoekjes aan al die (Salafistische (Rob en Gert-Jan)) oliestaatjes met 
Willem en Maxima kon Bea de Oranje belangen goed aan zoon en schoondochter overdragen. 


Koning Alexander en Koningin Maxima 
Voordat ik in ga op ‘Maximagate’ wat praktijk voorbeelden hoe Royal Orange Shell nog altijd 
worstelt met hun narcistische kenmerken, sorry hoor, volwassen mensen die tegenwoordig 
denken dat ze de status kunnen aannemen als Koningen / Koninginnen en nog steeds denken zo 
te kunnen doen zijn in mijn denken volslagen gestoorden. 

Ze geloven er volgens mij dan zelf ook geen reet meer van maar hun gaslight systeem der 
volkeren doet het nog steeds geweldig, inclusief de Poppenkast Eerste & Tweede Kamer die 
keurig volgens hun afgelegde Eed de belangen van het Koningshuis dienen. 

Het is een systeem te ziek voor woorden.


Narcisten die getergd zijn stoppen namelijk nooit en ze willen gewoon hun pispaaltjes hebben, 
hun scores. Schaamte kennen ze niet.
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Juliana en Bernhard die in 1970 het Nationaal Monument op Kamp Westerbork kwamen openen, 
het oude Indische Woonoord Schattenberg (het oude kamp) moest daarna wel versneld gesloopt 
worden.  Het zinde dat Koninklijk paar niet met dat Indisch woonoord geconfronteerd te worden 
welks hun mislukte herovering van Nederlands-Indië symboliseerde … teveel herinneringen aan 
Indië, het kwijtraken van hun grondstoffen. Zelfs tijdens dodenherdenking in 1971 ging de sloop 
door.   Hoe symbolisch allemaal …


Ook in augustus 1971 gingen Juliana en Bernhard op eerste staatsbezoek na de strijd om de 
Oranje belangen. Tja, ook in Indonesië speelden zakelijke belangen mee…

De machthebbers in Indonesië waren minder goed voor hun volk dan de koloniserende 
Nederlanders en velen dachten met weemoed terug aan de kolonisatie tijd.  

Of het nu de top van Nederland was of de top van Indonesië, de graaiers doen dat voor zichzelf 
en houden het volk kalm met minima, toch.. Maxima !


Nou, MaximaGate dan maar ff;


Medio 1989 waren er nog die slapende beursfondsen met aandelen Koninklijke Shell in bezit 
van wat kleinere houder maatschappijen, relatief klein ten aanzien van het mega grote Royal 
Orange Shell maar toch, gaat het dan wel over heel veel geld. 

In de huidige tijd van de machtsstrijd naar wie de meeste macht krijgt in de Nieuwe Wereld 
Orde (New World Order) voordat de bedoelde extinctie van de onderstroom haar aanvang kan 
vinden… 

Dan is het nuttig ook de kleinere aandeelhouder maatschappijen af te kopen zodat Koninklijke 
Shell, met daaronder Koninklijke Olie wereldwijd nóg groter (machtiger) is.


Allereerst wordt er over ons Koningshuis gesteld dat ze bijna een miljard hebben. De Almanak 
van Gotha, waarin de Adel is vastgelegd en de mogelijkheden der onderlinge coïtus binnen het 
patriciaat zijn beschreven, schrijft daarover in 2019 dat Alex meer dan 10 miljard Britse Ponden 
heeft. Volgens mij het topje van hun kapitaalberg. 


Die hele Adellijke wereld is een groot coïtus-matras, de Gooische-Matras is voor werk, de 
Adellijke-Matras is voor Macht, Engeland, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Rusland, 
Denemarken, Zweden, Noorwegen en meer, alles coïtus’t er flink op los met elkaar, bij voorkeur 
ook tussen familie op nicht/neef, achterneef/achternicht niveau, álles voor de macht.  


Princes Diana en de seksvriend van Diana   Dodo al Fayed, samen verongelukt in de tunnel, 
Mohammed al Fayed, Samira Khashoggi, Mohamed Khaled Khashoggi was de Saudisch 
Arabische persoonlijke dokter van Koning Abdulaziz Al Saud’s, allemaal zwaar verbonden. 
Onlangs nog Maxima met haar onderonsje met de opdrachtgever van de moord op journalist 
Jamal Khashoggi. Zou Alex daarom nu zijn baard laten staan…

Reeds eerder schreef ik over de laatste serie Staatsbezoeken van Koningin Beatrix, Prins 
Alexander en Maxima aan de het Salafisme ondersteunende landen. 


Na wat ervaringen met dames ontmoette Alex te Sevilla eind augustus 1999 héél toevallig Maxima 
Zorreguieta op het huwelijk van  Janus Smalbraak en Vanessa Loudon.

Ha, weer die de Koninklijk Huis ondersteunende familie Loudon (mede oprichters Koninklijke Shell 
en Billiton)

Alex rijdt inmiddels o.a. weer in een grote Audi die CEO Janus weer levert vanuit zijn PON. 

Tja, dan even het overnemen van die in houdstermaatschappijen aandelen Koninklijke Olie/Shell.


Vanessa Loudon was (niet persoonlijk bedoeld) niet van het kaliber dat geschikt was als voor 
partner Alex en wie weet mogelijk wel een bloedverwant. Vermoedelijk ook te soft. Opa Bernhard 
had het al anders voorbestemd en heel toevallig ontmoette Alex Maxima te Sevilla. 


Bernhard reisde tijdens de Tweede Wereldoorlog al naar Argentinië en had al langer contact met 
de familie Zorreguieta. Bernhard had het huwelijk tussen Maxima en Alex al gepland en ze waren 
achternicht en -neef van elkaar.  Maxima moest zich echter wel eerst bewijzen aan Beatrix, de 
CEO/CFO van Multinational De Kroon.
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Maxima werkte bij de Dresdner Kleinwort Benson bank als vicepresident afdeling Opkomende 
Markten. Zo het lijkt werd een plan gesmeed en daar dit soort familie-opstellingen op lange 
termijn plannen  werd het als je naar de werklocaties van Maxima kijkt zorgvuldig door Zorreguieta 
uitgerold. 


De ABN-AMRO-ROTHSCHILD, o.a. huisbank vanaf Nederlandse Handels Maatschappij wilden de 
aandelen Koninklijke Shell (Koninklijke Olie) kopen. 

Er is hier formeel dus sprake van de banken zelf als de handelshuizen die zelf Koninklijke Olie 
aandelen willen inkopen.

Aandelen olie van Bnito waren vele decennia terug al door Rothschild ondergebracht in

Moeara Enim.  

ABN-AMRO & Rothschild zijn dan een joint venture. Rothschild had aandelen Koninklijke Olie 
gekregen in ruil voor oliebedrijf BNITO.    

ABN-AMRO is van oorsprong N.V. Nederlandsche Handels-Maatschappij opgericht op initiatief 
van Koning Willem I. Koningshuis heeft aandelen ABN-AMRO, dat is de U-bocht constructie.

ABN-AMRO-ROTHSCHILD wilde de aandelen met winstoogmerk met voorkennis inkopen.   

Dat is niet geoorloofd dus werd er een constructie bedacht, ff opgelet, leeeuk, een 
vanzelfsprekend niet bestaande conspiracy…


Als toezichthouder op de aandelenhandel werd er eerst een stroman in die organisatie geplaatst, 
de nieuwe Voorzitter werd een Loudon uit de familie-opstelling, Francis Loudon werd de voorzitter 
van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).


Hella Voûte-Droste werd op welke wijze dan ook   de Tweede Kamer ingeschoven namens de VVD 
en die wist ook nogal wat van de aandelenhandel en toezicht, inclusief haar eigen handelen 
inzake FOKKER. Zij was van 1994 tot 2002 Tweede Kamerlid.


Gerrit Zalm was in die tijd Minister van Financiën. (later viel de DSB van Dick Scheringa om waar 
juist Gerrit Zalm vanaf 2007 directeur was en in 2008 werd Gerrit Voorzitter Raad van Bestuur van 
de ABN-AMRO)  


Er werden in 1998 twee tussenbedrijven ingeschakeld, een handelsconstructie, het ging om heel 
veel geld, wel 17 miljard, maar ik denk dat het versluierd om héél véél meer geld ging.

De ABN-AMRO-ROTHSCHILD bank richtte voor de overname er in 1998 speciaal de 
‘Groothoofdspoort N.V.’ voor op. 

  

De tweede Duitse bank Dresdner Kleinwort Benson nam in 1998 het Nederlandse 
beleggingsbedrijf VPV over. De VPV was eigenlijk een veel te kleine onderneming voor de tweede 
grootste bank van Duitsland. Maxima werkte in die tijd tot 1999 ook bij die Dresdner Kleinwort 
Benson Bank als vicepresident afdeling Opkomende Markten.

Van de drie oprichters van de VPV waren er minimaal twee patriciër families, Jan Voûte, Michiel 
van Wulfften Palthe en van Nico Veer weet ik dat niet.

 

Per begin 1999 was Maxima gelijk weg bij de Dresdner, stapte zij over naar Deutsche Bank en 
medio 1999 werd de VPV overgenomen en werd de voor het publiek zichtbare overname van de 
beheer maatschappijen gestart. In 1999 werd de overname van de aandelen van o.a. Dortsche 
Petroleum, Maxell en Moeara Enim opgestart. 


Reden voor de overname was het totaalbezit van de Holding te vergroten én er werd met de 
overname een directe miljarden winst behaald, de waarde van de houder-maatschappijen lag 
namelijk zo’n 15% onder de marktwaarde en met die overname met voorkennis werd gewoon 
direct een dikke twee miljard winst gehaald.


De VPV werd daarbij als afleidingsmanoeuvre gebruikt voor de grote overname mét voorkennis 
wat naar vermeld over zo’n 17 miljard zou gaan, de Dresdner Kleinwort Benson liet door de VPV 
het kleinere deel van de overname uitvoeren. 

De truc ligt hier in de ‘Groothoofdspoort NV’, dé afleidingsmanoeuvre van de narcistische beyond, 
de het normale verstand overstijgende, denkwijze. 


Wat is die Groothoofdspoort;
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Wat maakt de N.V. Groothoofdspoort als onderdeel van de ABN-AMRO interessant.

Dat wordt interessant als je de symboliek van het bovengemiddeld narcisme kunt doorgronden.

Neem bijvoorbeeld dat ene tankstation van Shell op het ruim 11 maal zo groot als Nederland 
zijnde  eiland Sumatra met 50 miljoen inwoners, waarom doet Royal Orange Shell zoiets, 

waarom neemt Shell die moeite. 

Nou, omdat dit bij doorgeslagen narcisme zo werkt, ze willen hun rijkdom zó graag tonen maar 
kunnen dat niet openlijk doen dus doen ze die dingen ‘versluierd’ lekker toch. Ja ‘lekker toch’ 
want op dat niveau ligt hun genot. 

Het is hetzelfde als een Tesla auto voor veel mannen werkt alsof zij daarmee een groter ego 
krijgen, de auto als penisverlenger, dan wel tietenvergroter voor het vrouwen ego.

Hoe mooi is dan de GROOT HOOFDS POORT ten aanzien van de MAXIMA GATE.


Dordrecht en de Groothoofdspoort als symbool spelen een grote rol in de Nederlandse Oranje 
geschiedenis. Via de Groothoofdspoort kwamen de geuzen Dordrecht binnen en hielpen ze 
Willem van Oranje weer in het zadel. Dordrecht is eigenlijk een onderbelicht stuk geschiedenis.   


TUSSENKNIP; EIGEN TUSSENVONNIS 
Ik ga verder even niet té gedetailleerd in op alles want nu nog volgt want dan wordt dit boek 500 
pagina’s dik, iedereen kan het nu nog zelf opzoeken als je maar eenmaal op het denkspoor zit.  
Rijkdom, macht, ’tis allemaal niets waard als je sterft, tenzij je in familie-opstelling werkt. 
Op mijn eerdere website HoeDenkIk.nl uit 2011 schreef ik ook al een samenleving te zien als een 
groot gezinsverband.  
Als je dit eenmaal allemaal doorziet, het algoritme ervan, ontrafel je de crinoline zo en dan zie je 
aan het gedrag in de Tweede Kamer hoe die mensen slechts poppetjes zijn van De Kroon omdat 
ze hun autonome democratische zeggingskracht hebben weggegeven middels het afleggen van 
De Eed van Trouw aan de dictator, zijnde de actuele drager van De Kroon.  
Denk niet dat het met leiding door het volk beter wordt dan nu, in tegendeel, dan krijg je gewoon 
allemaal kleine dictators, dat is al bewezen tijdens de Bataafse Republiek.  
Waar het feitelijk om gaat, wil je de aarde écht redden van het klimaat gezeik, is inzien dat het 
overal alleen maar gaat om balans tussen je eigen narcisme en je eigen empathie, niets meer en 
niets minder en daarop anderen al dan niet ook afrekenen, het zichtbaar maken, deze balans 
wereldwijd ook invoeren. 
Binnen die eeuwige drang naar de platte coïtus zoals bij de Bonobo apen… 
Het neuken vanuit oerdrift als dé oorzaak van de klimaat problematiek en de coïtus plegende 
bovenlaag (Adel / Adelhouder / Patriciaat) denkt dat simpelweg op te lossen met de wens de 
hoeveelheid slaven te decimeren.…, dat plan loopt al eeuwen volgens proefondervindelijke 
planning vanuit de wijsbegeerte door de macht van beperkte familie-opstellingen. 
De rest is stofwolk / versluiering der slaven.  
EN WEER DOOR… 

Ene Loudon was toezichthouder op de effectenhandel, ene Hella Voûte zat in de Tweede Kamer 
en ene Gerrit Zalm was de Minister van Financiën in deze periode. De Bestuurders van de VPV-
Dresdner gingen op de platte bek vanwege handel met voorkennis en dat werd een 
strafrechtszaak.

De eerste straf was al klein en uiteindelijk werd het een beetje weggemoffeld met een geldstraf die 
uitmondde in € 67.500 boete voor de ene VPV’er, € 33.750 voor de andere VPV’er en beiden 
Bestuurders werden ook gewipt bij de VPV-Dresdner. 

De winst die puur door de overname uit de deal zou volgen was zo’n 15 % en dat moet dan 
ongeveer gegaan zijn over meer dan twee miljard, dat is  € 2.000.000.000. De veroordelingen 
betroffen echter slechts opgelegde straffen in de honderdduizendste promille. 


In een Rechterlijke uitspraak 5 juli 2011 van de Hoge Raad inzake een cassatie van een van de 
veroordeelden (dat is 12 jaar na de start van dat debacle ) ECLI:NL:HR:2011:BP2551 

“… De houdstervennootschappen Dordtsche en Maxwell accepteerden het eerste bod dat werd 
gedaan door Dresdner/VPV niet. Hierop is door VPV opnieuw met Financiën onderhandeld. Naar 
aanleiding van deze onderhandelingen zijn nieuwe vaststellingsovereenkomsten gesloten. 
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Vervolgens is een hernieuwd bod gedaan op Dordtsche en Maxwell door Dresdner/VPV, nu 
tezamen met ABN Amro via de speciaal daarvoor opgerichte rechtspersoon Groothoofdspoort 
N.V.. Dit bod is vervolgens door de aandeelhouders van Dordtsche en Maxwell geaccepteerd en 
vervolgens ook gestand gedaan."  

Houdstermaatschappij Moeara Enim is hier publiekelijk al helemaal buitenbeeld geschoven, 

wellicht is er een verband met wat geschreven staat op pagina’s 80/81 van dit Crinolientje.


DE NEDERLANDSCHE BANK NV 

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992  
Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 
(Wtk 1992)  
In de verslagperiode zijn op grond van artikel 26 Wtk 1992 door de Nederlandsche Bank, vanwege 
de Minister van Financiën, de navolgende verklaringen van geen bezwaar verleend of ingetrokken.  
Minister van Financiën Gerrit Zalm verleende de overname op 9 maart 2000 zijn goedkeuring. 


Gerrit Zalm werkte vanaf juni 2007 voor de DSB Bank, het financiële concern van ondernemer Dirk 
Scheringa. Zalm werkte daar als hoofdeconoom en financieel directeur en maakte deel uit van de 
Raad van Bestuur. De DSB Bank ging in 2009 failliet 
Op 23 december 2008 trad Zalm als vicevoorzitter toe tot de Raad van Bestuur van bankconcern 
ABN-AMRO, en in februari 2009 werd hij al Voorzitter Raad van bestuur van de ABN-AMRO. 

Wat ik qua onbedoelde symboliek wel weer heel toevallig vind is dat   zowel het eerste aandeel 
(aandelen die de ganse aarde nu slopen)   net als Gerrit Zalm in Enkhuizen zijn geboren. 

  
In een proefschrift van Knopper, R. (2017). Het beginsel  toegankelijkheid  in de uitspraken van 
klachten- en geschillencommissies op het gebied van effectendienstverlening.

In zijn proefschrift vind ik ook weer verbanden over ’n ‘iemand’ die als ‘postbus’ heeft gefungeerd 
voor de Groothoofdspoort NV. De Groothoofdspoort is een onderdeel van de ABN-AMRO.

KCD 01.84/19 april 2001. In deze casus verzamelt de verweerder namens Groothoofdspoort NV 
stemvolmachten voor de aandeelhoudersvergadering in verband met de overname van de 
aandelen DP en Maxwell Petroleum Holding NV. Verweerder is van mening, dat de Commissie af 
moet zien van de behandeling van de klacht, omdat de klacht zich daartoe niet leent, gegeven de 
aard van de relatie tussen verweerder en belanghebbende. Verweerder ziet zichzelf als postbus 
van Groothoofdspoort NV en niet als instelling die opereert in de meer gebruikelijke 
effectendienstverlening. De Commissie:  
Zoals verweerder ter zitting heeft medegedeeld, is de volmachtverklaring uitsluitend voorgelegd 
aan degenen die, gelijk klager, krachtens een contractuele relatie met verweerder de 
desbetreffende effecten bij verweerder in bewaring hadden gegeven. Dat betekent dat de klacht 
betreft een handelen of nalaten van verweerder in het kader van zijn effectendienstverlening aan 
klager. Het betekent ook dat klager als belanghebbende te dier zake moet worden beschouwd. 
Daaraan doet niet af dat verweerder bij het voorleggen van de volmacht aan klager stelt te hebben 
gehandeld in nauw overleg met de bij de overname betrokken partijen of als 'postbus' van 
Groothoofdspoort N.V.  

CV van Rob Knopper (1954) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden (RUL) en Nederlands recht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam (EUR).  
Hij was binnen de financiële sector werkzaam als vermogensbeheerder bij F. van Lanschot 
Bankiers NV te ’s-Hertogenbosch en na zijn overstap naar ABN AMRO Bank NV achtereenvolgens 
als (senior) accountmanager Private Banking, hoofd institutionele relaties en trading en 
regiodirecteur Private Banking te Groningen; daarna als hoofd productontwikkeling en -beheer 
Private Clients Nederland te Amsterdam en als head stakeholders management MiFID Programme 
te Amsterdam en Londen. Hij was bij ABN AMRO Bank NV gedurende vele jaren docent 
vastrentende waarden in de Private Banking- leergang.  
Hij was tot augustus 2015 achtereenvolgens lid van de Functiecommissie Beleggingsadviseur DSI 
en van de Accreditatiecommissie bij het Dutch Securities Institute (DSI) te Amsterdam en is thans 
Deskundig Lid van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) te ‘s-Gravenhage.  
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Hij publiceerde boeken en artikelen op het gebied van de taalwetenschap, rechten en beleggen.  
Gezellig leesvoer van 469 pagina’s.  

Dat bezwaarmakers altijd ‘nul’ op hun rekest krijgen is van tevoren duidelijk als je gaat snappen 
dat de ABN-AMRO goeddeels onaantastbaar is getuige de Statuten Voor het Koninkrijk…


Een van de oprichters van VPV stierf een week voor de eerste omstreden transactie met 
voorkennis, zijn nabestaanden zette een en ander toch door.    

VPV is uiteindelijk na zo’n tien jaar door Dresdner Kleinwort Benson Bank gedumpt, de DKB Bank 
was inmiddels ook alweer door een andere partij overgenomen.

Maxima was toen al buiten beeld en werkte alweer bij de Deutsche Bank tot augustus 2000 
omdat zij inmiddels met de Koninklijke coïtus alweer was ingewerkt in de Koninklijke Familie.  

17 mei 2001 trouwden Alex en Maxima. 


Toezicht op die hele handel was dus weer een Loudon, volkskrant door Joost Ramaer

14 januari 1999;

FRANCIS LOUDON, voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), heeft nog 
meegemaakt dat beurshandel met voorwetenschap een zegen was...  
Deze Loudon zat er bij de gehele overname circus. 

Eigenlijk was dat huwelijk tussen Alex en Maxima na de versluierings operatie van de overname 
der aandelen redelijk snel beklonken.

Op het huwelijk van Vanessa Loudon ontmoette Alex en Maxima elkaar héél toevallig. 

Alle aandacht ging intussen uit naar de VPV overname mét voorkennis en op de overname door 
de Groothoofdspoort NV met ‘postbus mensen’ van de ABN-AMRO-ROTHSCHILD werd geen 
acht meer geslagen, dat was het hele doel van de conspiracy.

Met name met de overname mét voorkennis was een grote som geld gemoeid, scheelde zo’n 
15% op de hele deal van 17 miljard, wetende zo’n twee en een half miljard €urosuckers extra.

Maar ik denk dat de échte overname via de N.V. Groothoofdspoort veel groter was dan de 
kleinere overname van slechts 17 miljard, daarover meer op pagina 80/81.


Dus waar staat de symboliek van de gekozen naam van die N.V.  ‘Groothoofdspoort’ nou voor…

tja, die naam is vermoedelijk wel door het Koninklijk Huis aangegeven, ik denk door CFO 
Beatrix… of wellicht gewoon de familie-Voûte die tenslotte langs de Merwede vlak in de buurt van 
die poort woonde. 


De Groothoofdspoort staat in Dordrecht aan de Merwede en heeft een directe band met onze 
geschiedenis en het Konings Huis, zo niet het Koningshuis van nu, dan wel met de geschiedenis 
ervan.

In 1572 vinden er echter weer opmerkelijke gebeurtenissen plaats. Allereerst is er de alteratie van 
25 juni, waarbij Dordrecht zich aan de zijde van de opstand schaart en 200 watergeuzen binnen 
laat. Nog geen maand later wordt, van 19 tot 23 juli, in het voormalige   
Augustijnenklooster de Eerste Vrije (niet zoals gebruikelijk door de landsheer bijeengeroepen) 
Statenvergadering gehouden. Vanuit die vergadering wordt de opstand tegen Spanje 
gecoördineerd en gefinancierd; Willem van Oranje wordt weer als stadhouder aangesteld. Drie jaar 
later sluit men in het Hof de Unie van Dordrecht, die gezien kan worden als de eerste grondwet 
van Holland, en daarmee als de grondslag van de Republiek der Verenigde Nederlanden.  

De Geuzen kwamen Dordrecht binnen via de Groothoofdspoort, is dat belangrijk voor de 
overname van de aandelen, neen, het is de symboliek van de narcist dat er hier toe doet. 

De AMN-AMRO-ROTHSCHILD laat de overname regelen via de Groothoofdspoort N.V. en op 
dezelfde dag worden twee houdermaatschappijen omlaag gewaardeerd. 

Staatscourant 27 juli 2000, 9 maart 2000 geeft Nederlandse Bank namens Minister van Financiën 
Gerrit Zalm een verklaring geen bezwaar af. De VPV Bestuursleden werden wel gepakt. 

Mooi hé hoe dat onder de rokken werkt met de onschendbaarheid van Koning, O.M. en Rechters, 
gewoon blind zijn en blijven, ’t is ook donker onder die rokken…

Naar mijn smaak zijn die twee bestuurders gewoon bewust en vooropgezet in de val getrapt als 
versluiering-operatie voor de grote deal via de Groothoofdspoort NV van de ABN-AMRO die 
daardoor versluierd plaatvond (op enkele klagers na).
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Middels de Bilderberg Groep, Adeleken en machtige (veel geld) mensen / bedrijven, 
Verzekeringsmaatschappijen, banken beleggers, multinationals worden alle Politieke Partijen 
onder druk gezet om hen te dienen in plaats van de bevolking.

Deze selecte machtsgroep is zwaar verslaafd aan De Pil Van Een en zijn incapabel om good 
governance te plegen, ze gaan voor hen zelf, het eigen ik.

Dit werkt zo van ouders jegens kinderen, binnen getrouwde stellen en op het hoogste niveau. 

Bekijk de wereld eens vanuit de werking van De Pil Van Een en je kijkt ook het Konings Huis zo 
onder de rokken.


De gehele structuur van de Eerste en Tweede Kamer is een bewust ingerichte poppenkast 
waarmee het volk wordt gegaslight (rustig wordt gehouden) en tegelijkertijd mee wordt uitgekleed 
ten bate van de Adel en het patriciaat. 


De waarheid van de Tweede Kamer is dat het een Arena is alwaar de zittende worden beoordeel 
op hoe goed zij zijn in volksmanipulatie / volks mennen   en indien goed genoeg bevonden mogen 
ze dan doordringen tot de hogere rangorden en dienstknechten van de nog steeds bestaande 
Adellijke.

Wie het best naar beneden trapt mag doorstoten naar hoger op de ladder van de macht.

Dit werk zo omdat het een van de vele kenmerken der narcisten is.


Als je met deze ‘kennis bril’ naar het gebeuren gaat kijken heb je een veel helderder blik op wat er 
écht gebeurt.

Daarom kan ik zo genieten van de gedragingen tijdens de debatten met Baudet tegenover 
Tweede Kamer en Media. Baudet laat Kamerleden struikelen over hun eigen narcisme en dan 
worden de gestruikelden boos op hem en gaan ze de waarheid omkeren. 

Ik neem het hier niet op voor Baudet, helemaal niet, ik ken hem niet persoonlijk en hij heeft zijn 
incubatie periode tegenover mijn kijk op hem nog niet kunnen bewijzen, ik kijk naar ‘gedrag’.

Daarbij komt de naam ‘Baudet’ ook voor in de Adelijke / patriciër stamboeken.  

	 Zo vind ik dat Baudet met zijn Twitter bericht, inzake ‘dat Gretha Thunberg weer mocht 
spreken en deze keer bij het Europees Parlement’, weg te zetten als ‘vroegrijp Alice Miller-
syndroom & narcistisch pubertijdsperikel’, wellicht teveel alcohol genuttigd had.

Had Baudet nou de inhoud wel gedeeld en het nodeloos denigrerende mensonterende 
weggelaten hadden mensen kunnen reageren om de ‘inhoud’.     


Het mooie vind ik dat met FVD Thiery Baudet Tweede Kamer & FVD Prof. Paul Cliteur Eerste 
Kamer er twee politici in de Kamers zitten die ook het woord Narcisme durven te gebruiken tegen 
zich bovengemiddeld narcistisch gedragende mensen.

Houdt Dhr. Theo Hiddema hen juridisch in het spoor?

Ik geniet ervan hoe zij Kamerleden in debatten te woord staan en velen kunnen daarvan leren als 
ze zich zouden verdiepen in wat bovengemiddeld narcisme eigenlijk inhoudt. 

Teveel narcisme lijdt namelijk onherroepelijk tot vernietiging. 

Vanwege privacy redenen zowel ethisch als wettelijk kan ik niet alles schrijven over mijn 
persoonlijke ervaringen maar geloof me, doorgeslagen narcisme (de persoonlijkheidsstoornis) 
wordt niet herkend door degene die de stoornis in zichzelf heeft ontwikkeld en ze gaan door tot 
alles kapot is. 


Tevens hebben bovengemiddelde narcisten heel vaak last van seksuele perversie’s, kijk maar 
eens hoeveel vorsten gek zijn geworden door niet behandelde syfilis en die syfilis hebben ze niet 
opgelopen door monogaam te leven. 

Een vaste relatie onderhouden en simultaan seksueel polygaam leven is een van de vele vormen 
van narcisme.   

De Vrije Media die het nieuws ’duiden’ zijn bijna allen in bezit van de Adel.

Om dat in te zien dien je onder de rokken / sluiers te kijken en lijnen door te trekken en wat je ziet 
te leren associëren. Je dient te snappen hoe de narcisten met sluiers (versluiering) werken…   
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DE DSB, OFTEWEL DIRK SCHERINGA BEHEER 

Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite zo begint de samenvatting op de 
achterkant van het boek Elite Gezocht van Graaf Sander Schimmelpenninck en Ruben van 
Swieten. Sander is ongeveer 35 jaar oud. 


Volgens lezers een goed boek.

Sander is hoofdredacteur van de Quote.

Quote van Sander in de Televizier; Vrouwen daarentegen zijn beter in het managen van het bedrijf. 
Ze zijn empathischer en houden dus goed in de gaten of iedereen zich wel prettig voelt.  
Nonsens. Alleen mensen die balans hebben tussen hun narcisme en empathie doen dat, 
of het nu mannen of vrouwen zijn. 

Quote Sander in de Televizier; Veel ondernemers zijn laagopgeleid en deze groep krijgt nog altijd 
weinig erkenning. Terwijl ze juist heel belangrijk zijn. Want we willen allemaal een baan, we willen 
iets nuttigs doen met ons leven en daar hebben we bedrijven voor nodig. We moeten 
laagopgeleiden dus niet als minderwaardig zien, maar juist vertellen hoe leuk het is om 
bijvoorbeeld in een familiebedrijf te werken. Een verhaal over kansen pakken in je leven, ongeacht 
je opleiding. Daarom schrijf ik ook graag voor Quote. Dat gaat over succesvolle ondernemers die 
weinig van huis uit hebben meegekregen. (zoals Gerrit Zalm) 
In deze Televizier quote zitten samenvoegingen die heel kunstig zijn, mogelijk het werk van de 
‘journalist / stukjesschrijver / blad-vuller’ in dit kader maar even doorhappen naar Gerrit Zalm en 
de DSB.


Boek ‘Elite Gezocht, bladzijde 30; Gerrit Zalm, de verantwoordelijke minister, sprak bij de invoering 
van box 3 de legendarische woorden: ‘Iedere sukkel haalt meer dan 4 procent rendement. Wie dat 
niet lukt, kan bij mij staatsobligaties krijgen met een procent of 6 rendement.’  
Hij had niet verder van de waarheid kunnen zitten: Juist voor ‘sukkels’ met een klein 
vermogen bleek de 4 procent rendement door dalende rentes volstrekt onhaalbaar. 
De uitlating van ‘sukkels’ door Gerrit Zalm zegt veel over hemzelf, over zijn denken, zijn 
eigen gevoel en eigen gedrag versus de burgers. 


Quote uit Televizier; DUITS. Schimmelpenninck trok in de finale aan het langste eind toen hij 
genoeg wist over aardolie. De hoofdredacteur (van Quote) balde van blijdschap de vuist en kreeg 
de bokaal uit handen van de vorige winnaar…..  
Schimmelpenninck zelf typeerde zijn winst als typisch Duits. ‘Degelijk en defensief, dan win je 
toernooien’.  

De stambomen van het patriciaat zijn wat taai maar je ziet familieverbanden.


Rutger Jan Schimmelpennink ambassadeur, raadspensionaris. 1761-1825

	 Gerrit graaf Schimmelpenninck Minister, Voorzitter Ministerraad. 1794-1863.

	 	 Mr. Rutger Jan Schimmelpennink Minister. 1821-1893.

	 	 	 Mr. Gerard Johan Philip Graaf Schimmelpenninck, officier van Justitie, 	 	
	 	 	 kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Emma. 

	 	 	 	 Louise GravinSchimmelpenninck 1880-1975;

	 	 	 	 trouwde in 1901 met Age Johan Looxma van Welderen baron 	 	
	 	 	 	 Rengers (1875-1947), burgemeester, dijkgraaf en kamerheer i.b.d. 	
	 	 	 	 van koningin Wilhelmina. 
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	 	 	 	 	 Mr. Francis David Schimmelpenninck (1854- 1924), 	 	
	 	 	 	 	 burgemeester van Amersfoort en commissaris van de 	 	
	 	 	 	 	 Koningin, kamerheer i.b.d. van koningin Wilhelmina 

Ik sla even twee burgemeesters over…

	 Rutger Jan Schimmelpenninck (1855-1935), luitenant-generaal, adjudant i.b.d. van 	 	
	 koningin Wilhelmina  
	 	 Johanna Philippina Frédérique Caroline Constantia gravin Schimmelpenninck 	 	
	 	 (1857- 1932); trouwde in 1887 met jhr. mr. Herman van der Wyck (1844-1909), lid 	
	 	 Raad van State  
	 	 	 Lodewijk Hieronymus Schimmelpenninck, heer van Nijenhuis en Peckedam 	
	 	 	 (1858-1942), rentmeester kroondomein  
Een ritmeester…

	 Mr. Lodewijk Herbert Schimmelpenninck, heer van Nijenhuis en Peckedam (1921-2009), 	
	 president van de rechtbank, laatstelijk te Haarlem 

	 	 Rutger Schimmelpenninck 1949, advocaat en curator

	 	 	 Een rentmeester kasteel Twickel

	 	 Mr. Sander Cornelis graaf Schimmelpenninck 1984, hoofdredacteur Quote. 

Robert graaf Schimmelpenninck (1863-1942), burgemeester van Diepenheim 

	 Johanna Arnolda Bernardina gravin Schimmelpenninck (1889-1971); trouwde in 1915 met 	
	 	 Cornelis Schelte Sixma baron van Heemstra (1879-1942), ordonnansofficier, 	

kamerheer d.d. bij en particulier secretaris van de koningin-moeder, 
kamerheer i.b.d. en particulier secretaris van koningin Wilhelmina  

	 	 	 Gerrit graaf Schimmelpenninck (1897-1970), burgemeester  
	 	 	 	 Jkvr. Catharina Philippina Adriana Hermanna Johanna 	 	 	
	 	 	 	 Schimmelpenninck (1827-1916); trouwde in 1854 met mr. Willem 	 	
	 	 	 	 Frederik baron van Doorn, heer van Westcapelle (1825-1893), 	 	
	 	 	 	 opperhofmaarschalk  
	 	 	 	 	 Jhr. Ernst Herman Frederik Adriaan Schimmelpenninck 	 	
	 	 	 	 	 (1823-1882), kamerheer i.b.d. van de koning 

	 	 	 	 	 Jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck (1854-1929), 	 	
	 	 	 	 	 burgemeester van Rhenen en lid van de Tweede Kamer  
	 	 	 	 	 	 Jhr. Joan Schimmelpenninck (1887-1943), 	 	 	
	 	 	 	 	 	 wijnhandelaar 

	 Jkvr. Charlotte Marie Schimmelpenninck (1889-1965); trouwde in 1918 met Willem 	 	
	 Brantsma (1886-1967), opperhoutvester en jagermeester van de koningin 

	 	 Jkvr. Jeannette Catherine Philippine Adrienne Ernestine Schimmelpenninck 	 	
	 	 (1857-1930); trouwde in 1886 met Hendrik Jacob baron van Doorn, heer van 	 	
	 	 Westcapelle (1855-1934), stalmeester i.b.d. van koningin Wilhelmina  
	 	 	 Jkvr. Catharina Jacoba Schimmelpenninck (1866-1949); trouwde in 1889 		
	 	 	 met Willem Louis Frederik Christiaan ridder van Rappard (1866-1957), 	 	
	 	 	 diplomaat  
	 	 	 	 Jhr. mr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck, heer van 	 	
	 	 	 	 Diepenheim (1825-1904), kamerheer i.b.d. van de koning, lid 	 	
	 	 	 	 Gedeputeerde Staten van Overijssel 

	 	 	 	 	 Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, heer van Diepenheim 	
	 	 	 	 	 (1866-1948) 

	 	 	 	 	 	 Jhr. mr. Frederik Johan Constantijn 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Schimmelpenninck (1829-1906) 

Jkvr. Johanna Wilhelmina Schimmelpenninck (1863-1922); trouwde in 1885 met ir. Frederik 
Leopold Samuël Frans baron van Tuyll van Serooskerken, heer van Zuylen, Westbroek en 
Sweserengh, Oud- Beyerland en Serooskerke (1858-1934), lid Provinciale Staten van Utrecht, 
burgemeester van Zuilen 

	 Jkvr. Geraldine Jeannette Philippine Schimmelpenninck (1864-1939); trouwde in 1888 met 	
	 mr. Clemens Haro Beels (1864-1927), burgemeester 

	 	 Jhr. mr. dr. Albert Gerard Schimmelpenninck (1868-1956), diplomaat, 	 	 	
	 	 intendantthesaurier van koningin Emma, groot-officier en kamerheer i.b.d. van 	 	
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	 	 de koningin; trouwde in 1908 met jkvr. Anna Magdalena van Haersma de With 	 	
	 	 (1877-1952), hofdame van koningin Wilhelmina  
	 	 	 Jkvr. Emma Maria Schimmelpenninck (1911-1973); trouwde in 1933 met mr. 
	 	 	 Frans Steven Karel Jacob graaf van Randwijck (1904-1984), burgemeester  
	 	 	 	 jhr. mr. Frederik Johan Constantijn Schimmelpenninck, heer van 	 	
	 	 	 	 Nijenbeek (1918-1991), universeel erfgenaam van zijn oom jhr. dr. 		
	 	 	 	 Jan Minnema van Haersma de With, heer van de beide Pollen en 		
	 	 	 	 Nijenbeek (1878-1965), en daarmee eigenaar van de 	 	 	
	 	 	 	 kunstcollectie-"De Poll" 

	 	 	 	 	 Willem Schimmelpenninck (1765-1837), stamvader van de 		
	 	 	 	 	 patriciaatstak  
	 	 	 	 	 Gerrit Schimmelpenninck (1799-1855), wijnhandelaar 

	 	 	 	 	 	 Gerrit Schimmelpenninck (1829-1873), consul van 	 	
	 	 	 	 	 	 Baden 
	 	 	 	 	 	 	 Mr. Gerrit Schimmelpenninck (1864-1950), 	 	
	 	 	 	 	 	 	 burgemeester van Limmen en Wijhe 


Stamboom Gerrit Zalm. Zijn vader was kolenboer. Gerrit Zalm is dus het soort man waar Graaf 
Sander Schimmelpenninck van Quote het over heeft van voor een familiebedrijf werken en je 
kansen pakken… 
Via de moederskant zou Robert the Bruce (king of Scotland) als een familielijn van Gerrit zijn, 
mmm…

Tijdens de periode die ik benoem als MaximaGate is Gerrit Zalm Minister van Financiën en ik zie 
qua tijdlijn een algoritme tussen die van de gepakte twee bestuurders van de VPV-Dresdner en de 
ondergang van de DSB Bank.

De DSB Bank groeide te snel en te hard als onafhankelijke bank, hetgeen Adellijken niet beviel. 

Juni 2007 werd Gerrit Zalm hoofdeconoom bij de DSB Bank, in december 2007 werd Zalm de 
financieel directeur DSB Bank. In november 2008 stapte Zalm over naar de ABN-AMRO. 

Reeds begin 2009 raakte de DSB in opspraak hetgeen een kettingreactie veroorzaakte en in een 
stroomversnelling ging de bank binnen het jaar al failliet.

Pieter Lakeman hielp een handje, waren de pijlen van Lakeman echter wel op de juiste persoon 
gericht… Pieter Lakeman schijnt nu lid te zijn van Forum voor Democratie. Bij het woord 
‘democratie’ gebruikt binnen politieke partij benamingen gaan bij mij inmiddels alle alarmbellen af.

De ABN-AMRO (waar Gerrit Zalm dan in de Raad van Toezicht zit) geeft opdracht de 
kunstcollectie van Dirk Scheringa te veilen.  

Wie was de curator van de DSB Bank, Rutger Schimmelpenninck 1949, advocaat en curator, de 
opa van Quote eindredacteur Graaf Sander.

Deze collectie werd bijna in zijn geheel gekocht door Hans Melchers. De dochter van Melchers 
werd ontvoerd en als gevolg van media speculaties richtte Melchers het Hans Melchers-fonds op 
om personen die zwart werden gemaakt door media te ondersteunen. De collectie van de 
kunstverzameling was ondergebracht bij de Nederlandse tak van de Deutsche-Bank, daar werkte 
Maxima nog ooit. 

In maart 2018 is Hans Melchers door het Amerikaanse advocatenkantoor MM-Law aangeklaagd 
voor medeplichtigheid aan de massamoord op duizenden Koerden ten tijde van het regime van 
Saddam Hoessein. 

Peter Jan Kalff is al vanaf de Nederlandse Handel-Maatschappij betrokken bij de ABN en latere 
ABN-AMRO, ook een interessant figuur uit het patriciaat.


In een artikel van RTL Nieuws van 27 juni 2017 heeft Dirk Scheringa kennelijk over Gerrit Zalm 
gezegd dat Zalm geweldig is met cijfers en hij goede herinneringen aan Zalm heeft en Zalm de 
formatie klus wel zal klaren… ik vind dat buitengewoon merkwaardig en opmerkelijk…
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D-66 DIE IK OOK WEL GRAAG ALS SS-666 BENOEM 

Voordat ze me van laster en smaad betichten… met SS bedoel ik Smart Snakes (slimme slangen)



Ik moet SS-666 gewoon even apart behandelen omdat zij stellen democratisch te zijn maar naar 
mijn visie zijn zij het uitgestrekte been der Adellijke met een geweldige democratische sluier.


Als je de roze bril door welke je een empirische kijk hebt gekregen op de samenleving even af 
doet zal je echt wel snappen waarom ik de letters ‘SS’ gebruik. 


De samenleving hangt niet toevallig aan elkaar zo die doet, dat is een aangestuurd proces en ik 
begin steeds harder te zien hoe  wat Hitler deed met zijn holocaust op de joden  slechts een 
proeftuintje was van de mensen die streven naar de macht binnen de Nieuwe Wereld Orde. (zie de 
film Soylent Green)


In een artikel van TROUW, U mag weer van adel zijn, 10 mei 2012, door Meindert van der Kaaij,

liet Ileen Montijn zich quoten; Adellijke Nederlanders komen weer voor hun afkomst uit. Ze zijn de 
schaamte voorbij. Maar volgens schrijfster Ileen Montijn, die de revival van de adel in haar jongste 
boek beschrijft, is het onzin om de adel een publiekrechtelijke status te geven. 'De Grondwet zegt 
niet voor niets dat iedereen voor de wet gelijk is.'  
Nou, daar is die dan weer, hoe we allen gegaslight zijn, de Grondwet STELT namelijk  dat iedereen 
slechts IN GELIJKE GEVALLEN GELIJK IS, zijn er nog mensen in Nederland die kunnen lezen op 
inhoud…

Het Patriciaat/Adel is niet gelijk aan het volk, hier zie je wat de Bleu Line Society van John Loudon 
samen met de rest van blauw bloed weer nastreeft en ook allang wordt uitgerold.


De Volkskrant van 9 oktober 2019, De Dag van de Wilsverklaring, door Anneke Stoffelen.

…Voor jongeren klinkt zoiets misschien beangstigend, maar de ouderen in Heerenveen vinden die 
gedachte helemaal niet ongemakkelijk;. ‘Ik ben tachtig, ik heb een heel leven achter me’, zegt een 
dame in een rode trui. ‘Op gegeven moment is het een keer klaar’. Een 91-jarige inwoonster van 
Beetsterzwaag: ‘wij oudjes hebben alles al gedaan. Waarom zouden wij nog jaren moeten lijden? 
Dat kost ook hartstikke veel geld. Ik vind het helemaal niet erg om een keer dood te gaan, we 
kunnen hier niet allemaal blijven’.    
Op die bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde 
laat oud boswachter van Staats Bosbeheer zijn voorbede houden.

Ik snap de uiterlijke bedoeling van de NVVL best wel maar wat is de onderliggende SS-666 teneur 
de wereld voor te bereiden op een wereld waarin de samenleving weer openlijk wordt geleefd 
door de bleu line.   Dit is geen liefde… dit is de weg naar de boodschap van de film Soylent Green 
die 50 jaar geleden voorspelde dat de mensen zichzelf in 2022 vrijwillig laten ruimen… SS-666 
heeft dat al voorbereid   zie niet op hun woorden   zie op hun gedrag.


Als je mensen zover kunt gaslighten dat de mensen het gaan zien als iets goeds om de wereld te 
verlaten, vele decennia terug begon het al met als je toen nog een kind had gekregen met het 
Syndroom van Down je in de supermarkt wel toegebeten kreeg ‘dat is in deze tijd toch niet meer 
nodig’ want zo’n kind kostte de samenleving geld.  

Samenleving, samenleving, welke €urosucking-fucking samenleving bedoel je 

Slimme Slangen -666.

Bestudeer het gedrag van de SS-666’ers, die is namelijk gebouwd op blauw bloed, 

op weg naar weer een Blue Line Society.


Journalisten en politiek zetten kritische zaken snel weg als ‘complotten’ en doen het daarmee af.

Bestudeer de Nederlandse Geschiedenis eens globaal van ongeveer 1.000 tot heden, dat is een 
hele grote berg van complotten, met moorden, vreemdgaan, overspeligheid, huwelijken tussen 
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nichten en neven, familie moorden en dat alles voor de mácht en je ziet dan dat het ook te maken 
heeft met Engeland, Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje, Oostenrijk en Duitsland en nog verder.   

Het is een pantografische wereld net als die mijn ouders in het klein hadden binnen de Gooische 
Matras. 

Mijn ex hunkerde naar een ongetemd leven vol van conspiraties a la Mary Stuart Queen of Scots.  

Narcisten en conspiracy’s zijn één. Zet de waarheid weg met het conspiracy excuus  doorzie je 
ook never nooit hoe narcisme werkt.   

Kan een journalist narcisme niet doorprikken dan kan die zijn/haar werk ook nooit goed doen en 
zet die iedere conspiracy weg als nonsens, niet eens doorhebbende dat die journalist daarmee dé 
grootste nonsens spuit. Nonsens betekent no-sens, geen-gevoel. Empathie = Gevoel. 


Die Orde van de Kousenband die Alex onlangs in Engeland ophaalde is een traditie die teruggaat 
tot in de 12de eeuw. 


El apellido Sorhegieta, que pasó a ser Sorreguieta, después Sorriguieta y actualmente Zorriqueta  
en tan sólo doscientos años, con lo que prácticamente no ha habido un abuelo que llevase el  
apellido de sus nietos. 
‘De achternaam Sorhegieta, die Sorreguieta werd, vervolgens Sorriguieta en momenteel 
Zorreguieta slechts tweehonderd jaar, met vrijwel geen kleinkind met de achternaam van de 
grootvader. De familiewapens hebben gelijke kenmerken, die van Maxima wordt benoemd met Z. 
Wanneer zijn ‘ze’ uit Baskenland (Spanje) vertrokken naar Argentinië…?


Hans Van Mierlo, de oprichter van D-66, de democratische nep tak van Multinational De Kroon.

In hoeverre Forum voor Democratie hun opvolger is weet ik nog niet… 

Het maakt eigenlijk ook niet uit, met hun uitspreken van hun Trouw aan De Kroon zijn ze al niet 
meer democratisch.

Ik schrijf over balans tussen narcisme en empathie, die balans mondt uit in liefde, 

het énig échte redmiddel van Moeder Aarde.  

De wereldleiders hebben zichzelf verraden door hun stoïcijns bewust niet handelen waar politiek, 
media Justitie kleur zou moeten bekennen, ze kennen namelijk maar een kleur, 

Oranje (welke kleur op zich al een dikke leugen is) met Royal Bleu. 

Dus ook maar even de stamboom van Hans van Mierlo onthullen, de bloedlijn, is die rood of 
blauw, het zijn ook weer twee familie takken, kijk naar de markering;


Johan Goltstein, heer van Niederempt en Middeldorp (†1544), krijgsheer van Karel van Gelre, 
stadhouder van de hertog in Dokkum, burggraaf van Nijmegen en schepen van Zutphen. 

	 Willem van Goltstein, heer van Niederempt en Middeldorp (†1565); trouwde met Catharina 	
	 van Meeckeren vrouwe van Brandsenburg, dochter van Rense van Meeckeren en 	 	
	 Elisabeth Schulle, vrouwe van Brandsenburg 

	 	 Johan van Goltstein, heer van Brandsenburg, lid ridderschap Nijmegen 	 	 	
	 	 1595-1616; trouwde met Geertruid de Cocq van Delwijnen 

	 	 Adriaan Johan van Goltstein, heer van Blijwerve; trouwde met Catharina van Brakell 
	 	 	 tot Kermestein 

	 	 	 Geertuida Dorothea van Goltstein, vrouwe van Blijwerve; trouwde op 5 	 	
	 	 	 december 1679 met Johan Baptista van den Heuvel tot Beichlingen gezegd 
	 	 	 	 Bartolotti, heer van Hoekenburg en Rijnenburg (1644-1703), eigenaar 
	 	 	 	 van Huis Bartolotti, baljuw en dijkgraaf van de Bijlmermeer, 	 	
	 	 	 	 voornaam koopman en bankier te Amsterdam.

	 	 	 	 Willem van Goltstein (1590-1662), lid ridderschap Nijmegen 	 	
	 	 	 	 1614-1620; trouwde met Anna Magdalena de Houck, Johanna de 	
	 	 	 	 Ruyter en Hadewich van Steenhuijs 

	 	 	 	 	 Joost van Goltstein, heer van Hoekenburg (†1682), heemraad 
	 	 	 	 	 van Nederbetuwe; trouwde met Maria de Bedarides († 1705), 
	 	 	 	 	 leenvrouwe van het Ingensche Veer tot 1703, dochter van 		
	 	 	 	 	 Daniel de Bedarrides (†1671), luitenant-kolonel in staatse 	 	
	 	 	 	 	 dienst, garnizoenscommandant te Rhenen en Elisabeth 	 	
	 	 	 	 	 (Elsabé) van Gelder, vrouwe van Geldersweert (1610-1678) 

	 	 	 	 	 	 Steven van Goltstein, heer van Hoekenburg (†1725), 	
	 	 	 	 	 	 kapitein in Statendienst 
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	 	 	 	 	 	 	 Joost Jan Simon van Goltstein van 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Hoekenburg, op Folkerda (1703-?); trouwde 	
	 	 	 	 	 	 	 met Geertruid Juvetta Clant van Scharmer

Steven Adolph Joseph van Goltstein van Hoekenburg, op Holwinde (1734-1797); trouwde in 1758 
met Aleida Ernestina Edmunda baronesse Ripperda († 1766), erfvrouwe van Koudekerk en 
Poelgeest, dochter van Ludolph 
	 Luirdt baron Ripperda, heer van Jensema, Englumborg, Poelgeest en Koudekerk, Spaans 	
	 ambassadeur te Wenen en Maria Isabella baronesse van 	 Ewsum tot Mensinge 

	 	 Jhr. Josephus Joannes van Goltstein van Hoekenburg 	 	 	 	 	
	 	 (1765-1819) 

	 	 	 Joannes Hermanus Winoldus Eugenius Walradus Theodorus baron van 	 	
	 	 	 Goltstein van Hoekenburg (1793- 1835), page van koning Lodewijk 	 	
	 	 	 Napoleon en van keizer Napoleon, ritmeester kurassiers  

Adolph Ernest Alexander baron van Goltstein van Hoekenburg 	 	
	 	 	 	 (1828-1901), notaris te Oosterhout, lid provinciale staten van 	 	
	 	 	 	 Noord-Brabant 

	 	 	 	 Oliviera Maria Anna Barbara barones van Goltstein van Hoekenburg 	
	 	 	 	 (1864- 1934), laatste telg van het geslacht; trouwde in 1889 Jacobus 
	 	 	 	 Johannes van Mierlo (1862-1941), mede-oprichter en lid firma Van 	
	 	 	 	 Mierlo & Zoon, kassiers en commissionairs in effecten te Breda 

	 	 	 	 	 Antonius Alphonsus Marie van Mierlo (1902-1977), lid firma 	
	 	 	 	 	 Van Mierlo & Zn., directeur N.V. Ettense Steenfabriek  
	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 Mr. Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van 	 	
	 	 	 	 	 	 Mierlo (1931- 2010), oprichter van Democraten 66, 		
	 	 	 	 	 	 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, minister 	 	
	 	 	 	 	 	 van defensie, lid Eerste Kamer der Staten-	 	 	
	 	 	 	 	 	 Generaal  
	 	 	 	 	 	 	 Wilhelmina Maria Henriëtta Ernestina barones 	
	 	 	 	 	 	 	 van Goltstein van Hoekenburg (1829-1903); 	
	 	 	 	 	 	 	 trouwde in 1852 met mr. Ernestus Schade van 	
	 	 	 	 	 	 	 Westrum (1825- 1859), burgemeester van 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Ubbergen  

Dan familiepoot-opstelling Goltstein naar Van Mierlo over de eeuwen twee;


Jacob van Goltstein (†1569), schepen en raad te Zutphen, wildforster van Wilp en Twello 

	 Johan van Goltstein (†1623), burgemeester van Harderwijk en de Veluwe, richter van 	 	
	 Arnhem en Veluwezoom 

	 	 Reinier van Goltstein, heer van Doorn (†1641), kapitein

	 	 	 Philip van Goltstein, heer van Doorn en den Dam (1630-1675), in de 	 	
	 	 	 ridderschap van Zutphen 

	 	 	 	 Mr. Evert Jan Benjamin van Goltstein, heer van Grunsfort en Groot 	
	 	 	 	 Appel (1664-1744), burgemeester van Lochem en Zutphen 

	 	 	 	 	 Mr. Philip Hendrik van Goltstein, heer van Grunsfort, Groot 	
	 	 	 	 	 Appel en Oldenhave (1715-1775), burgemeester van 	 	
	 	 	 	 	 Wageningen; trouwde in 1745 met Judith Margaretha van 		
	 	 	 	 	 Essen, vrouwe van Vanenburg (1720-1793), dochter van 	 	
	 	 	 	 	 Lucas Willem van Essen, heer van Vanenburg, enz. 

	 	 	 	 	 	 Jhr. Evert Jan Benjamin van Goltstein, heer van 	 	
	 	 	 	 	 	 Grunsfort (tot 1777), Groot Appel, Oldenhave en 	 	
	 	 	 	 	 	 Vanenburg (1751-1816), drost te Hedel, 	 	 	
	 	 	 	 	 	 burgemeester en drost van Wageningen 

	 	 	 	 	 	 	 Hendrik Rudolph Willem baron van Goltstein, 	
	 	 	 	 	 	 	 heer van Oldenaller (1790-1861), lid Eerste 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Kamer der Staten-Generaal, 		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 opperjagermeester van de koning 

Anna Frederica Everdina barones van Goltstein, vrouwe van Vanenburg (1829- 
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1917); trouwde in 1856 met Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt (1826-1906), lid 
Tweede Kamer, kamerheer-ceremoniemeester van de koning  
	 Mr. Willem baron van Goltstein van Oldenaller, heer van Oldenaller (1831-1901), lid Tweede 
	 Kamer, lid Hoge Raad van Adel, minister van Koloniën; trouwde in 1863 met jkvr. Agneta 	
	 Cornelia Hugonia Boreel (1839-1924), dame du palais van koningin Emma. Daarna gaat 		
	 Oldenaller over op haar verre neef jhr. Victor Eduard Anthon Boreel, heer van Oldenaller 		
	 (1871-1957), opperhofmaarschalk, grootofficier en kamerheer i.b.d. van koningin 		 	
	 Juliana  
	 	 Mr. Jan Carel baron van Goltstein (1794-1872), voorzitter Tweede Kamer, lid 	 	
	 	 Eerste Kamer der Staten-Generaal, minister van Staat, minister van 	 	 	
	 	 Buitenlandse Zaken  
	 	 	 Mr. Philip Hendrik Benjamin baron van Goltstein (1802-1879) 

	 	 	 	 Benjamina Anna Frederica Alexandrina barones van Goltstein 	 	
	 	 	 	 (1828-1868); trouwde in 1855 met mr. Antoine Jacob Willem 	 	
	 	 	 	 Farncombe Sanders (1833-1896), lid Tweede Kamer der Staten-	 	
	 	 	 	 Generaal  

Kritisch zijn over Multinational De Kroon en hun netwerk aan familie-opstellingen heeft grote 
gevolgen, desnoods op zeer lange termijn. Pim Fortuin ✟, Theo van Gogh ✟. 

Dan zien hoe politici als D66 Alexander Pechtold en PVDA Diederik Samsom na bezoek aan de 
Bilderberg-conferentie veranderden. Of hoe vakbondsleiders als GroenLinks Paul Rosenmöller 
(rijke nazaat V&D tak) veranderde. Rob en Ruud Lubbers met hun Hollandia Kloos, een 
Nederlands familie conglomeraat, volledig in handen van de familie Lubbers.

De Democratie van Nederland zelf is 100% fake news.


Waar het om gaat is dat mensen zien waar mensen eigenlijk vandaan komen, hun achtergrond 
adellijk dan wel tot het patriciaat behoort en dat doet met een afgelegde roze bril op de nep 
democratie.

De échte regering wordt gevormd door De Kroon met diverse familie-opstellingen en de hele 
constructie van Tweede en Eerste Kamer is een democratische poppenkast die uit naam van de 
echte machthebbers het volk murw maken om alle ‘Soylent green koekjes’ vrijwillig op te vreten.  


Al die families hebben binding met het Koningshuis, De Familie, Multinational De Kroon.


Na Van Mierlo werd Jan Terlouw naar voren geschoven. Die schreef het kinderboek De Koning van  
Katoren maar had Kernfusie bestudeerd en hield zich o.a. bezig met milieu en olie en gaswinning.  
Ook vond hij dat we in deze wereld maar gewoon weer een touwtje uit onze brievenbussen 
dienen te hangen opdat de contacten verbeteren, mooi veiligheidskeurmerk…

Praten over meer sociaal vertrouwen uit de mond van SS-666. Ook hij zit dicht bij De Kroon, 
schrijft boekjes in samenwerking met De Familie.


Daarna kwam Alexander Pechtold. Nou ja, laat eigenlijk maar. Het vrij in de rondte coïtussen is dé 
oorzaak van de klimaat problematiek. Vandaar ook de Soylent Green optie, dus ouderen, meld je 
aan en doe het goede… laat u milieuvriendelijk resomeren…


En toen kwam het duiveltje uit het doosje, de  het salafisme bestrijdende  plastic Mattel pop voor 
het democratisch poppenhuis. Volgens mij voert hij gewoon vanuit zijn ingebouwde Rot-op-Man’s 
computerbrein een algoritme-tje uit  met een en dezelfde bevroren opgeschilderde Mattel blik in 
de ogen. Misschien kunnen we bij Mattel wel een kleding pakketje kopen om hem om te kleden.
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HET ONDERWIJS OF IS HET NON-ONDERWIJS 
(HET EMPRISCH DENKEN II) 

Het empirisch denken bestaat al heel lang.

Het is het middel van machthebbers om, zoals Graaf Sander van Quote   al quote We moeten 
laagopgeleiden dus niet als minderwaardig zien wel degelijk gedaan wordt door de zittende 
macht.

Impliciet stelt Sander hoe er vanuit het patriciaat over Laagopgeleiden minderwaardig wordt 
gedacht maar het is veel érger, het volk wordt misleidt met hun empirisch denken. 

Maak alles zó complex voor de burgers dat de meesten het niet meer kunnen volgen, versluier het 
volk, strooit het volk ingewikkeld Klaas Vaak zand in de ogen.  

Gerrit Zalm is in mijn ogen zo’n Klaas Vaak.


Al in 1769 werd Het Bataafs Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam 
opgericht.

Adam Weishaupt, die de illuminatie gedachte in de Adel binnenbracht, was parallel aan deze 
Bataafse Genootschap bezig  met zijn aan de vrijmetselarij verbonden Orde der Perfectionisten.  

Het Bataafs Genootschap kreeg een plekje in het Beursgebouw, hoe toevallig weer allemaal…

Tevens werd in 1752 de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen opgericht, ook 
wel met een Oeconomische doelstelling, zuinigheid.  


Onder Lodewijk Napoleon werd in 1802 het Koninklijk Instituut van Wetenschappen opgericht.

In 1851 heeft Thorbecke bij Koninklijk Besluit het Instituut opgeheven en de nieuwe  Koninklijke 
Academie van Wetenschappen opgericht. De zogeheten ‘schone kunsten waren, net als heden, 
niet belangrijk genoeg. Zo ook Maxima die binnenkort weer economische waandenkbeelden komt 
verkondigen aan lager opgeleide  van leen geld bij (ons) de ABN-AMRO en word rijk, oftewel word 
onze slaaf.

Da Costa, Groen van Prinsterer en Thorbecke werden géén lid meer van de nieuwe club. 

In 1938 werd het woord ‘Nederlandse’ aan de naam van de Academie toegevoegd. 

Toen kwamen de Duitsers binnen en moest ‘Koninklijke’ weer verwijderd worden. 


Dan krijgen we Philip Abraham Kohnstamm, natuurkundig, filosoof en pedagoog, bekend 
geworden als grondlegger van de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek in Nederland. 

Philip Kohnstamm wordt gezien als grondlegger van de empirische onderwijskunde in Nederland.

 Ik leg de nonsens van dat empirische al uit in een brief aan de NAA die online staat,  

http://narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/04/19LFg-Een-aan-NAA-reactie-op-Arend-1-
april-2019.pdf


Jacob Kohnstamm, weer SS-666, die nauwe banden heeft met euthanasie ideologie, iets dat 
SS-666 vandaag eigenlijk wil versnellen met voltooid-leven begeleiding en resomeer afvoer van de 
lijken. En dan zit je weer bij de basis gedachten van de illuminatie en de Georgia Guide Stones’ 
waarmee ze het volk wel zover pogen te krijgen middels het afvlakken van het autonoom denken.  

En dan zit je gelijk weer bij de Blue Line Society van de vriend van King Alex… John Loudon. 


De Koninklijke Huizen zijn verbonden met de Vrijmetselarij. 

Hitler haalde zijn denkbeelden o.a. uit de gedachten van Adam Weishaupt. 

Weishaupt en Vrijmetselarij hebben verbindingen.

De Adel en Vrijmetselarij staan in verbinding.

Daar moeilijk over doen alsof het geheim is, ach ja, in de huidige media kan je zoveel opzoeken.  

Bezie alle details in een totaal plaatje…
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Uit al die interviews over Nederlands-Indië die ik heb opgenomen vertellen mensen verschillende 
verhalen, als je die op elkaar legt krijg je een plaatje, één image. Maar hoe compleet is zo’n 
model? De Kroon, de Adel en het Patriciaat willen gewoon niet dat de burger dat totaalplaatje ziet. 
Het hang allemaal aan elkaar vast….


Om dat heikel onderwerp weer even op te pikken, tot op de dag van vandaag kennen velen die de 
politionele acties in Nederlands-Indië hebben meegemaakt   de ware achtergrond van die 
Nederlandse Oorlog tegen Indonesië   niet. 

Dat komt omdat het Koninklijk Huis niet wil hebben dat die waarheid op tafel komt, oftewel dat de 
narcistische versluiering van dat verhaal af gaat want anders zie je Multinational De Kroon staan. 

Met die waarheid wordt dan gelijk ook de huidige Nederlandse aardgas-klimaatleugen zichtbaar 
en staat het Koningshuis in hun narcistische naaktheid te kijk voor de gehele wereld. 


Dat het Openbaar Ministerie & de Rechterlijke Macht & De Tweede Kamer allen een poppenkast 
zijn kan ik bewijzen op basis van ál mijn uitgevoerde Rechtszaken, klachten procedures etcetera. 

Een keihard voorbeeld daarvan is dat het gehele Overheidssysteem en gehele Politiek niets doet 
aan het bewijsbaar feit dat de Recherche in 1996 zelf namens het Openbaar Ministerie met 
genomen moeite kinderporno hebben gemaakt als vals bewijsmateriaal en niemand daar wat aan 
doet terwijl wij, het volk, allen weten wat we van kinderporno vinden… 

Met dit keihard feit is het ‘Overheidssysteem’ op velerlei wijzen al 23 jaar mee bekend en het 
verjaard ook niet omdat ik hun leugens levend houd en het onweerlegbaar bewijs in bezit héb.

Dit stuk bewijs toont onomkeerbaar het gedrag van bewust niet handelen van de Overheid aan  
ten aanzien van seksuele misdragingen gepleegd binnen de onschendbare Overheid hetgeen het 
wáre gedrag toont van zowel de Onschendbare als ook de Overheidsvertegenwoordigers. 

De Overheid heeft ook geen antwoord op mij vanwege hun verslaving aan De Pil Van Een. 

Het gaat niet om mijn gelijk, het gaat erom dat hiermee het ware gezicht van de Onschendbare is 
aangetoond, oftewel dat dit verhaal over onze nep-democratie daarmee bewaarheid is.


Binnen de groep bovengemiddelde narcisten, bij de psychopaten zeker, is heel vaak sprake van 
perverse seksualiteitsbeleving.

Simpel oud voorbeeld; welke idioten maken nou zelf valse kinderporno als bewijsmateriaal 
vanwege gebrek aan de vondst daarvan omdat de verdachte dat eenvoudigweg niet heeft en de 
makers vervolgens niet in staat bleken hun fout te corrigeren… ziek!

De Habsburgse, Nassau, Boheemse, Amsberg, von Lippe-Biesterfeld en de gehele rest inclusief 
de Tsaren en Tsarina’s hebben er met z’n allen flink op los gecoïtust en nichten neven trouwden 
met elkaar vanaf de derde generatie, soms ook volle nichten/neven, dat gaat al Eeuwen zo en 
gaat om ‘macht’.

Er zijn al vele, vele methoden gebruikt, religie, geloof, kerk, geld, seks en alle psychopaten vliegen 
uit de bocht met misbruik in alle denkbare en voor nog enigszins normaal denkende mensen 
perverse niet zelf te bedenken vormen.  


Adam Weishaupt, het heethoofd met zijn gedachtengoed ‘Illuminatie’ heeft veel geschreven, o.a. 
over seksuele perversies.

Weishaupt heeft qua tijdlijn een overlap met de zelfuitgeroepen Koning Willem de Eerste, dus 
zelfde periode. 

Het gedachtegoed Weishaupt en het jezelf tot Koning uitroepen draagt duidelijk hetzelfde 
ingrediënt / kenmerken van bovengemiddeld  narcisme in zich.      


Die ‘Illuminatie’ gedachten, tja, mensen, da’s voor de meesten conspiracy denken. 

O… en onze landsgeschiedenis dan… en die van Adam Weishaupt… Nederland is 100% 
ontstaan vanuit en bestaat uit conspiracy’s. 


De pa van Adam Weishaupt stierf en Adam werd opgenomen door de adelijke Baron Johann 
Adam von Ickstatt, (Böhmischer Adel 1742, Reichsfreiherr 1745).

Deze ‘Adam’s’, niet te verwarren met de Adam uit de Bijbel, Ickstatt was een vrijdenker en 
Weishaupt bleek een heethoofd.

Je kunt de boeken van Illuminationist Adam Weishaupt nog steeds vinden en kopen…, ga zelf 
maar kijken…, beter eigenlijk van niet…
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Op mijn ‘Hoe Denk Ik’ website hoedenkik.nl heb ik al gewaarschuwd voor denkontsporing als je te 
ver door associeert zonder bij de harde controleerbare feiten te blijven, dan kan je denken 
namelijk volledig ontsporen en wordt het empirisch en veranderen feiten langzaam in nonsens.

Vandaar dat het autonoom leren nadenken over ‘wat waar en niet waar is’ op basis van gedrag en 
bewijsbare feiten essentieel is om een wereld met elkaar samen in stand te houden.


Ickstatt zat op de lijn van de voor hem levende René Descartes die toen al bezig was met het 
retorische ‘hoe denk ik’. 

Het ‘hoe denk ik’ is naar mijn mening eigenlijk dé persoonlijke hamvraag voor ieder individu. 

Korpschef Letty Demmers van der Geest (D66) vond het nodig mijn wapenverlof in te trekken 
omdat ik mezelf online die retorische vraag stelde. Letty Demmers heeft die vraag nooit aan 
zichzelf gesteld en zat hoog in de ivoren toren van ook alweer SS-666.  

‘Hoe Denk Ik ‘ is duidelijk een retorische vraag die opvoeder Baron Johan Adam Ickstett zichzelf 
ook al stelde.  

De narcistisch ontspoorde Adam Weishaupt heeft zijn eigen heethoofd daar vervolgens mee op 
hol gebracht en zijn gedachten-spinsels zijn overgenomen door de Adel…


Kijk, de Adel gaslight (manipuleren op narcistische wijze) niet alleen hun onderdanen, ze 
manipuleren juist ook elkaar, read history…

De Adel maakt van de hun beconcurrerende andere Adel namelijk al eeuwen lang heel vaak een 
Adel-lijk… oftewel met gebruikmaking van conspiracy’s.

Nu bedenken ze al voltooid leven samen met resomeren… een dode Führer zou trots op hen zijn.


Weishaupt heeft met zijn perverse gedachtespinsels de Adel methoden gegeven tot meer 
misbruik.

Sorry Emile Ratelband, maar Emiel Ratelband heeft N.E.I en N.L.P. methodieken misbruikt om 
commercieel te gebruiken  opdat hij mensen die hem veel betaalden met die methodieken 
vermaakt om met een ‘Tjakka’ weer een vaste werknemer op hun vuilnishoop te gooien  

want narcisten misbruiken alle kennis ten bate van zichzelf.

Bij veel van die professionele bedrijfsmatige cursussen wordt juist gesteld  die kennis niet te 
gebruiken als psychisch hulpmiddel voor mensen die psychisch in de knoop geraken.

Adam Weishaupt is een empirisch psychisch ontspoorde die de lessen van Descartes verkeerd 
heeft verbonden en aldus is daaruit de stroming binnen de Adel ontstaan  gevangen in de 
Illuminatie (mensen die zichzelf verheven hebben tot God en daarmee de verlichtten zelve zijn), 
een typische vorm van grootheidswaanzin van de persoonlijkheidsstoornis narcisme. 


Wellicht staat ‘Ickstatt’ wel symbolisch voor de bewuste ontwikkeling van het ‘eigen ik’, het ging

René Descartes ook om de balans tussen het lichaam en de geest en dus de innerlijke ziel. 

Als Adel, machthebbers, banken, multinationals iets niet willen is het dat de burgerij juist dát 
snapt. Als de burgerij zichzelf gaat zien als individueel mens  met rechten en plichten  en niet 
meer als slaaf van een oliebaron, of heden als slaaf van een commerciële instelling of Koninklijke 
Gasboer, maar de burger zichzelf als  compleet autonoom zelfdenkend waardevol mens  ziet 
krijgen de ondemocratische machthebbers en de on-democraten een probleem.   


Vanaf 2021 bestaat de persoonlijkheidsstoornis narcisme overigens niet meer vanwege het nieuwe 
standaardwerk van de narcistische World Health Organization van de Verenigde Naties, zij hebben 
deze persoonlijkheidsstoornis gewoon weggezet als niet relevant, vanzelfsprekend omdat bijna de 
totale V.N. W.H.O. zelf zwaar doordrenkt is met bovengemiddeld ziekelijk narcisme. 

 

Ik ga nu nog ff rustig door naar de complete aardgas-klimaatleugen inclusief Koninklijke Shell 
waar ieder Tweede Kamer lid nu nóg stééds over zwijgt, hetgeen véél meer zegt over de 
Kamerleden dan over mij.  


In het stuk ‘De Pil Van Een’ is al veel geschreven over D-66.

De Salafisten fobie van D-66 Rob Jetten en Christen Unie Gert-Jan Segers.

Er is in het verborgene een wereld gecreëerd door de aanhangers van het denkgoed van 
Weishaupt waar je gewoon ‘een stekker’ uit kunt trekken en dan staat die wereld stil, namelijk 
internet.

Dit is nog niet het geval in veel andere landen, maar ook die zijn al heel ver gevorderd.
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Nederland draait als voorbeeldland al vaker proef, zoals op een extreem hete dag de stekker van 
112 eruit werd getrokken tezamen met hun twee backup systemen… en vervolgens ging Albert 
Heijn er landelijk ook uit.  Niemand knippert dan al meer van met de ogen en de media al 
helemaal niet.

Analoge Noodzenders bestaan al bijna niet meer, internet weg, alles weg, geen info meer, geen 
geld meer, geen brandstof, geen water, niets meer…

Oei, oei, oei, mijn digitaal schermpje, my life-stream werkt niet meer…

Nee, dát doet de Overheid niet, zoiets doet een Narcistische Overheid nooit nee.


We zijn er door de Adel middels illuminatie methodiek naartoe gebracht met perverse seks…

Seks is dé afleiding van het zicht op de realiteit voor het volk, dit mede met de goede doelen 
sluier voor het fijne gevoel met her en der een lekker stukkie geld terwijl het gewone volk kalm aan 
wordt uitgeperst. 

De marktwerking vervolmaakt de rest. 


Illuminatie, Weishaupt, Georgia Guide Stones, geplaatst 1980 bijna in de achtertuin van President 
Jimmy Carter en niemand wist waar die Stones toch vandaan kwamen…

Op naar 500.000.000 wereldburgers. 

7.000.000.000 wereldburgers dienen volgens de Georgia Guide Stones geruimd te worden want 
volgens de nog steeds heersende macht van de Adel en Adelhouders zijn we met teveel om een 
holistische bleu line society (aarde) op te kunnen bouwen. 


Binnen het streven van de kanshebbers op de macht  binnen die Nieuwe Wereld Orde gaat het 
om  wie heeft dan kennelijk de werkelijke macht.

Nou, diegene die de regulatie / levering van energie, water en voedsel in hun bezit hebben.  


Okay, nogmaals mijn proefballonetje;

Hé Tweede Kamer Leden, ik heb hier kinderporno liggen gemaakt door Justitie Nederland, de 
vroegere Koningin met haar ministers en de huidige Koning met zijn Ministers, Openbaar 
Ministerie en Rechters zwijgen daar al 23 jaar over. Ik verzoek jullie om in te grijpen… doe eens 
een keer wat… 

Of eh;

Lieve beste Tweede Kamerleden, ik smeek jullie op mijn blote knieën om de perfecte Minister van 
Justitie te vragen om opheldering te geven over de door zijn afdeling gemaakte kinderporno, 
please, please, welke voeten moet ik tussen de bezwete stinktenen likken…. alsjeblieft…

Nou, zij zullen niets doen en dát bewijst waarover ik schrijf hun zijn van nep-democraten, 

dat alles daarmee nep en nonsens is.


Sorry hoor, de verslaving aan De Pil Van Een is landelijk te erg geworden en ik lik mensen niet hun 
narcistische reet uit.

Als je het geheel ziet spannen Rob en Gert-Jan daarin de Koninklijke Kroon.

Henk Otten (FVD) heeft zich onlangs zelf al afgebrand bij Eva Jinek.        


Otten heeft zelf niet eens door dat hij zijn narcistisch gezicht toont.

Of Baudet zijn ware gezicht ook narcistisch is weet ik absoluut nog niet. 

Rob Jetten en Gert-Jan Segers hebben zijn Salafistische Nep Angst Newzers (eigen woord), 

Koningin Beatrix samen met Prins Willem Alexander en zijn aanstaande Maxima zijn in jullie 
Salafistische Staatjes gezellig op bezoek geweest, daarna Koningin Maxima als fervent adelijke 
contacthouder met de door jullie genoemde landen die het Salafisme subsidiëren. 

Sterker nog Rob Jetten en Gert-Jan Segers  hebben jullie er (samen met die andere 148 nep 
democraten) geen besef van dat het bedrijf TAQA, van het de Salafisten steunende Verenigde 
Arabische Emiraten, die de Underground Gasopslag Alkmaar Bergermeer en onze piekgas 
installatie in bezit hebben en beheren IN NEDERLAND en daarmee volgens jullie dus de Salafisten 
ondersteunen. 

Dat in een nauwe samenwerking met de Staat der Nederlanden, De Kroon en Koninklijke Shell…

Rob Jetten (SS-666), ik wil een onderzoek naar jou, of jij wel écht bent, deden ze vroeger ook wel 
met olympiërs, vrouwen waar ze twijfelden aan hun waar geslacht.

Volgens mij lijk jij namelijk veel meer op een 3D robot gemaakt van thermoplastic polyurethaan 
filament inclusief bril met slechts één gezichtsuitdrukking, volledig vervaardigd in China en vanuit  

narcistenbuster.nl                                                                                                                                                    / 56 102

http://narcistenbuster.nl


De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV      
Taipei Formosa door ‘Samuel Samuel & Co’ met de ‘Murex’ vervoerd naar Nederland en ben jij 
daarna in Nederland met de IMAGE geprogrammeerd door Jan Rotmans voorheen van Urgenda. 

Volgens mij heb jij Rob Jetten slechts één doel voor ogen, de plaats van Thom de Graaf innemen 
in de Raad van State als de rechterhand van de Koning, hoeft de Koning zijn Koninklijke rechter 
hand niet zelf te gebruiken als zijn vrouw Maxima bij Prins Mohammad bin Salman al-Saoed is 
vanwege haar micro maximagate bezigheden… 

Sorry, ik loop weer te hard van stapel… (opmerking redactie: oei oei mop, maar kan wel..) 

16de, 17de eeuw…

Remonstranten, contraremonstranten. De vrijdenkers en de tegenvrijdenkers. 

Remonstranten stonden voor een vrijzinnig-liberaal christendom, gebaseerd op waarden als 
liefde, vrijheid en verdraagzaamheid.

Dat stond haaks op wat de gevestigde kerken / Adel wenste. 

Aan Vrijdenker Baron Johann Adam von Ickstatt werd gevraagd de Universiteit van Ingolstadt te 
moderniseren. 

Johann Wolfgang von Goethe werd ook verzocht mee te denken. Goethe en Schiller waren goede 
vrienden. Schiller had ook dingen zoals ‘zorg ervoor dat het volk middels opvoeding ook rijp is 
voor een Grondwet’. Goethe zat echter ook in de richting van ‘Sturm und Drang’ waarin niet alleen 
meer ruimte kwam om meer op gevoel te gaan (de emotie). 

Narcistenbuster staat voor de balans tussen zowel narcisme en de empathie.


In de huidige wereld is een verdeling gekomen tussen de leidinggevenden die redeneren vanuit 
ratio, het strijd model met manipulatie van het volk  dat op een laag denkniveau wordt gehouden 
middels het ‘in regeltjes denken’ en tegelijkertijd wordt gestimuleerd met de emotie op vrijheid te 
gaan hetgeen uitmondt in perversies. 

Zo kan heden de Minister President roepen dat het goed gaat met de economie  terwijl dat maar 
gedeeltelijk klopt, voor de Adelhouders gaat de economie goed, het volk wordt steeds meer 
uitgekleed (net als ten tijde van King Jan van Engeland) en de bevolking snapt het niet meer, kan 
de vinger er maar niet opleggen. 


Dit gedrag wordt aangeleerd middels het Competitief Denk Patroon, het CDP.

Spelletjes leren doen, niet omdat je leert samenwerken  maar omdat je moet winnen / scoren.

Braziliaans straatvoetbal is om samen te genieten en te trainen, de Eredivisie is voor Ego’s. 

In de ontwikkeling van de mens dient seks te zijn om samen de liefde te bedrijven, heden is seks 
heel vaak bestemd om te scoren, hetgeen gevoed is door kanalen als MTV etc. waar grote 
artiesten vaak gekleed gaan in duur ondergoed en soms ook bedekt naakt. 

De Adelhouders van deze wereld die volgens dit model werken   kweken mensen die volgens het 

X-mens model denken, ook wel snowflakes genoemd, naar sneeuwvlokken zijn mensen die leven 
vanuit het beeldschermpje en geen psychische weerstand meer hebben. Komen ze er niet meer 
uit pakken ze een wapen en gaan ze zomaar mensen vermoorden…


Ik heb het meegemaakt bij een bedrijf waar een zeer leuk ogende stagiaire kwam werken en de 
mannelijke vaste staf  hielden een lijstje bij wie allemaal al coïtus met haar hadden gehad, het 
Competitief Denk Patroon. Zal je stage lopende dochter maar wezen. 

Stel je een wereld voor  waarin al onze internet schermpjes uitvallen en niet meer aan gaan, de 
bevolking zoveel mogelijk is verzameld in grote woon conglomeraten en weinigen nog praktijk 
kennis hebben behouden, die autonome kennis generatie is bijna geheel uitgestorven of vrijwillig 
uitgetreden.  Conspiracy denken  zegt/denkt u…

Niet zolang geleden viel 112 inclusief twee backup systemen uit en daarna gelijk Albert Heijn… en 
dat vinden we normaal… is gewoon de vordering van het apathisch niveau van de bevolking 
testen.


De middenstand is zo goed als weg en we worden bevoorraad vanuit de Adelhouders… 

The Georgia Guide Stones… de namen van de twee mogelijke oprichters daarvan; 

Geneticus Robert Carter Cook Media Gigant Ted Turner. 

LFg, 5G, voedsel, ziekten, weather control… conspiracy’s… néé joh…


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                    / 57 102

http://narcistenbuster.nl


De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV      
Kwam ik het proefschrift tegen van Doctor of Philosophy Martina Cucchiara (2011)

MARTINA CUCCHIARA, PH.D. 
Associate professor of history

cucchiaram@bluffton.edu

B.A., University of Michigan-Dearborn, 2004;

M.A., Ph.D., University of Notre Dame, 2008, 2011


Op de website van de vanuit de Mennoniten ontstane Bluffton University (vergis je niet in de term 
‘Mennoniten’, grote afkomst uit Nederland en Duitsland) [021) 

Nothing should ever stand in the way of the person you were meant to become.

EVERY STUDENT AT BLUFFTON RECEIVES A BLUFFTON SCHOLARSHIP OR GRANT.

Geen dure gebouwen, wel kansen voor iedereen…


Uit het proefschrift van Maria Cucchiara;


According to Schleunes, in the eighteenth century, enlightened thinkers such as Rousseau 
extended man’s capacity to reason to peasants and the poor, and “economic theories that saw in 
agriculture the source of all wealth necessarily placed the peasant in a new light.” Schleunes wrote 
further that “the elites began to occupy themselves with various pedagogical schemes on how to 
educate the lower orders, and the ‘Erziehungsroman,’ or novel of education, flourished in this 
setting...Pedagogical theories and schools in which they could be demonstrated sprang up by the 
dozens.” The eighteenth century also saw a revival of higher and university education. In Prussia, 
Wilhelm von Humboldt led the effort that resulted in the founding of a university in Berlin in 1809, 
and in Bavaria, the revival of higher education was led by Johan Adam Ickstatt at the University of 
Würzburg, even though at the time, Würzburg was not yet part of Bavaria.  

Volgens Schleunes hebben verlichte denkers zoals Rousseau het vermogen van de mens om te 
redeneren uitgebreid tot boeren en de armen, en 'economische theorieën die in de landbouw de 
bron van alle rijkdom zagen, hebben de boer noodzakelijkerwijs in een nieuw licht geplaatst', 
schreef Schleunes. verder dat 'de elites zich bezig dienden te houden met verschillende 
pedagogische schema's over hoe de lagere orden te onderwijzen, en de' Erziehungsroman', of 
roman van onderwijs, floreerde in deze setting ... Pedagogische theorieën en scholen waarin ze 
konden worden gedemonstreerd met tientallen. In de achttiende eeuw werd ook het hoger en 
universitair onderwijs nieuw leven ingeblazen. In Pruisen leidde Wilhelm von Humboldt de 
inspanning die resulteerde in de oprichting van een universiteit in Berlijn in 1809, en in Beieren 
werd de heropleving van het hoger onderwijs geleid door Johan Adam Ickstatt aan de Universiteit 
van Würzburg, hoewel op dat moment Würzburg nog geen deel uit maakte van Beieren. 

Waar gaat het dus om, om autonoom te leren over de persoonlijke ontwikkeling, iets waarin de 
Overheid de bevolking al decennia lang dwarsboomt met ons teloorgaand onderwijssysteem.

Een van dé manipulatieve methoden van de Adel / Adelhouder is   dat hun onderdanen niet 
autonoom nadenken  maar dat die leren te denken in regels, regels, regels en nog eens regels. 

Als je de regels van de heersende machthebbers slaafs volgt en vooral niet autonoom nadenkt 

zie je op een dag de realiteit niet meer.


‘Heel Nederland Bakt’ is een TV programma.

‘Heel Nederland Denkt Volgens Aangeleerde Regels’ is een onderwijs doctrine vanuit het 
Ministerie van Gebrekkig Onderwijs die het volk heel bruikbaar maakt voor Adelhouders en 
waarmee de Overheid  X-people / Snowflakes heeft gekweekt.

De tegenstelling met de typering ‘snowflakes’ is dat je er ‘heethoofden’ mee kweekt, dat zie je 
terug op (a)sociale media en reacties op van alles en nog wat, kill, kill, kill, iedereen vindt wel iets 
zonder dat ze zelf een gedegen fundament onder hun eigen mening hebben, alleen regels en 
Pavlov reacties… 


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                    / 58 102

http://narcistenbuster.nl


De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV      

ROYAL ORANGE SHELL, JEWS, RULES, EMPIRICAL, ETHICS, PERVERSIONS 
Mag de nieuwe bedrijfskleur van Koninklijke Shell ook Poep-Bruin zijn ? Als je Royal Bleu met 
Royal Orange mengt krijg je de kleur bruin, de symbolische kleur betekenis van 

de Perverse Waarheid der Adelijke schijt aan de burgerij…


Pervers, Op ENSIE, door Nick Felix, gepubliceerd op 26-12-2012.

BETEKENIS & DEFINITIE 
Pervers is men als het tegennatuurlijke wordt gezien als iets opwindends. Het gaat om zaken waar 
veel mensen van griezelen of walgen, maar die door de als pervers betitelde persoon worden 
gewaardeerd. De herkomst van het woord is terug te voeren naar het Latijnse perversus, wat 
verdorven of omgekeerd betekent. 
Perversie is in zekere zin subjectief. Wat als afstotelijk wordt gezien, is niet voor iedereen hetzelfde. 
Een dierenliefhebber zal het pervers vinden dat nertsen worden gefokt voor hun bont, terwijl de 
liefhebbers van deze zachte vachtjes er niets op tegen hebben. 
Toch zijn er wel degelijk zaken die in het algemeen worden beschouwd als pervers. Seks met 
kinderen of overledenen zijn hier voorbeelden van. Dit zijn extreme voorvallen, maar er zijn mensen 
die er fascinaties voor dit soort zaken op na houden. 

Nou ik verhandel nu verder over Koninklijke Shell in combinatie met de eeuwenlange Jodenhaat 
en perversie van narcisten…;

Koninklijke Shell ligt gevoelig, Joden liggen nog véél gevoeliger.


Een typisch kenmerk van een bovengemiddelde narcist is dat die dingen die voor anderen pervers 
zijn  normaal en fijn vindt  en de bovengemiddelde narcist anderen daarom juist minderwaardig 
acht. Jezelf als ziel boven een ander achten/stellen is eigenlijk al pervers want iedereen is gelijk.

Een land waarbinnen iemand stelt meer te zijn dan een ander  terwijl de wetten anders stellen te 
zijn is een vorm van dictatoriale perversie.  


Ons Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel stelt dat mensen alleen gelijk zijn in gelijke gevallen,        
dat ‘in gelijke gevallen’ lijkt iedereen steeds te vergeten om te lezen.

Lees wat er staat, niet wat je denkt dat er staat schreef ik al in 2011 op mijn andere website 
HoeDenkIk.nl

Ook werken mensen met veel BGN vaak met uiterlijk vertoon van bezittingen tot opgespelde 
ornamenten, zo’n speldje maakt je méér dan een ander.


	 	 	  
 Gandhi 	 	 	 	 	          ZKH Alex
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Net als honden markeren mensen met een Boven Gemiddeld Narcisme (BGN) graag hun gebied 
met hun ‘geur’ zodat anderen beseffen ‘ik was hier het eerst’, al is het met een schutting.

Eigenlijk zijn die zogenaamde geur-paaltjes die mensen achterlaten veel meer BGN dan dat een 
hond vanuit zijn natuurlijk instinct zijn geurspoor achterlaat.   

	 	 	 	 	 

Adel, Patriciër, Koning, Keizer, Admiraal, Popla kennen ze allemaal, we poepen allemaal alle 
kleuren bruin en alleen al dénken dat je méér bent dan een ander is BGN.

Alleen regels maken dat je meer macht hebt dan een ander, als ziel ben je niet meer.

Zo acht ik Mahatma Gandhi hoger dan Dictator Alex want ’n alleen heerser zijn is BGN. 


Het gemak waarmee SS-666 de een na de andere uiting doet; Algemeen Dagblad, Regeringspartij 
D66 wil dat de Nederlandse veestapel halveert. Door zo’n vijftig miljoen minder kippen en zes 
miljoen minder varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte 
voor woningbouw 
Met menselijke coïtus fokt de mens ook nieuwe mensen die stikstof uitstoten. 
,,Wij produceren te veel vlees voor onze eigen inwoners’’, zegt De Groot. 

SS-666 heeft méér haast met hun plan van de voltooid-leven-begeleiding naar euthanasie. 

Ik vind dat bij mensen waar de ziel is afgestorven en ze alleen nog maar volgens regels leven ook 
aan het einde van hun zielsleven zijn gekomen, is de vraag dan gebillijkt de aarde te ontdoen van 
deze in mijn ogen ziel-lozen…? Who the fuck is SS-666 te kunnen denken te bepalen dat iemand 
anders een voltooid leven heeft. Waarom schrijf ik SS-666 voor deze egoïstische haast makende 
plastic-face-nep-democratische-partij…   

Popzangeres Demi Lovato had er ook genoeg van en ging op de foto mét haar cellulitis benen, zij 
had genoeg van de plastic-mask-face wereld, is zij nu dan ook geschikt voor euthanasie en 
resomeren SS-666?

Stond laatst ik bij de kassa van een supermarkt (ja ik doe ook mee aan de vernietiging van de 
middenstand) en voor mij zat zo’n jong meisje met een plastic silicone maskertje over haar huid 
geplamuurd, ik keek naar haar siliconen gezichtje en dacht ‘goh, waar zit de plaknaad naar je 
ware gezicht’.  Zij smeerde siliconen op haar huidje, dat wordt aangeprezen als goed voor de 
huid. Wat Cockpit Spray voor het dashboard van je auto is lieve heren  is make up met siliconen 
voor je bek lieve dames. Het tegendeel van goed is hier waar.  
A is het slecht afbreekbaar in het afvalwater, B geeft een glad huidje en smeert zo makkelijk weg, 

C het is niet milieu afbreekbaar, D het brengt de huid in onbalans,  
E het is alleen te verwijderen met agressieve reinigingsmiddelen.  

SS-666, het spuiten van Cockpit Spray op je rempedaal van de auto verplicht stellen helpt ook 
tegen reduceren van de wereldbevolking en ik ben met dit zo te uiten niet erger dan SS-666 zelf.    


Siliconen speelzand voor kinderen is ook zoiets, op allerlei manieren worden deze plastics aan het 
milieu toegevoegd door het marktdenken, zeg maar dat product dat Koningin Maxima namens de 
VN wereldwijd in de markt zet voor arme mensen, schulden maken aan het systeem waarmee je 
jezelf onbedoeld slaaf maakt van dat de aarde vernietigende systeem.   

En maar klagen over de plastificering van de aarde… plastic geld….


De innerlijke ziel is dood gemaakt mensen en dat komt door het denken middels regels regels en 
nog eens regels die gebaseerd zijn op empirisch denken waardoor de ziel langzaam aan om 
Unilever zeep is geholpen. Liefde is Seks geworden, Coïtus Hoer-Á, Hoer-Á, Hoer-Á. 

De nazi’s maakte van joden reines jüdisches Fett, dat is ook een manier… Ook deden de nazi’s al 
aan een soort van modern resomeren door hoofden van joden chemisch te krimpen, dan konden 
ze zo’n hoofdje als relikwie heel leuk op hun schoorsteenmantel zetten, of wellicht ook uitruilen via 
marktplaats zoals de blauwe Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Business Class huisjes verdiend 
met CO2 vervuiling. Als er één club is die de arrogantie heeft uitgevonden is het wel de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij. 

Als we die levensmoeie mensen nu eens eerst villen zoals de gebroeders De Witt en hun huiden 
looien als lampenkappen voor een circulaire samenleving, mooi ook al die natuurlijke oude nerven 
in de textuur. Anders spoelen we ze met resomeren ook maar gewoon weg, dat is zonde.


Als je nog een beetje wakker bent zie je hoe decennium na decennium het algemeen denken 
steeds meer wordt toegebracht naar allerlei regels accepteren als goed voor de aarde en onder 
het mom van goed voor de aarde wordt er langzaamaan een plan uitgevoerd de aarde te ontdoen 
van heel veel laag opgeleide mensen ten bate van het overleven der Adelhouders met onder 
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andere SS-666 als Partij van de Adel, de nieuwe PvdA, die kunnen nu wel samen gaan want de 
Partij van de Arbeid was namens de toenmalige alleenheerser met nazi prins gemaal uitvoerder 
van de politionele (militaire) acties in Nederlands-Indië voor de poen, poen	 poen poen, laat 
de Leeuw niet in z’n hemdje staan, poen, poen, poen poen..… encore…

Ik stel voor het eerste team voltooid-leven-beëindigers aan het werk te stellen binnen SS-666 en 
nadat zij geresomeerd zijn gaan we evolueren of het plan een beetje werkt volgens de lijn van de 
Bleu Line Society. Een soort Bataafs Proefondervindelijk opdoen van Wijsbegeerte. 

Lees verder De Pil Van Een…


We zijn maar een korte tijd een republiek geweest, de spreuk op 

het embleem van de Republiek is; 


SIGILLUM MAIUS POPULI BATAVI 
GROTE ZEGEL VAN NEDERLAND


Zie je het verschil tussen De Kroon met de Familieopstellingen 
met ónder hen Nederland 

of 

‘het grote SAMEN zegel VAN de Bataafse Republiek Nederland’. 


Het zegel van de Republiek zegt impliciet 

Van Nederland zegt impliciet ook van het volk.

Verwar Batavi niet met Batavia, Batavi verwijst naar Bataven-Land Nederland, Batavia was de 
door De Kroon gegeven naam aan Jakarta tijdens de periode van Kolonie Nederlands-Indië,

ook weer zo lekker BGN gekozen.

Ook binnen de Republiek werkte de democratie echter niet en volgde staatsgreep na staatsgreep 
omdat ook toen door BovenGemiddeld Narcistisch gedrag van diverse Republikeinen de 
harmonie ook de nek werd omgedraaid, net als gebeurt met de aarde.


De Leeuw van De Kroon houdt de Nederlandse vlag boven zichzelf, oftewel het Land éérst en ∂e 
Kroon staat lager, toch… De Kroon heeft toch geen macht… of wél…

Nederland van het Volk * De Kroon als het Anker van het Land, niet alleen De Kroon.


Graaf Sander Van Quote Tot Schimmelbenik (speling ontstond vanuit mijn lichte dyslexie) typeert 
hen binnen het Patriciaat als Hoog Opgeleid, ik typeer het als hoog opgeleid in BovenGemiddeld 
Narcisme, BGN.

Met Schimmelbenik duid ik niet op Sander maar op het retorische aspect van de BGN 
denkstructuur binnen het patriciaat. Binnen de Staten Generaal puilt het ook uit van de BGN’ers, 
zo ook binnen de top van commerciële instellingen en binnen de Familie Opstellingen worden de 
kinderen opgeleid in het voorzien van een BGN alsof je dan van hogere stand bent, dat geeft 

dé gegarandeerde ondergang van de aarde en typeer ik als dom, oliedom.  


Wat is dan het verschil tussen Nederland die Duitsers verafschuwden omdat de nazi’s onze 
Nederlandse vrijheidsstrijders fusilleerden en de sinds 1848 onschendbare machthebbers in 
Nederland de Indische vrijheidsstrijders gewoon lieten afknallen met een nekschot.

Mijn vrijheid van meningsuiting anno 1848 versus de onschendbaarheid van De Familie anno 
2019, wie komt mij afknallen… 

Vanuit de Adelijke en binnen het Patriciaat geldende machtsstructuur is Nederland 
onuitgesproken qua Patriciaat heel gewoon de Westelijke Provincie van Duitsland gevuld met wat 
eigenwijs Bataafs Volk die je met laag onderwijs tot slaaf kunt houden.  


BGN mensen gaan prat op hun bereikte doelen en ze kunnen het niet laten dat bijna onanistisch 
aan de wereld (aarde) te tonen. 

Op de website van shell.nl vind je hun wereldwijd netwerk van tankstations;

https://www.shell.nl/klanten/shell-tankpas-voor-bedrijven/ons-netwerk.html


Dichtbij de vindplaats van de eerste olie op Sumatra   door de Gronings tabaksplanter Zijlkert, 

die toen het Koninklijke zich ermee ging bemoeien, op weg ging naar Maleisië (mogelijk om een 
advocaat te zoeken) plots overleed aan een tropische ziekte, staat één compleet opgetuigd Shell 
tankstation in de plaats Tebing Tinggi op Noord Sumatra. 
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Op oost Java heeft Shell zes Shell tankstations bij Soerabaja (waarvan je gezien google street 
view jezelf kunt afvragen welke in opbouw of juist in staat van afbraak zijn. 

Op west Java zijn 85 Shell tankstations in de regio Jakarta, 2 stuks bij Bogor, 5 bij Bandung.

Op het eiland Sumatra dat ruim 11 maal zo groot is als Nederland, meer dan 50 miljoen inwoners 
heeft, ruim 1.000 kilometer lang is, heeft staat dit éne Shell tankstationnetje, wow. 

Dat moet bevoorraad worden, dus waarom zet Royal Orange Shell daar dat ene tankstationnetje 
neer…, welke soort van rare bevrediging dient dat…!

Dat kan niet de omzet zijn… het is een geur markering… een soort van pispaal.


Kijk ook even naar dit plaatje inzake 
Koninklijke Shell disinhibitie —>

De eerste olietanker genaamd Murex

uit 1892 & LNG tanker Murex 5 uit 
2017 samen als herdenking van 125 
jaar Koninklijke Shell Transport.  

Liegen is Royal Orange Shell niet 
vreemd, hun Multinational is 
automatisch ook onschendbaar.


In een klap aangetoond, de MUREX 
Olie tanker, in Engeland gebouwd en 
geregistreerd in 1892 werd pas in 
1907 onderdeel van de 
samengebrachte bedrijven Shell 
Transport van de gebroeders Samuel en Koninklijke Olie (of welke variant dan ook). Shell doet ook 
al jaren aan gegevens manipulatie inzake de gaswinning in de UGS-Norg aan toe, hebben ze 
Koninklijke Schijt aan en de nep democratie doet helemaal niets. 


De MUREX 5 is een Liquid Natural Gas tanker, gebouwd in Zuid-Korea en geregistreerd in 
belastingparadijs NASSAU in 2017 en daarmee zijn we op diverse manieren weer aangeland bij de 
basis onder Shell, De Adel van Nassau, Orange en de rest van de coïtus plegende neven en 
nichten vereniging van de in Gotha (Duitsland / Beieren)  geregistreerde Royals.


Eerst nog maar even de nieuwe MUREX 5 trots van Royal Orange Shell in LNG taal;

Terwijl wij hier in Nederland onder aanvoering van Rob Jetten van Mattel en URGENDA van het 
aardgas af moeten is de verwachte groeispurt van de te Den-Haag gevestigde Koninklijke Oranje 
Shell GLOBAL met LNG (vloeibaar aardgas) voor de komende jaren wereldwijd +18%.


LNG is niets anders dan vloeibaar gemaakt aardgas waar we in Nederland Urgent mee moeten 
stoppen en geen democratische partij heeft daar zoveel haast bij als SS-666. 

Kijk ook maar even naar wat CV’s van Marjan Minnesma (URGENDA) & Jan Rotmans (URGENDA) 
en dan zie je dat beider achtergronden zich bevinden binnen onderdelen van 

het Ministerie van ECONOMISCHE Zaken.


De Kaptein van de nieuwe MUREX 5 LNG tanker is ‘Naeem Ashgar’ (Pakistaan), of het artikel nu 
door hem zelfgeschreven is of niet, op zijn scheepstrui (rechterborst) staat ‘on the voyage to 
GOAL-ZERO’.  
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‘Naeem’ claimt ‘That historic voyage, from Azerbaijan to Thailand in 1892, helped drive a 
revolution…’ ik twijfel qua die scheepsreis van de eerste MUREX aardrijkskundig aan de juistheid 
van die info maar ach, niet zo belangrijk…

De MUREX was wel de eerste olietanker die door het Suez Kanaal heen voer, daar was wel een 
toeschouwer bij aanwezig van De Kroon.


Interessanter is dat ‘Naeem’ stelt; 

Shell's first bulk oil tanker, named after the shell of the Murex sea snail… 
Stay with me, het wordt steeds interessanter…


Voordat we nog verder teruggaan in de ontstaansgeschiedenis van Koninklijke Shell (eind 19de 
eeuw) is de oorsprong van de naam MUREX namelijk best wel interessant.


Het Shell logo komt volgens de overlevering af van de Samuel Transport Company die in schelpen 
zou handelen. Dat is het zoveelste romantisch gelul!

Samuel & Company bestond uit twee broers, van Iraaks Joodse afkomst. 

Samuel Samuel en de ander heette Marcus Samuel. Marcus is nog geboren in Bagdad te Irak, 
Samuel Samuel in Londen. Hun vader emigreerde naar Engeland en had een import & export 
handelsbedrijf dat zaken deed met het verre oosten. Ze hielpen Japan met de industrialisering en 
er kwamen naast allerlei verhandelbare goederen ook wel eens wat mooie schelpen mee terug die 
dan verwerkt werden in diverse voorwerpen.


Samuel & Co ontdekten in 1890 dat er behoefte kwam aan transport van de net ontdekte aardolie 
en zagen wel handel in transport van die olie, zij bestelden acht stoom-tankschepen en dat paste 
het net nieuwe bedrijf Koninklijke Olie goed. 

Formeel ging het Engelse tank transport bedrijf Shell Transport Company in 1897 nauwer 
samenwerken met Koninklijke Olie en pas in 1907 werd er gefuseerd en het nieuwe bedrijf werd 
40% British ‘vervoer’ en 60% Nederlands ‘olie’ en kreeg toen de naam Koninklijke Shell 
Nederland.


De Koninklijke Shell claimt als publiciteit inzake de MUREX 5 LNG tanker vanaf 2017 al 125 jaar te 
bestaan als Royal Dutch Shell en daarmee claimt zij dat de MUREX uit 1892 al gelijk vanaf het 
begin ‘hun’ schip was in samenwerking met de handelsbedrijven van de gebroeders Samuel.

Bleef voor mij wel de vraag waarom voor het vasthouden van die naam MUREX is gekozen. 

2017 minus 125 jaar is 1892, toen bestond Royal Dutch Shell Transport nog niet en rolde de 
MUREX van de Samuel’s net van de werf. Shell als zodanig bestaat in 2017 dus pas 110 jaar.  

In 1892 was Koning Willem III volgens zeggen ook net dood neergevallen, gesneuveld aan de 
syfilis, de Familie Loudon hielp Regentes Emma in die tijd de oliemaatschappij een beetje op 
poten te zetten.   


J.B. August Kessler was de tweede directeur van de net opgezette Koninklijke Nederlandse 
Petroleum Maatschappij. 

Philip Kohnstamm die later het empirisch denken binnen ons onderwijs zou introduceren trouwde 
met de oudste dochter An van J.B August Kessler, ’t is tenslotte een klein wereldje…  

De Samuel’s waren Joods. Binnen Koninklijke zit nogal wat fout verleden jegens Joden, NSDAP, 
en niet te vergeten de derde Shell directeur Henri Deterding was een hartstikke grote nazi fan. 

De naam ‘Murex’ is een schelp, een verzamelnaam met diverse ondersoorten, o.a. de 

Murex Techelet / Tekhelet.

Sorry, door de ervaringsdeskundigheid inzake de manier van genieten van narcisten vind ik een en 
ander wel heel toevallig, zeker dat De Koninklijke Multinational de naam MUREX bijna als een 
trofee is blijven gebruiken, MUREX 1, 2, 3, 4 & nu nummer 5.

DUREX kennen ze verder niet… zou beter zijn voor geboortebeperking.


Bij de Murex Techelet gaat het niet om de schelp maar om het diertje waaruit de Heilige kleur 
Blauw kan worden geproduceerd. Dat proces gaat helemaal terug naar vóór de verdrijving van de 
Joden. Deze kleur wordt ook Koninklijk Blauw genoemd, naast oranje, de vaste kleur van ons 
Koningshuis, Royal Blue. Wat toevallig allemaal…  

Narcisten kennende kan dit ‘dé’ manier zijn om als het ware met het ‘geslacht’ uit de kleding te 
lopen zonder dat het volk het bemerkt. (ja, pervers gedrag)
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Het quasi versluierd Koninklijke symbool dat ‘Shell Olie’ en nu ‘Shell vloeibaar gas tanker’ met 
grote letters nu op de kont van de MUREX 5 heeft staan is NASSAU (het belastingparadijs). 

En over het grootste schip ter wereld, de nieuwe drijvende Shell fabriek van Vloeibaar AardGas 
genaamd Prelude, heeft in het kader van ons van het aardgas af-klimaat plan geen politicus het 
over want dat mogen ze ook niet omdat ze met de handen gebonden zijn aan hun Eed van Trouw 
aan de Koning gezworen, oftewel hun trouw aan hun familie Multinational, zó verdorven, verrot en 
pervers zit het in elkaar. Zou een politicus naar waarheid zijn/haar mond open trekken zou die 
terstond worden weggezet als een klokkenluider met een complottheorie 🤣 .


En wélke partij nam het op 8 september 2019 dan ook onmiddellijk op voor De Kroon toen in de 
media (NOS) opdook; ‘Staat betaald al bijna veertig jaar dubbel voor onderhoud paleizen’  

Dan roept SS-666;

D66 vreest dat dergelijke "schimmige" financiële constructies de koning onnodig kwetsbaar 
maken. "Het is zonde dat er gedoe blijft over de financiën", zei Kamerlid Sneller in het NOS Radio 
1 Journaal.

Ja Joost Sneller van SS-666, wát is dáár dan zo zonde aan dan…!


Nog even over kapitein Naeem van The Royal Orange Shell MUREX 5 LNG tanker.

Waarom staat er in dat stukkie op de Shell Global website als Kaptein Naeem de eerste zeereis 
van de MUREX 5 omschrijft geschreven; ‘weaving between the islands of Papua New Guinea’…

‘zigzaggend tussen de eilanden van Papua Nieuw Guinea’. 

Dat is, mits je zowel de geschiedenis als ook het narcisme begrijpt, openlijke zelfbevrediging, zo 
doén ze dat namelijk, gewoon voor je blinde ogen. En als je er wat van zegt, vertellen ze je 
gewoon ‘joh, gek, doe normaal, jij ziet ook overal een conspiracy in…’.

Papoea Nieuw Guinea is namelijk dé buurstaat van het laatste gebied, zeer rijk aan olie, van 
Indonesië dat De Koninklijke moest opgeven, West Papoea. 

Waarom schrijft Shell niet ‘weaving between the islands of the Philippines’ of ‘weaving between 
Papua New Guinea and Australia’ 

Bedenk even dat Royal Dutch Shell nóóit zulke romantische emo verhaaltjes schrijft en online zet 
en dan nog foutief gekoppeld aan de hoeveelheid jaren van bestaan van Royal Dutch Shell ook…

Ik zie dat bericht als een vette BGN uiting met alle vochtige gevolgen van dien JAAA, zó genieten 
dat soort mensen…


Ik wil het nog wel botter maken hoor voor de ongelovigen, mensen met extreem hoog BGN zijn 

dé mensen die minderjarige kinderen aan hun geslachtsdeel rijgen…

Lees Jeffrey Epstein met zijn lolita eiland Little Saint James en zijn Lolita Express Privéjet 
Vluchten…

Of blijf lekker blind… who cares…

Jeffrey Epstein was toevallig joods. 

Veel mensen geven af op joden en tegelijkertijd is onze westerse samenleving afgestemd op het 
Joods geloof, namelijk REGELS, REGELS en nog eens REGELS…!


Ik ga even het joods vraagstuk behandelen vanuit ‘regels’ en dat geplakt op ons kapitalistisch 
Adelhouders denken.  


Ik snap jodenhaat überhaupt niet omdat ik dat soort denken niet eens wil kunnen snappen, ik 
geloof in gezamenlijkheid der mensen… 

Ik oordeel Graaf Sander niet over zijn niet hoog gestudeerde burger, ik benader het omgekeerd. 
De laag gestudeerden vernietigen de aarde niet, de hoog gestudeerden die hoger op de 
bestuursladders staan zijn de beslissers en derhalve de vernietigers van de aarde en het klimaat.  

Zo bestaat ons totale aardgasverbruik deze jaren door burgers op zo’n 22 % en de rest van het 
jaarlijks gebruik van zo’n 78% betreft handel en bedrijven. 

Daarom is de beste endlösung om de aarde te redden is omgekeerd, Adel weg, Patriciaat weg, 
SS weg, redt de aarde 🌈  weg met BovenGemiddeld Narcisme.  


Ik ga het niét hebben over het Joods Volk maar over het aangeleerd gedrag binnen de joodse 
religie en de eeuwenlange haat reacties op de Joden t/m de holocaust aan toe.
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Volgens mij zit er namelijk een vergelijking tussen bepaald soort gedrag binnen het joods geloof 
en het aards geloof van de Adel / Adelhouders / patriciaat.


Ik heb in mijn leven heel veel reizen gemaakt als cameraman, eigelijk altijd in omstreden situaties, 
armoede, dood, moord, kindsoldaten, Rwanda Hutu’s-Tutsi’s, bijna altijd mensen die in de 
onderstroom lijden, sterven dan wel overleven, ook fundraising of situaties duiden;

NL, België, Duitsland (voor en na val muur), Frankrijk, Corsica, Zwitserland, Spanje, Portugal, 
Italië, G.B. Engeland / Schotland, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, Roemenië (voor 
en na ijzeren gordijn), Turkije, Griekenland, Libanon, Israel, Irak, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Sudan, 
Zuid Soedan, Kenia, Rwanda, Zuid-Afrika, Guinee Conakry, Marokko, Tunesië, Armenië (Spitak), 
Turkmenistan, Oezbekistan, Letland, Wit-Rusland, Rusland (voor en na), India, China, Vietnam, 
Cambodja, Thailand, Laos, Zuid-Korea, Maleisië, Indonesië (Java, Bali), Australië, USA (div. incl 
Hawaï), Mexico (Chiapas gebied), El Salvador, Haiti (meermaals), Colombia, Peru, Suriname, 
Bolivia , Dominicaanse Republiek.

Ik kan boeken vol schrijven over die ervaringen, één ding staat voor mij als een paal boven water, 
álle mensen zijn in basis gelijk, groen, geel, rood, zwart, wit, Jood, Moslim, Christen, Katholiek, 
Hindu, Atheïsme Gelovers, whatever…


We BGN denken stoppen we mensen in hokjes en zoals ik op mijn eerste website HoeDenkIk.nl al 
beschrijf worden mensen verschillend door programmering van hun brein / denken / vorming. 

Ik heb in mijn carrière heel mooie projecten mogen vastleggen, ook veel ellende. 

Op Haiti heb ik vele vele jaren terug een fundraising programma opgenomen in het kinderdorp van 
organisatie ‘Hart Voor Haiti’. Vele jaren later kwam er in 2010 op Haiti een hele zware aardbeving 
en in Drenthe filmde ik een fundraising actie, daar kwam ik twee al op jonge leeftijd geadopteerde 
Haïtiaanse tienerkinderen tegen met leuk kroeshaar die plat Drents met elkaar praatte. Dat bewijst 
wat ik beweer, de verschillen tussen mensen worden gemaakt op basis van ontwikkeling en 
beïnvloeding door anderen en niets anders…   


Wél is één verschil (indien je aan de filosofie van reïncarnatie hecht) wat een mens onderbewust 
mogelijk aan ervaring meeneemt uit een vorig leven en reeds in het onderbewuste als bagage 
heeft, al dan niet met een Karma belast, zeg maar de ingebakken ethiek van een oudere ziel of dat 
iemand een jongere ziel is.


Onlangs heb ik op mijn Israel reis (feb/mrt 2019) met Emeritus hoogleraar John Lennox ook 
andere interviews opgenomen i.v.m. een project ‘Investigating the God Question’, een vraagstuk 
vaak gekoppeld aan wetenschap. 

(ik leg hier een verschil tussen de bewust gemaakte verwarring die de Empirische wetenschap 
misbruikt als bewezen wetenschap, zoals o.a. URGENDA dat doet)

In verband met die wetenschappelijke opnamen hebben we Chief Rabbi David Rosen 
geïnterviewd.

https://www.rabbidavidrosen.net

Hij is gemotiveerd bezig met o.a.;

‘inter-religious dialogue is an essential component in facilitating peaceful reconciliation in 
international relations, for the wellbeing of our world as a whole’  
David is naar mijn inzicht dus goed en positief bezig.


Het afgenomen interview over het joods geloof was exact ‘spot on’ voor mij, zo ik het van Rabbi 
Rosen begrepen heb komt een Jood volgens hun geloofsleer in de Hemel indien die zich maar 
aan de regels in de Thora houdt. 

Nou, waar is Nederland wellicht koploper in… in het maken van regels. 

Wat doen regels met een mens… die doden de kant van het hart / ziel. 


Wat doen mensen met ‘regels’… we bedenken keer op keer u-bochten om de regels te omzeilen 
en als die U-bocht weer omzeild wordt bedenken we weer nieuwe regels op de oude regels tot we 
een waar oerwoud aan regels hebben dat geen zuurstof van CO2 maakt  maar dat verstikkend 
werkt. 


Als je de intrinsieke kernwaarden van de innerlijke ziel gaat omzeilen met regels krijg je narcisten 
en dat gebeurt binnen álle volkeren van álle soorten.
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Het Joods volk leeft al millennia volgens doorgegeven regels en dat geeft dat je op basis van die 
aangeleerde regels die regels ook eenvoudigweg kunt gaan omzeilen hetgeen, net als geldt voor 
het gedrag van de wereldwijde Adel, je het eigen geweten daarmee ook kunt gaan omzeilen 
waardoor je succesvoller wordt, hetgeen niet alleen voor Joden opgeld doet maar ook voor de 
Adelhouderswereld veel opgeld doet gelden. 


De Shell MUREX 5 die op NASSAU geregistreerd is betreft het omzeilen van de belastingregels 
van het hoofdkantoor van Multinational De Kroon. 


Doordat Joodse zakenmensen door hun aangeleerde denkwijze al eeuwen zo de mogelijkheid 
hebben om te handelen zijn ze zakelijk succesvoller geweest dan mensen die vanuit een geloof 
dat hen andere regels opgelegd heeft langer geremd / gevangen zijn gehouden in hun handelen. 

In de economische wereld hebben ze het zakelijk succes van Joden gekopieerd en werken ze nu 
ook met een oerwoud aan regels om de ethiek en de ziel (goed en slecht) mee te omzeilen.


Hulpverlening op de Bahamas is na de laatste mega storm vanzelfsprekend 100% terecht maar 
ook zo hypocriet, de bedragen aan hulp zijn nihil. De Staat is gelijk bereid te helpen want we 
hebben daar nogal wat gevestigde banken op Taxfree Paradise alwaar de Adellijken op grote 
schaal de belastingen en regels van het eigen land omzeilen en aan hun laarzen lappen.  

En hieraan gaat de aarde kapot, aan al die BGN regels.

Mensen die leven volgens het principe van de BGN regels behoren eigenlijk allemaal tot een soort 
Nationaal Socialistische Anti Democratische Beweging, de NSADB. 

 

Los van de Westerse Kerk of los van de Islam of Hindoeïsme komt het ego op en als mensen de 
intrinsieke waarden van de innerlijke moraal, die wonen in je lichaamsgevoelens (ziel) verliezen 
worden mensen als ‘steen’, gevoelloze wezens jegens wat zij anderen aandoen. 

Ik denk daarom dat de Jodenhaat wel eens kan zijn voortgekomen uit het feit dat Joodse 
zakenlieden makkelijker konden handelen ‘ten koste van anderen’ zolang ze zich maar de 
aangeleerde regels voldeden, regels die zij omdat het in de Thora staat ‘God’ noemden, want dan 
zaten zij goed in hun gang naar de Hemel. 

Gefrustreerden gingen dan afgeven op de Joden als het gehele Joodse Volk, hetgeen onjuist is, 
het gaat in het geval van Joden om zakenmensen die met U-bochten handelen net buiten de 
regels van de Thora om en daarin zit geen enkel verschil met de wereldwijde kapitalistische 
wereld die net als veel chinezen doen gewoon copycat plegen op de Joodse handelswijze.  


Simpel voorbeeld;

Wie zich écht verdiept in 9/11 en kritische denkers niet wegzet als ‘conspiracy terroristen’ ziet dat 
Larry Silverstein een duidelijke rol heeft in de 9/11 conspiracy en niet hij alleen. 

We vinden wat ons wordt wijsgemaakt echter bijna allemaal goed okay de mensheid wereldwijd 
lijdt aan de ernstige ziekte van de Mammon-verslaving gegenereerd door doorgeslagen narcisme, 
de bron van de klimaat problemen is de wereldwijde ernstige de aarde vernietigende 
bovengemiddelde 

narcistische persoonlijkheidsstoornis.


Een en ander heeft dus niets uitstaande met het Joodse Volk maar met de aangeleerde 

‘denk wijze / programmering van het brein’  los van de kernwaarden van het hart/ziel en dat kan 
een Jood zijn maar kan (is) net zo goed ook een Koning of een Familieopstelling binnen het 
Patriciaat.


Trek je deze lijn door is het Nederlands Ministerie van Flut Onderwijs verantwoordelijk voor het 
laten ontstaan van Snowflake mensen.

Trek de stekker uit het internet dan kunnen Snowflaker’s niet eens meer overleven en gaat de rem 
eraf bij de mensen die in de moderne getto’s leven, dan gaat het volk het volk vermoorden, net als 
in Joegoslavië gebeurde, net als Hitler het merendeel van het werk van het uitroeien van de Joden 
liet uitvoeren door de Joden zélf, ken de geschiedenis verdomme…  

 

Kijk Koning Alex, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Indisch herinneringscentrum, ik 
ben natuurlijk niet achterlijk als ‘terrorist van het Adelijk feodaal denken’ ten aanzien van de 220 
levensverhalen die ik heb opgenomen en waarvan het merendeel (83 stuks het verleden over 
Nederlands-Indië betreffen) 185 uur opgenomen materiaal) dat in de doofpot zit. 
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Fuck die Witte Anjer der nep Vrijheid.


Reeds op de staatsreis van 4 september 1971

werd Prinz Bernhard alweer als Prins ingehuldigd in een 
klein koninkrijkje, niet de Koningin maar de netwerk Prinz. 

Reeds negen jaar na ook de onafhankelijkheid van Paoea 
Nieuw Guinea volgde reeds het staatsbezoek

Het volk zwaait wel, of omdat het moet of omdat ze het 
beter hadden onder bewind van De Kroon. 

Koninklijke Shell kreeg echter toch niet een wezenlijke 
voet aan de grond. 


Sophie van Oranje-Nassau erfde  via de nazaten van Goethe   de werken van Goethe en zij 
stichtte het Goethe-Schiller Archief op.

Deze Sophie is niet Sophia, de eerste vrouw van Willem III, Sophie is de dochter van Koning 
Willem II die trouwde met Anna Paulowna die een dochter was van tsaar Paul I van Rusland. 
Sophie trouwde weer met de zoon van  een van de andere negen zusters van haar moeder, zij 
waren dus eerstelijns neef en nicht. Ze zijn allemaal via Adelijke bloedlijnen aan elkaar 
verbonden… en daarmee ook verbonden aan het grootkapitaal…

Die Adelleken leven dan qua coïtus nog net niet als in de perverse film Caligula…

Willem III  werd in de 19de eeuw weer gek door zijn onbehandelde Syfilis, ook hij had last van een 
te los rond bengelende ‘Frantz’. Een opfrisser inzake is de wikipediapagina over Caligula, een 
ware BGN psychopaat.  


Jonge tiener meisjes zijn tegenwoordig, na behaald succes door o.a. Media magnaat Ted Turner, 
ook vaak slechts wandelende geslachtsdelen op hebbeding-lijstjes van jongens geworden. 

Dat ze dáár nog geen app’s voor hebben bedacht zeg… ’n vaginaal ‘gat’ in de markt!

Wie ben je als ‘ziel’ als je tenslotte als puber op je 14de nog niet eens aan volledige coïtus hebt 
gedaan… ja, die fucking marktwerking van Rutte / Adelhouders…


Ga ik te snel… okay, kalm aan met die Adelhouders hap die de wereld vernietigd… 

Rob Jetten, nu wel ff opletten jij en niet te dicht bij open vuur zitten want dan smelt je misschien!!!

Kan je dus alsnog écht afstuderen op basis van opgedane levenservaring gebaseerd op een 
ander soort van harde feiten…


Als je opgroeit in een narcistische omgeving is (behalve datgene wat in je ziel onderbewust al 
aanwezig is uit een vorig leven) een leven op basis van narcisme ongemerkt de aangeleerde en 
aangewende levenstandaard. 

Ik heb op mijn 18de onderbewust een grens kunnen stellen op mijn levens coördinaten 
52.252688, 5.264098, niet omdat ik vond dat ik God was die bij zijn Schepping zei; ‘en God zag, 
dat het goed was’, ik ervoer diep in mezelf op nog afgeblokt zielsniveau; ‘en ik ervoer dat de 
manier van leven (gedrag) van mijn ouders niet goed was’.


Als je in de politiek opgroeit en doorgroeit wen je aan de manier van doen, ook als die narcistisch 
is en dan ga je  om te overleven  aan de mores van het narcisme meedoen om zelf verder te 
komen op de ladder van succes of van de ondergang (ravijn).          

Het niet met empathie in balans zijnd narcisme  is niets anders dan parasiteren op anderen en 
daarvan genieten als in een wedstrijd, dan ga je een competitief leven lijden.

Wat je in de Poppenkast der Tweede Kamer ziet  is een vorm van bullying en een Voorzitter die 

als Overste een beetje orde poogt te houden. 

Ybeltje Berckmoes (VVD) had het (bewust of onderbewust?) door en schreef haar boek 
‘Voorlichting loopt met u mee tot aan het ravijn’. Die titel had ook kunnen zijn 

‘Voorlichting loopt met u mee tot aan het Buitengewoon Narcistisch Ravijn’.  


FVD, Forum voor Democratie is natuurlijk een parodie op de VVD.

Forum Voor Democratie is een discussie partij (een Forum) over de ‘democratie zelf’ tegenover de 
partij die zich de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie noemt en als ware BGN partij met veel 
wollige taal exact het omgekeerde is. Gedrag en bewijsbare feiten laten je de waarheid zien.
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Kijk onder de rokken van de partij ‘Democratie-66’ en als je naar gedrag en ware feiten kijkt 

hoe die D-66’ers zijn en vooral wáár ze over de decennia terecht zijn gekomen   heeft dat niets 
uitstaande met ‘democratie’ noch ‘volksvertegenwoordiging’ maar worden ook zij  gedreven door 
BGN motieven.

Het Pechtold coïtus appartement aan de Seinpostduin te Scheveningen getuigde van dat soort 
disinhibitionele A-politieke motieven  die dus inderdaad weer met die coïtus te maken hebben.

Waarom er in het Koninkrijk nog geen Democratische Partij Voor Algemene Vrije Coïtus is, 

’n DPVAVC snap ik dan ook écht niet, dat is pas een partij die goed scoren zal. 


Disinhibitie is een van de grotere narcistische kenmerken. 

Disinhibitie wordt wel weggezet als  dat bepaalde zenuwen wegvallen, waardoor impulsen een 
groter effect hebben.  

Disinihibitie is eigenlijk een vorm van exhibitionisme dat over de grens van een ethisch verbod 
heen gaat vanuit een soort dwangneurose, het is een ‘ontremming’ die zich vaak uit in perversie.

Tweede Kamer debatten volgen met deze kennis is geweldig amusement! 

Baudet triggert dat gedrag volgens mij bewust binnen de Kamer om dat gedrag te laten 
ontstaan…

Gelukkig houden ze daar hun kleding er nog wél bij aan, er hangen dan ook overal camera’s…


Even een motivatie herhaling;

Ik schrijf dit vanwege het narcistisch disinhibitioneel gedrag van onze Overheid en Koninklijke 
Shell  die ons ernstige overlast bezorgen  die zij, zoals bijna overal ter wereld, arrogant afdoen en 
volgens het RIVM hebben 1.700.000 mensen in Nederland ernstige overlast van voor velen 
onhoorbare Laag en Hoog Frequent Hertz Druk Golven en Koninklijke Shell en de nep-
democratische bestuurslaag hebben daar Royal Brown schijt aan, dus zie je daarmee ook dat de 
nep-democraten gewoon schijt heet aan de burgers. 

Daarover binnen de vrijheid van meningsuiting schrijven past in de NarcistenBuster doelstelling. 


Als je de groot Europees Adellijke geschiedenis bekijkt  worden Adellijken die in de weg staan van 
andere Adelijke machthebbers  nogal vaak een Adel-lijk, doen ze niet moeilijk over, ff een 
conspiracy’tje er overheen, Presidenten, Pausen, er zijn er al zoveel op die wijze geruimd…


Zoals reeds eerder geschreven is Nederland een Monarchie. 

We stellen, zijn opgevoed met, we hebben een ‘democratie’. 

Als je echter onder de rokken van dit systeem gaat kijken en de gedragingen bestudeerd zie je dat 
het systeem qua gedragingen aan alle kanten niet overeenkomt met waar een échte democratie 
voor staat en dat de democratie daarmee niet meer is dan een versluiering. 

Sinds de Grondwetswijzigingen in1848 onder Thorbecke is de machtspositie van de Monarch 
namelijk via de Grondwet en Statutair een keihard dichtgetimmerd systeem geworden. 

Ik neem dat Thorbecke niet kwalijk, je moet namelijk van goeie huize komen om narcistische 
mensen te kunnen doorgronden, dat kan eigenlijk alleen maar als je een ervaringsdeskundige 
bent.

Iedereen denkt dat de Monarch de macht is ontnomen, dat is niet zo, het versluierd tegendeel is 
de keiharde waarheid. 


Nederlandse Grondwet 1848; Grondrechten artikel 1;

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan. 
Okay, ff lezen… er staat ‘worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’.

Dit betekent impliciet dat er gelijke en ongelijke gevallen bestaan.

Dit Grondrecht artikel is dus al mank in zichzelf, voor 1848 was dat nog anders… 

Wie namelijk bepaald wat gelijk is en wat ongelijk is! Zijn King Alex en ik gelijken!?

Deze ongelijkheid wordt bepaald door een per 1848 vastgelegd Grondwettelijk ondoordringbaar 
BLOK van ‘onschendbaar zijn’ van; de Monarch, de Rechters en het Openbaar Ministerie.   

De Rechters en het Openbaar Ministerie zijn eigenlijk het versluierd leger van de Koning.

Zoiets als de Zwitserse Garde van het Vaticaan.
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Dan blijft de vraag waarom Koninklijke Shell ook zo onschendbaar blijkt te zijn, dat is maar op één 
manier te verklaren, Koninklijke Shell moet dan meer dan 50% het Onschendbaar Koninklijk bezit 
zijn. Wellicht beheerd binnen de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen  
waarin 57% niet beurs verhandelbare aandelen ABN-AMRO zitten. Hoe komt dat dan…


Net als de Europese Adel al eeuwen aan elkaar verankerd is middels coïtus, sorry, maar zo werkt 
dat dus echt, zit het economisch systeem sinds de invoering van het eerste Aandeel door de VOC 
te Enkhuizen ook aan elkaar vast maar dan zonder persé de coïtus, het financieel systeem is aan 
elkander verbonden middels aandelen en aandelenruil.  

Minister van Justitie Ferdinand kwam niet voor niets met zijn ‘coïtus contract’ strak nadat het in 
Groningen gebeefd had door de gaswinning van Koninklijke Shell… een afleidingsmanoeuvre…  

welke man zou niet seksueel afknappen als er op het moment suprême nog snel even zo’n 
contract tussen de geslachtsdelen wordt geschoven, alleen een BGN’er zou dan nog ‘kunnen’.


Het komt erop neer dat er  als vervanging van de Adel  een wereldwijd vertakt narcistisch 
economisch systeem is (bovenstroom) dat niet in verbinding staat met de bevolking (onderstroom) 
dat als basis / oorsprong het eerst bekende aandeel uit Enkhuizen heeft.

Vanwege de gewenste Nieuwe Wereldorde tegenover de vermeende overbevolking  gaat de strijd 
binnen de bovenstroom nu om ‘wie heeft straks de macht’ en dat gaat tussen de Adellijken en de 
economisch rijksten middels Aandelen welke houders die ik in 2011 al Adelhouders noemde.  

Energie en water zijn hun belangrijkste stijd-middelen en voedsel is alleen belangrijk   voor zover 
de bevolking nog gevoed behoeft te worden   zolang de bevolking (in de juiste minimale balans) 
nog uit te buiten is of zover geïndoctrineerd wordt dat het volk denkt het goede voor de aarde te 
doen zoor zichzelf maar te ruimen wegens voltooid leven en te laten resomeren.    


Niet meer verder narcistisch uit te buiten  is gewone bevolking onnuttig voor de bovenstroom, 
vandaar ook dat gewone bevolking erin wordt getraind ook narcistischer te worden en te zijn. 

In de Nederlandse Koloniën kreeg bijvoorbeeld de Nederlandse Tabakskweker Aeilko Jan Zijlkert, 
via de locale gebiedsheerser een vergunning om onderzoek te doen naar olie. Die aardolie had 
Zijlkert gevonden en hij werd beroofd en was al snel heel toevallig ook morsie-piep.  

We vieren wat gezellige Oorlogjes, number One, number Two.

Na Wereld Oorlogje number One mocht de Duitse Keizer van Koningin Wilhelmina hier in 
Nederland zijn ouwe dag komen slijten in Huis Doorn.

Japan viel tijdens Oorlogje nummer Two Indonesië binnen vanwege de brandstof die 

de USA & Nederland niet aan Japan wilde leveren. 

Koninklijke Shell leverde Hitler wel brandstof.

Brave Prins Bernhard gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog overlevingszorg aan Unilever en Shell 
en richte na de oorlog de Bilderberg Groep op.  


EN NU DAN HYDROGEN HYSTOCK 
Tja…

De wereld wordt, als je het zien wilt, ingericht op extinctie van vele miljarden mensen. 

Hitler heeft slechts wat geoefend, dat was nog spielerei, nu komt het er écht op aan en Smart 
Snakes-666 heeft ook duidelijk haast. 

Een goede Generaal gaat echter wel voorop Rob, zo vechten de Israëli's ook! 


Het enige verdedigingsmiddel tegen de motivatie van de bovenstroom is liefde. 

De bovenstroom heeft en kent geen liefde, die kennen alleen de gedwongen machtscoïtus.

Om te beginnen dien je BGN mensen de rug toe te keren, dat betekent echter dat dit doen vaak 
botst met je innerlijke ziel als die nog wel functioneert, dat is zwaar en moeilijk.
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Besef dat BGN mensen misbruik maken van de goedheid van jouw ziel.

Ik zelf heb er jaren over gedaan mijn vrouw de rug toe te keren.

Het is niet makkelijk maar herken je BGN is hen de rug toekeren het énige redmiddel van je ziel. 

Alleen als je de eigen ziel enigszins ongehavend spaart kan je liefde geven, zo hard als ik schrijf is 
de énige manier dit wereld probleem van epidemische omvang nog te duiden.


Ga dwars staan op wat Amalia op Koningsdag uitsprak ‘zolang het volk het nog maar leuk vindt 
om een handje van ons te krijgen’, dus draai dat om en vind dat dus niet meer leuk tot De Krooin 
gaat beseffen wat waarlijk delen is. 


Doe niet meer mee aan het ‘systeem’ van de BGN people. 

Kom uit de droom van het zijn van een ‘Z’ mens door weer meer bewust autonoom te gaan 
nadenken door te praten met mensen en mijdt dat BGN fucking beeldschermpje waarmee ze jou 
manipuleren zoveel mogelijk.


Ben Vigilant (waakzaam) zoals de bovenstroom binnen de politie dat allang niét meer overal is als 
onderdeel van de BGN wereld. 

Dus politie mensen die nog wél oprecht Vigilant zijn, bescherm dat stukje in jezelf en durf op te 
staan tegenover je superieuren want jouw superieuren zijn op zielsniveau niet jouw superieuren. 

Het wordt tijd dat Akkerboom dat nog gaat leren maar dat zal hij vermoedelijk niet kunnen. 

Ex Korpschef van Frieslân, Nathalie Kramers (ja, diegene die formeel mijn wapenverlof introk) 
bleef Vigilant en vertrok zonder opgaaf van reden, mijn oprechte complimenten aan haar.


De gehele klimaat business is een afleiding voor de onderdroom  door de bovenstroom om nog 
rijker te worden en de bovenstroom kan voorspellen  dat de onderstroom niet blij is met de 
plannen, dus wordt de onderstroom afgeleid met angst scenario’s zijnde; de aardgas-klimaat 
leugen. 


Onlangs in het nieuws, de NAM gaat eerder stoppen met gas uit het Groningenveld halen en wil 
daarvoor slechts het schamele bedrag van € 90 miljoen hebben, ja het schamele bedrag…

want ook dit is een versluiering van het échte verhaal en het volk bezig te houden en af te leiden 
van iets geheel anders wat speelt, 

namelijk weg van de waarheid…


Hoe krijg je er bij het volk in Groningen, Friesland en Drenthe met zo min mogelijk weerstand een 
plan doorgedrukt dat je van ‘hun’ provincies een grote hydrogen (waterstof) fabriek maakt en 
Europees waterstof distributiecentrum (export product van De Kroon / Shell) maakt. 

Dat doe je door éérst onrust te stoken over iets geheel ánders waarmee je het volk afleidt van de 
echte waarheid en als je dan mondjesmaat een puntje van de échte waarheid presenteert ‘dat het 
zo goed is voor de aarde’ accepteert het volk dat makkelijker vanuit hun angst en hoop op 
overleven en daarvoor houd je een wezenlijk deel van de allang bedachte waarheid van het met 
leugens bedwelmd volk weg.


Wie kent de Hindenburg van de nazi’s nog?

Hydrogen is waterstof.

Net als vloeibaar aardgas (LPG e.d.) kan on-gekoelde waterstof ook waterstofgas zijn.


De Nazi zeppelin kon varen op hele grote ballonnen gevuld met gas, waterstofgas. 

Hartstikke veilig tot het mis gaat natuurlijk.


Zowel de drijvende LNG fabriek de Shell Prelude als ook ook het hele plan met Noord Nederland 
is niet iets wat zomaar even is ontstaan, dat vergt vele jaren van plannen en vooruitdenken zoals 
wel in familieopstellingen gedaan wordt en juist niet in kort lopende democratische opstellingen. 


Zo is de kostbare uitbreiding (derde compressor) van de UGS Underground Gas Storage van de 
NAM - De Kroon, gereed gekomen in 2015, diewas absoluut niet nodig voor de huidige capaciteit 
die de UGS-Norg heeft en welke Koninklijke Shell al vanaf 2011 overtreden heeft met vele 
miljarden opslag per jaar.

Maar ook daar doet geen politicus ook maar iets mee vanwege de Eed aan De Kroon.
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Ook de UGS Alkmaar is pas vanaf 2015 operationeel en zij veilen het Nederlands gas wereldwijd 
en dat zie je weer niet terug in hun opgegeven cijfers op de statistiek website AGSI+.  

Dat de democratische politiek daar ook niet op reageert zegt alles over hun poppenkast functie. 


Groningen, Friesland en Drenthe zijn een proefterrein voor het grote experiment van het nieuwe 
export product van De Kroon. 


Veel veiliger zoiets op de steppe’s van Rusland te doen, of Alaska, maar goed, dit gebied heeft 

De Kroon al in bezit  en leuker hier  en als het mis gaat kan De Familie altijd nog fijn naar het oude 
stadje alwaar veel nazi’s na de Tweede Wereldoorlog ook zijn gaan wonen, Beriloche, de aandelen 
hebben ze en zijn wereldwijd weggezet en hen eigenlijk ook niet af te nemen. De schade, ach net 
als nu, ze gaan net als de Tweede Kamer doet gewoon over tot de orde van de dag.  


De noordelijke provincies worden een groot wind en zonnepark, plus alle extra stroom uit 
Noorwegen (Noorse Kroon is Familie) en Duitsland ook veel Familie, en Rusland, of daar nog 
familie zit denk ik niet meer…. de Tsaar wilde niet meewerken aan een Nieuwe Wereldorde en zijn 
om die reden uitgemoord.  


Het plan is dus eigenlijk redelijk simpel als je de narcistische algoritmen eenmaal doorziet. 

Controleer zelf de controleerbare harde wetenschappelijk onderbouwde feiten, luister niet naar de 
empirische kolder van URGENDA, Jan Rotmans en SS-666 met hun Mattel pop Rob Jetten.

Ga zelf nadenken, bestudeer wat de échte waarheid is zolang dat nog kan. 


Het Groningenveld wordt (as I write 9 oktober 2019) keihard leeg-getrokken door de NAM / Shell / 
De Kroon.

Wij vernemen dat namelijk met alle overlast en gezondheidsklachten van dien.

In Nederland blijken al die wetten en regels namelijk helemaal niet meer te werken als je door 
krijgt dat het De Kroon is, De Familieopstelling is die dit allemaal uitvoert.
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Wie kwam de Hydrogen proeffabriek HyStock van de Gasunie in Veendam nou officieel openen 
met zijn Audi AA-86… 

Ik ken die man in indigo blauw pak en witte anjer op de linker rever toch ergens van… kom er ff 
niet op… 

Ik weet wel dat er nog ergens 83 video verhalen liggen van overlevers van de Nederlandse Oorlog 
in Nederlands Indië die niet gezien mogen worden. 


Geloof al die leugens niet meer van de Adelhouders. 

Je wordt uitgekleed waar je bij staat, voedsel is niet meer echt voedzaam, zogenaamde 
zorgkosten die maar oplopen omdat aandeelhouders meer en meer diefstal plegen, pensioenen 
die instorten,  BGN’ers schijten hun bruine stront op je uit.


Neem nou alleen ff hoe Royal Shell vanuit Corporate Governance van zijn afgedankte schepen 
afkomt…

Wel eens gekeken op youtube naar Chittagong in Bangladesh. Hoe werkt de corporate 
governance van aandeelhouders. 

De MUREX 4 van Koninklijke Shell maar even als voorbeeld.   

Als zo’n tanker overbodig wordt, wordt die verkocht aan een soort Groothoofdspoort bedrijfs 
constructie en onder een andere naam ‘Titan Venus’ een paar jaar gebruikt als drijvende 
opslagtank. Na ettelijke jaren wordt ook dat schip weer doorgestoten naar een andere 
onderneming en wordt het schip ‘Jade Palms’ genoemd. Die Palms Company brengt het schip 
dan naar de sloop op de stranden van Chittagong alwaar het onder gevaarlijke en onmenselijke 
wijze wordt gesloopt. 

Chittagong, de Shit-Á-Gong van de Adelhouders die overal schijt aan hebben behalve hun 
persoonlijke of familie-opstelling belang.


We waren ooit bang voor de kernkoppen die op vliegbasis Volkel liggen.

Die LNG schepen zoals de MUREX 5 zijn als het misgaat drijvende bommen die 60 maal zo sterk 
zijn als de atoombom die viel op Hiroshima.  

Dat gaat volgens Royal Orange Shell nooit mis   net als er volgens Royal Orange Shell statistisch 
ook nóóit een aardbeving komt in Groningen door….


De afleiding met het Klimaat Plan is dat Noord Nederland een Waterstof fabriek en Waterstof 
opslag wordt die nu al in operationeel proef stadium verkeerd en dit dus een vooropgezet goed 
voorbereid plan is. 

Kijk naar de opknapbeurt van de Afsluitdijk. De website van Rijkswaterstaat en LeveL vind je van 
alles maar niets over al die nieuwe zwarte kunststof pijpleidingen die tezamen met de 
opknapbeurt worden aangelegd over de dijk, ook in Friesland zie je het langs de A7. 

Waarom vindt je daar niets over en wel over de andere algemeenheden terwijl het aanleggen van 
die pijpen nou juist de reden is van het afsluiten van twee rijbanen omdat de haspels waarop de 
soepele leidingen worden aangeleverd mega groot zijn.


De plek in Groningen voor waterstofgas productie is gekozen omdat De Kroon de macht heeft dat 
aldaar te doen. Het ondergronds bezit en hun verdiensten in deze nep-democratische politiek en 
regering zijn hun marionetten door de afgegeven Eed aan De Kroon. 

Neem alleen al Minister President Kok die een aanklacht tegen pa Zorreguieta diende te 
onderzoeken.  Maarten Maurik, oud-UNESCO ambassadeur had in 2000 namelijk een officiële 
aanklacht ingediend tegen vader Zorreguieta.

Wie liet Kok het onderzoek doen; door prof. Dr. Michiel Baud van het patriciërs  geslacht Baud 
van wie Jean Chrétien Baud weer Luitenant-Gouverneur-Generaal was geweest van Nederlands-
Indië, 1833-1836. (ook onderling likken zij elkander dus de reet naar goed Adelijk gebruik)

  

De moderne nucleaire bommen van tegenwoordig zijn waterstofbommen. 

Ga ff kijken naar The Terrifying True Scale of Nuclear Weapons… 

https://www.youtube.com/watch?v=fs1CIrwg5zU

Gaat over moderne nucleaire wapens. De kracht is waanzinnig.

De BGN mens die denkt volgens empirische patronen kan net zo goed een gek zijn.

Nee, De Kroon vast heeft geen ontstekingsmechanismen in de UGS zitten, ook heeft Nederland 
toen de Jappen binnenvielen niet geprobeerd de oliebronnen in Nederlands-Indië in de fik te 
steken. 
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Die oude man die door het raam klom heeft Red Adair nog geholpen de latere oliebranden die de 
Jappen weer gemaakt hadden na hun capitulatie te blussen.

Narcisten die een strijdtoneel moeten verlaten hebben wel vaker die gewoonte, letterlijk dan wel 
psychisch zwart maken. 


De NAM haalt namens Royal Orange Shell zo snel mogelijk nog zoveel mogelijk aardgas uit het 
Groningenveld en verkoopt dat ook via TAQA van de Verenigde Arabische Emiraten alwaar De 
Kroon ook regelmatig op de (al dan niet Salafistische) vriendschapsthee is geweest.

De gehele Tweede Kamer stelt daar géén vragen over omdat ze wéten dat dit zinloos is want het 
is het onschendbaar bedrijfje van De Kroon die dat allemaal doet, vandaar ook dat de schade 
afhandeling van aardbeving-slachtoffers zo verrekte traag gaat.

Premier Kok zag je ook veranderen van vakbondsstrijder naar iets geheel anders toen ook hij de 
waarheid door kreeg maar zwijgplicht had vanwege zijn Eed aan De Kroon. 


De grote windmolens in Groningen en Drenthe plus de enorme zonnepaneel parken zijn voor het 
project waterstof, het proefproject is nu opslag in de ondergrondse zoutkoepels bij Veendam en 
later zijn de lege gasvelden daar wellicht ook voor bestemd. Dus het in en uitpompen gaat 
mogelijk gewoon nog decennia door…


Dit gehele project is ervoor bedoeld dat de drie noordelijke provincies straks de waterstof fabriek 
zijn van Europa, handel van en voor Multinational De Kroon. 

Kijk naar dat videootje en bezie hoe groot de kracht is van waterstof…

Als dat mis gaat zijn de drie noordelijke provincies later niets meer dan een kratermeer, zoals van 
het Indonesisch eiland Billiton is ook niet veel meer over is .


Alles wordt al jaren geheel verzwegen voorbereid op deze toekomst. 

Die mensen waar je naar zwaait  schijten gewoon op je…. net als vogels in een boom waar je 
onderdoor loopt kunnen doen.


Via Shell medewerkster Teunissen  vonden we het schema op de facebook van haar zwager over 
de toekomst. Nu het proefproject en het volk bezig met zonnepaneeltjes en warmtepompen.  
Van het gas af verplicht gesteld door Jonkvrouwe Kajsa Ollongren van SS-666, ze mogen er zelfs 
je huis voor binnentreden om je van het aardgas af te sluiten en ondertussen breidt Royal Orange 
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Shell uit en uit en uit met overal ter wereld aardgas te introduceren waarvan we als wereld nog 
meer dan genoeg hebben en wat Nederland verplicht doen moet voor het milieu is op basis van 
een empirisch denkgoed compleet belachelijk. 


Warmtepompen worden een doodgeboren kindje dat heel veel overlast van Laag Frequent Hertz 
Druk Golven geeft en bijstook vergt, vaak met stinkende vervuilende pellet korrels.  


Wij zijn hier in Een, als live waarnemers van wat Laag Frequent Hertz Druk Golven met je lichaam 
doen, gewoon de voorbode van het grotere plan waardoor de complete nep-democratische 
politiek geen gehoor aan wordt gegeven vanwege hun Eed aan The Untouchables. 


Er zijn organisaties die geloven nog in de democratie.  
De Nederlandse democratie is een dikke vette sluier voor de bittere waarheid. 


Dit is nog maar de eerste waterstof test die al jaren lang in de schaduw van de aardgas-klimaat 
leugen draait, Friesland, Groningen en Drenthe als hét waterstof centrum van Europa. 

Wij moeten als speld op de wereld van het aardgas af terwijl de gehele andere wereld juist aan het 
aardgas geholpen wordt, juist óók door Royal Orange Shell en hun Familieopstelling. 


Als ze in zo’n onderaards gat nou juist wél een detonatie unit inbouwt, knopje op de desk van De 
Kroon met uitzicht op het portret van Koning Willem I, alles kan tegenwoordig ook via internet, 

als de protesterende Bataven dan toch nog lastig blijven doen jegens wat Multinational De Kroon 
doet, wow dit is pas een heftige empirische big-bang theorie. 

Gaat het volk écht protesteren en vertrekt De Kroon naar Beriloche in Argentinië, waar ze 
overigens ook thuis horen en in het Staatsvliegtuig ehh… 

  

HyStock is uiteindelijk de naam van het bedrijf van De Staat, 

Hy —> veel/hoog/hydrogen=waterstof, Stock —> opslag/aandeel. 


Zelfs tekeningen van de waterstof toekomst deugen niet, op de toekomstschets staan wederom 
méér woningen 22% dan industrie 78%, da’s dus voor ‘het goede doelen gevoel’. 

Zo’n opzet klopt alleen als ook de verhoudingen kloppen, en aangezien de watersof export 
product is wordt het verbruik van nederlandse woningen in verhouding nog veel lager, zeker ook 
als vele ouderen zich vrijwillig gaan laten ruimen. 


Tevens is het niet  voor het goede gevoel van de bevolking, het is  voor het goede gevoel van de 
stakeholders  waar Wiebes ook wel over praat, de HyStockStakeHolders, ’t zit al in de naam.

StockHolder = An individual, group, or organization that holds one or more shares in a company, 
and in whose name the share certificate is issued. Also called shareholder.

Een persoon, groep of organisatie die een of meer aandelen in een bedrijf houdt en op wiens 
naam het aandeelcertificaat wordt uitgegeven. Wordt ook aandeelhouder genoemd. 

Er is al vele jaren gepraat om van de drie Noordelijke provincies één provincie te maken met 
vanzelfsprekend als hoofdplaats het plaatsje ‘Een’ vlak 
onder de UGS-Norg, de nieuwe naam van de mega 
provincie ‘Hindenburg-HyStock’. 


De ene na de andere gascel van de MAZI zeppelin 
explodeerde, op meer dan 20 kilometer afstand waren 
de explosies te horen. Tussen de eerste explosie en de 
uiteindelijke ineenstorting van het gesmolten gloeiende 
geraamte lagen slechts 32 seconden. 
’t Is net als zo’n aardbeving maar dan wat anders… 
daarom de aardgas-klimaatleugen, opdat u rustig blijft, 
verder indut, op de zalvende empirische woorden van 
die gebrilde Mattel pop…

Gaan zij die nog snel leeggezogen aardgasvelden straks 
gebruikt worden voor opslag waterstof is the question…
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Josef Mengele haalde in 1949 zijn rijbewijs in San Carlos de Bariloche, elf jaar later werd hij daar 
herkend door een Israëlische toeriste die hem aangaf bij de politie. Dat werd haar noodlottig, 
enkele dagen later werd zij vermoord in een grot gevonden.  
De vindplaats was opmerkelijk, vlakbij een berghut van een andere nazi. 

Je het gevoel geven dat je als bevolking de aarde vervuild hebt…

Al vele decennia bestaat waterstof, uitvinders van auto’s die op waterstof reden werden gewoon 
‘opgeruimd’, altijd wel een raar ongelukje…

Olie en aardgas was veel lucratiever. 

Al dat plastic in de oceanen… met allemaal olie 
als basis. 


In de V.S. veroordelen ze sigaretten fabrikanten tot 
hoge boetes als mensen kanker krijgen. 


Narcisten maken misbruik van jouw empathie, dat 
soort misbruik wordt algemeen reeds normaal 
gevonden, werknemers met slaven hypotheekjes 
bestieren andere slaafse volksdelen met de 
regels. 

Regels zijn vaak empirisch en dat doet mensen in 
de bevolking   ambtenaren (die ook mensen zijn) 
die de regels moeten toepassen   boos over de 
balie sleuren, of de agent meppen.

Dan zeggen de nep-democraten weer; foei…


WATERSTOF, voor een gezonde aarde, niemand 
kan het ontkennen.  
Grijp naar het geluk in plaats van het aardgas. 
Ha ha ha, je bent geroosterd… ha ha ha…  

DIT —> —> —> —> —> —> —> —> 

is nou ’n gaslighting…

De kleine lettertjes zeggen;

‘No Throat Irritation - No Cough’

Boven Gemiddelde Narcistische Kanker


STANDING PRESSURE WAVES / STAANDE DRUK GOLVEN 
Dit wordt een associatief geschreven hoofdstukje  dus succes met je brein… 


De Cosa Nostra (in het Nederlands: onze zaak) is de naam van de overkoepelende criminele 
organisatie van de verschillende Siciliaanse maffia families.


Dit hoofdstuk gaat verder over de Cosa Nostra da Nassau, de samenwerkende familie’s die leven 
op het coïtus grondgebied van Land Laag alwaar zij een volkskudde houden als onwetende 
slaven.


Het is tijd dat er geruimd gaat worden á lá Napoleon, dat het volk iemand uit het buitenland laat 
komen om die ruiming uit te voeren, het Land Laag  laag na laag ontdoen van Boven Gemiddeld 
Narcisme anders gaat de kudde slaven kapot aan het financieel uitpers-beleid door de 
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Cosa Nostra da Nassau met als hun dekmantel de Opwarming der Aarde. 


Tja Minister Eric Wiebes, ik heb net de PDF gedownload van ‘uw’ Nota van Antwoord op onze 
Zienswijze inzake de uitbreiding van de opslagcapaciteit van de Underground Gas Storage - Norg.

Vanzelfsprekend breng ik ons bezwaar op de door uw ambtenaren opgemaakte stukken aan bij 
de in mijn bijzonder geval bij voorbaat corrupte Raad van State.


Waar uw Depressievement van Economie en Klimaat namelijk aan voorbij gaat  is eigenlijk de 
inhoud op alle ingediende bezwaren en dat is wederom een  gedrag.    


Tja, dat krijg je als je als persoon door Multinational De Kroon bent ingehuurd om in twee 
werelden te functioneren, 

A als beëdigd dienaar en beschermer van de belangen van de Cosa Nostra da Nassau en 

B je alles aan elkaar moet manipuleren om het volk niet te vertellen wat er écht aan de hand is. 

Minister Wiebes, ook dat is een keuze! Uw keuze. Zo leven betekent dat u daarmee automatisch 
een BGN wordt of al was. 


Dus gefeliciteerd met uw spagaat  🎂   een taart voor de Minister.

Je had ook gewoon kunnen opstappen Eric… ja, was wel een carrière (én mogelijk pensioen) 
breuk geweest.


Waarom heeft de NAM, zo volstrekt schaamteloos, ervoor gekozen om per augustus 2018 
nagenoeg continu véél meer aardgas uit het Groningenveld te zuigen dan ze stellen te doen?

Dat weten wij omdat wij hier wonen op 2.600 meter van het suck-station / zuigstation en wij dat 
niet alleen horen maar juist kunnen vernemen en er ook fibromyalgie kenmerken door hebben 
opgelopen. 

Liegen doet Shell al eeuwen, al is het dus al slechts over hun jaren van bestaan, zielig gewoon,

dat is kennelijk de vaste Company Governance binnen Multinational De Kroon.   


Dat Wiebes dus zo’n wipwap is geworden (of al was) komt duidelijk door de tweespalt in zijn 
brein, sorry Eric, zo werkt dat als je het narcistisch algoritme kent.  Betreedt een mens eenmaal 
het verkeerde pad  glijdt ieder mens steeds verder af, dat is een wetenschappelijk algoritme, tot 
die uiteindelijk in uiterste gevallen zelfs een exploitant van een Lolita Express kan worden  met 
welke de exploitant ergens op een eilandje eenmaal seksueel uitgewoonde minderjarigen, levend 
dan wel dood, gewoon kan dumpen in de Caribische zee dan wel in de Noordelijke Atlantische 
Oceaan alwaar de minderjarigen, mogelijk zelfs ook dat  ter vermaak van narcistisch 
geperverteerden  nog levend dan wel dood door de haaien worden opgevreten.


De zielige minister Wiebes kán niet echt ingrijpen omdat hij dat niet doen mag vanwege zijn 
afgelegde Eed aan De Koning. Het spel moet uitgestippeld worden aangepast op de belangen 
van de familieopstelling Cosa Nostra da Nassau.

  

Onder druk (aardbevingen Groningen en opstand van de kudde der slaven) werd de kraan al 
eerder dichtgedraaid dan gepland, dat ging van 2030 terug naar al eerder en eerder naar 2022.

Maar daar zat nog fucking veel aardgas in de bodem wat voor een wezenlijk gedeelte nog ten 
goede diende te komen aan The Childrens Fund, hetgeen veilig bewaakt werd bij de ABN-AMRO 
in de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) die 57% van de aandelen 
ABN-AMRO daar heeft vastgezet. Dat zal volgens Scheringa van het failliete DSB   Gerrit Zalm 
ook nog wel even heel goed hebben doordacht net als zijn ding-flof-bips.  


Maar er is méér, alle aardgasvelden waar nog wat aardgas in zat   moesten ook maar even zo snel 
mogelijk leeg gesuckt worden, verzakkingen en dergelijke, veroorzaker Cosa Nostra geeft 
standaard geen thuis en dat kan ook niet  want de veroorzaker is naar de ABN-AMRO kijkende 
meer dan 57% onschendbaar  en dus onaantastbaar en Ministers moeten nu eenmaal braaf doen 
wat de Cosa Nostra da Nassau wenst. 


Er zat nog zoveel aardgas van goede kwaliteit in het Groningenveld  dat ze er dat maar even met 
zoveel mogelijk kracht uit zijn gaan zuigen, dus, ik weet niet wanneer, er volgen vast nog meer 

narcistenbuster.nl                                                                                                                                                    / 76 102

http://narcistenbuster.nl


De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV      
aardbevingen.  Alles naar TAQA (van de Salafisten Rob Jetten) in Noord Holland, doorpompen dat 
aardgas en in het openbaar veilen en aan het buitenland verkopen.


Kijk, als bovengemiddelde narcisten hun doelen in gevaar zien komen worden ze steeds 
schaamtelozer tot uiteindelijk ontaard in perversie, zo werkt het narcistisch algoritme als je 
eenmaal de grip op de eigen empathie verliest —> Epstein.

Jeffrey Epstein moest ook wel dood zelfmoord plegen want die kende teveel namen van de 
hooggeplaatste passagiers van zijn Lolita Express.  


Kijk, toen iedereen nog lekker lag te suffen pompte de NAM in 2011 geheel boven de vergunning 
ieder jaar al zeven miljard kuub aardgas in de UGS-Norg, ook daar walsen Wiebes en de rest van 
de democratie nu gewoon overheen.


Waarom moest de UGS-Norg in 2015 uitgebreid worden met een derde compressor… hé… nou…

dat had een ánder doel dan wat de ondergrondse gasopslag überhaupt nodig had, het moet dus 
een ander toekomstig doel zijn geweest…

De kudde der slaven moet daarbij nu ook nog die extra 90 miljoen aan Shell (De Kroon) betalen 
omdat ze eerder moeten stoppen zodat ze het laatste aardgas er niet meer uit kunnen trekken, 
maar, dat hindert ook niet want met het geweld van nu halen ze er al heel veel meer uit. 

Ook dát is een flauwekul argument.

 

Wat onder de grond zit is De Staat, dat was al vastgelegd in de 19de eeuw inzake Nederlands-
Indië en toen er olie ontdekt werd pikte Koninklijke Olie dat in en viel de Groninger tabaksplanter 
al heel snel dood neer aan een tropische ziekte 😉 , de rechten op het aardgas in land Laag 
hebben Shell en Esso, wonderlijk toch…

Okay, dan zijn Shell & Esso dus ook De Staat, dus De Kroon. 


Wat je steeds parallel aan onverkwikkelijke zaken ziet  is de gepleegde versluiering  welke sluier 
door de een of andere Minister wordt uitgeworpen. Een heel mooie, ook weer de coïtus gelieerde, 
was wel die van Minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus  die strak na de laatste grote 
aardbeving in Groningen op de proppen kwam met een Coïtus Contract  te ondertekenen net voor 
de daad 🤣   daar produceren mensen die even ’n coïtusje wilden plegen vermoedelijk geen 
staande drukgolven bij… alleen narcisten kunnen aldus juist wel aan coïtus doen, da’s ’n waarheid 

als een 🐄 .


Wat zijn die bedoelde ‘staande drukgolven’ dan wél …


Nou, Laag Frequent golven zijn energie golven die veroorzaakt worden door van alles en nog wat, 
het zit zelfs in ons eigen stemgeluid. Dat is géén probleem. 

STAANDE Laag Frequent golven zijn echter wél een probleem voor de Volksgezondheid. 

Deze STAANDE LFg worden eigenlijk nagenoeg alleen maar veroorzaakt door de GROOT 
INDUSTRIE, van grote windmolens, grote schepen en alle continu processen waar langdurig Laag 
Frequent Hertz Druk Golven bij worden geproduceerd als bijproduct van een industrie. 


Zo geeft een vliegtuig bijvoorbeeld ook LFg maar als die voorbij vliegt gaat dat voorbij en is het  
derhalve géén STAANDE Laag Frequente Pressure Golf.

Druk betreft een Kracht / een Energie.

Ik benoem Laag Frequent Hertz Druk Golven nu verder als LFHDG.


Wat doen de ratten die de belangen in de groot industrie beheren nou met hun slaafse kudde;


In eerste lijn ontkennen ze op meerdere wijzen gewoon het bestaan van Laag Frequente Hertz 
Druk Golven als bron van ‘niet kunnen horen (geluid) en hun toegebrachte ShockWave schade.

Zelfs dé onderzoekscentra betreffende het vinden van de oorzaak van Fibromyalgie weigeren de 
oorzaak van LFHDG te onderzoeken en de reden is dat het geld dat zij voor hun onderzoek 
ontvangen weer komt vanuit dezelfde geldstroom die weer wordt beheerd door hen die een Eed 
hebben afgelegd aan de Koning, oftewel aan Multinational De Kroon en dus zit het democratisch 
systeem muurvast en dat herhaald gedrag toont aan dat onze democratie een nep-democratie is.   
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Afhankelijk van wáár je jezelf als onderdeel van de slaafse kudde bevindt  krijg je als lastig schaap 
binnen de kudde  binnen het rayon van De Kroon  of zomaar een tropische ziekte, of een 
nekschot, of een ongeluk of flikker je in het uiterste geval uit een vliegtuig maar dat laatste is qua 
CO2 weer niet zo goed vanwege de opwarming van de aarde/klimaat.


Ik heb geconstateerd dat als ikzelf geconfronteerd werd met mensen die last hadden van voor mij 
ongrijpbare dingen, zoals bijvoorbeeld GSM straling, ik hen gewoon niet snapte.  

Inmiddels ben ik door omstandigheden zelf ervaringsdeskundige geworden inzake de Laag 
Frequente Hertz Druk Golven en lijd ook ik op dit moment inmiddels nog aan een milde vorm van 
fibromyalgie welke symptomen helaas groeiende zijn.

Mijn vriendin lijdt er al zwaar aan en als oorzaak stel ik keihard de NAM —> UGS-Norg —> Shell 
—> De Kroon én hun nep-democratie vertegenwoordigers zoals Wiebes, Rutte, Tweede & Eerste 
Kamer verantwoordelijk. 

Ik heb nu namelijk het bewijs dat de NAM, UGS-Norg, Shell, De Kroon én hun de nep-democratie 
vertegenwoordigers zoals Wiebes, Rutte, Tweede & Eerste Kamer en de Rechterlijke Macht en het 
Openbaar Ministerie en de hen allen weer slaafs dienende ambtenaren écht bruine schijt hebben 
aan de slaven kudde zijnde het volk van Land Laag. 


Ik weet (heel grappig) op empirische wijze bijna zeker dat heel veel slaven van Laag Land er net 
zo over denken  dat de Hogere Overheid schijt heeft aan de burger en van daaruit krijg je anarchie 
die bewust wordt ingezet/veroorzaakt door die bruin schijtende bovenlaag  opdat ze straks de 
klagende slaven gewoon kunnen opvegen en resomeren als mensen met een voltooid leven.

Sorry, ik scheld hier niet, dit is associatief schrijven gebaseerd op het totaal  van de feiten achter 
de Constitutionele Onschendbare Crinoline coïtus Eroïca van Dagobert I, II, II & IV.    


De laatste officiële door de Overheid afgegeven milieu regels inzake geluidsoverlast  stammen uit 
1997 met vanwege veel geklaag over LFHDG  een extra handreiking stammende uit 1998. 

Dat is nu dus 22 jaar terug, oftewel zwaar verjaard en als vergane glorie ongeldig te benoemen.  

Een psychiatrische beoordeling is bijvoorbeeld maar één jaar geldig omdat alles tijdsgebonden is. 
Zo is de DbA curve die wordt gehanteerd in de geldende milieu wetgeving 100% nonsens en is 
die wél als dé ISO standaard vastgelegd terwijl dat 100% nonsens = nonsens is.

 

STAANDE LFHDG betreft langdurig continu belasting door drukgolven. 

De Overheden en bedrijven omzeilen dit fenomeen door het 

A bewust niet te onderzoeken 

B mensen te misleiden en verwarren door het continu te benoemen als geluid 

C dat het niet te traceren zou zijn

D het binnenshuis nog erger is dan buiten door reflectie van LFDG op de harde muren

Er staat al een tijd een wetenschappelijk stuk op mijn website van Kerstin Persson Waye inzake 
LFDG, in dat universitair (universiteit Kopenhagen 2011) stuk staat een link, zal ik t.z.t. ook zelf 
online zetten van het Ministerie van Environment van Japan uit 2004. Ook de Japanse Overheid 
omzeilt de problematiek een beetje maar erkennen juist de lichamelijke beschadigende 
problematiek van LFDG wél.  


Des te langer je de Druk Golven moet verduren des te gevoeliger word je ervoor. In gebieden waar 
de aardgas drukpijpen lopen  kunnen wij die voelbaar ervaren als de NAM keihard het aardgas uit 
het Groningenveld   dat wij niet meer mogen gebruiken   aan het exporteren is.

Ik bevind me nu in Borger op 9 oktober 2019 20.00 uur en ervaar de voor mij zeer herkenbare 
Hertz Druk Golven van de Laag Frequent pijpen van de overkoepelende organisatie Cosa Nostra. 


Mensen die het voelen / kunnen ervaren  kunnen ook vaak de volstrekt onhoorbare 5G straling 
ervaren. Nu mijn vriendin en ik reeds fibromyalgie hebben opgelopen  ervaren wij op plekken waar 
een sterk wifi netwerk is binnen metalen gebouwen zoals de IKEA en bijvoorbeeld een office-
center waar we onlangs waren  dat we, ook ik zelf constateer dat los van mijn vriendin, binnen 
zo’n ruimte waar WIFI wordt gereflecteerd tegen de metalen wanden, gedesoriënteerd raak. 
Gewoon een effect van ‘waar ben ik, waar ben jij, meer verward raak. Bizar maar waar.

Dit komt omdat je levende onder STAANDE (dus continu) druk golven fysiek langzaam aan kapot 
gaat en de vraag is dus waarom de Overheid weigert dat gedegen te onderzoeken…  


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                    / 78 102

http://narcistenbuster.nl


De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV      
Inmiddels weten wij onderbouwd dat de lagere overheid je inzake deze problemen verwijst naar 
het Staatstoezicht op de Mijnen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zij weer naar 
RIVM die niets kan doen, Wiebes die niets doet en je terugverwijst naar de Gemeente die niets 
doet, verhuurder haar plichten (zoals woongenot) niet nakomt aan huurder, media dit onderwerp 
amper belichten en geen doorbijt vermogen hebben, het Staatstoezicht op de Mijnen het neerlegt 
bij Shell oftewel bij De Kroon die ook schijt hebben aan de burger ‘zolang de burgerslaaf het nog 
maar leuk vindt om van van hen een handje te krijgen’ (Kroon Prinses Koningsdag voor RTL 
camera). 

Kortom, er wordt door onze Overheid heel gewoon op zo’n 1.700.000 mensen die overlast 
hebben van LGHDG gescheten  plus óók op al die mensen die het niet bewust ervaren maar er 
ook aan zijn blootgesteld  maar die dan onwetend zeggen ‘heb ik geen last van, ik hoor het niet’. 


Ik kan het niet bewijzen maar mijn intuïtie zegt me dat die lege aardgas velden bedoeld zijn als 
opslagtank om te onderzoeken of het door de Gasunie, die ook bezit is van Shell Esso en De 
Staat, voor Europa geproduceerde waterstofgas ook opgeslagen kan gaan worden in de 
nagenoeg lege aardgasvelden en het schudden der aarde in het noorden van Laag gewoon 
doorgaat. 


Groningen, Friesland en Drenthe worden de waterstofindustrie van Europa.

Dit omdat het Groningenveld het grootste veld binnen Europa is en De Kroon hun Shell nu 
eenmaal ook graag dicht bij de Cosa Nostra da Nassau willen houden. Het officieel openen van 
HyStock is gewoon het openen van een eigen nieuw deel van de eigen Multinational waar Maxima 
de verborgen Chief Financial Officer is, Marjan van Loon CEO van Shell in Land Laag en Ben van 
Beurden de formele CEO van Shell Global is. 

Architect Ellen van Loon zou het Binnenhof weer een beurt geven…. 

Van Loon is ook weer zo’n geslacht uit het Patriciaat … dat best tot de Cosa Nostra da Nassau 
zou kunnen behoren. 


Kijk je als ervaringsdeskundig inzake de balans en onbalans van narcisme versus empathie vanaf 
een positie onder de Crinoline, dus een beetje van binnenuit en diepgaand, dan kijk je steeds 
meer naar binnen, crinoline na crinoline laag en zie je de textuur van de Cosa Nostra da Nassau en 
zie je dus ook hoe en waarom Willem II de slaven kudde in land Laag een nep-democratie gaf uit 
angst verjaagd te worden door die Bataafse wilden of erger… Johan en Cornelis de Witt werden 
door een manipulatie van ’n Prins van Oranje zelf   tenslotte ook letterlijk door een woedende 
Bataafse kudde gevild.  


Eind juni 1672 werd in Dordrecht, de thuisbasis van de gebroeders De Witt, een oranje vlag uit een 
kerktoren gestoken met een witte vlag daaronder, waarop stond: Oranje boven en Wit onder / Die 
't anders meent, dien sla de donder. De letterlijke betekenis was dat het over de kleur van de 
vlaggen ging, maar iedereen begreep dat de prins van Oranje en de gebroeders De Witt bedoeld 
werden. Meerdere teksten gericht tegen Johan en Cornelis volgden, waarbij het opviel dat anti-
orangistische geschriften vrijwel achterwege bleven. 
Johan schreef de prins met het verzoek zich uit te spreken tegen de negatieve uitingen richting de 
broers. De prins weigerde en lokte extra volksverzet uit door zich publiekelijk te onthouden van 
steun aan de gebroeders De Witt. Al die gebeurtenissen openden de weg om de zoon van  
Willem II aan te stellen als stadhouder Willem III. Dat gebeurde op 29 juni, toen Johan thuis nog 
steeds herstellende was. De prins bleef opperbevelhebber van de strijdkrachten. 
Ik denk écht dat al die back benchers in Eerste en Tweede Kamer helemaal niet door hebben hoe 
de kleinere laag binnen de nep-democratie allemaal marionetten van de ouderwetse Adel zijn, 
zoals Ybeltje Berckmoes al schreef, die back benchers steeds worden weggeleid met als ze 
eenmaal zijn ingelezen hun portefeuilles door de partij leiders worden weggeschoven om ze mak 
te houden. 


Nog een laatste voorbeeld van narcistische manipulatie;
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Het was onlangs 17 september 2019 Prinsjesdag, de Koning ging iets voorlezen, niet of wel uit 
eigen werk. Ik zal dat stukkie vanzelfsprekend ook wel een keer analyseren…


Ook ontvingen we nogmaals een uitnodiging ‘aan de buren van de Shell/NAM’ die op 28 
september 2019 meer tekst en uitleg aan ons allen wilde geven over wat de NAM op de UGS-
Norg locatie doet en dat binnen de hekken van de NAM/Shell. Er waren volgens de NAM veel 
vragen en onduidelijkheid over de UGS-Norg.  

Tja, dat blijkt wel uit alle zienswijzen waarop na de Nota van Antwoord van Wiebes menigeen nog 
naar de Raad van State zal gaan… dat pogen ze nu denk ik wat af te remmen.


In mijn geval zal de Raad van State nu kleur moeten gaan bekennen of zij de slaaf zijn van de 
Cosa Nostra da Nassau of nog een eigen waarlijk onafhankelijke democratische mening hebben 
want zonder gedegen onderzoek naar LFHDG kan men nóóit een milieuvergunning afgeven.


Dit is een enveloppe van de NAM. 

De opdruk is een gaslichting want de afbeelding is 
een manipulatie van degene die de enveloppe 
ontvangt. 

Je ziet een gaspit om op te koken, je ziet een 
vertederend kind bij een verwarmingselement. 

Dit betreft een manipulatie van je gevoel/denken.

Deze afbeelding betreft namelijk slechts zo’n 20% 
van waar de UGS-Norg en de rest voor is…

Op een éérlijk plaatje dien je het verdienmodel van 
De Kroon ook wel even visueel mee te nemen.


En wij kunnen dankzij deze manipulatieve mensen niet meer normaal in onze woning verblijven 
vanwege te erge LFHDG die bij mijn vriendin zelfs ernstige pijn veroorzaken, martelingen, haar 
trommelvliezen doen bijna de gehele dag heel erg pijn… constante oorpijn met steken veroorzaakt 
door de knechten van De Kroon ontkende  veel te zware Laag Frequent Druk Golven.


Ik zal De Kroon noch hun knechten ooit fysiek schade brengen, ik schrijf op basis van heel veel 
onderbouwing. Ook op smaad kunnen ze mij niet pakken, al kunnen ze dat weer wel vanuit hun 
door mij zo ziende doorgerotte ziel en corrupte mores. 


Ga maar eens denkbeeldig als een Dagobert I, II, III  of IV voor de hemelpoort staan en denk 
eens na of je denkt dat ze je erin laten…


Diegene met wie ik de Indische interviews opnam zei het al tegen me, op een dag komt er een 
journalist en die past de puzzel wel in elkaar, bijna niemand durft dat, verzetstrijders krijgen altijd 
een nekschot van de heersende macht (of ongeluk)    

Éérlijkheid is alles dat ik vraag… zielig hé


GEDRAGSEPILOOG 
Je kan oeverloos blijven doorschrijven als je het eenmaal over narcistisch gedrag hebt…


Mij gaat het niet eens echt om hun macht of dat mensen stinkend rijk zijn.

Mij gaat het om geen misbruik en wel eerlijkheid want misbruik en oneerlijkheid slopen de aarde 
en komen voort uit Boven Gemiddeld Narcisme.

Géén misbruik en wél eerlijkheid geeft als resultaat liefde, 

geen enkele relatie overleeft of is succesvol zonder oprechte onbaatzuchtige liefde. 
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Op bladzijde 148 & 149 van het boek Eroïca staat een brief die weduwe Mrs. J. Reerink van 
Cheribon op 19 januari 1925 heeft gestuurd aan Royal Dutch Shell.

Deze pagina’s zijn in het Engels en tonen een veelheid aan gedrag dat daarom niet mag missen bij 
(volgens Royal Orange Shell) 125 jaar Royal Dutch Shell (transport).


Jan Reerink was op eigen kosten een van de baanvoorbereiders voor wat later Royal Dutch Shell 
werd. 

De naam van de weduwe wordt weergegeven als de naam van haar man met als toevoeging 
‘Cheribon’ hetgeen aldaar een beetje hetzelfde ging als de Adel hun naamtoevoegingen krijgen 
omdat ze vanwege gepleegde coïtus iemands land toe-eigenden. 


Cheribon is een van de oude VOC nederzettingen, in ca 1681 werd Fort De Bescherming gesticht 
in Cheribon, dat zeer tegen de zin in van de vorst van Mataram. (VOC site) 

In 1940 kon de overheid het ook nog niet zonder symboliek dus werd de mijnenveger 

Hr.Ms. Cheribon vernoemd naar de oude VOC nederzetting. 


De brief is een vermenging van een klaagschrift en doorgegeven informatie over olie op Java.


In 1860 ging Jan als 24 jarige naar Nederlands-Indië en begon daar een ‘general-store’. 
Dat ging niet zo best en met vallen en opstaan.  
Na zo’n tien jaar vond Reerink ‘surface oil indications’. (dat is dan rond 1870) 
  
Reerink maakt contact met de Nederlandsche Handels Maatschappij opdat zij deel zouden nemen 
in zijn opzet te gaan boren naar olie.  
Reerink haalt kennis en mankracht in de Verenigde Staten en neemt een team mee naar 
Nederlands-Indië.  
Apart is de zin waarin Reerink schreef ‘dat het nogal moeilijk was de groep bijeen te houden 
gedurende de lange tocht’ & ‘een bemanningslid ontsnapte en ging terug naar huis’.  
   
Het woordgebruik ‘ontsnapte’ is nogal apart omdat de slavernij zowel in Nederland als de VS 
officieel in 1863 was afgeschaft.  
Kan ook een verkeerd woordgebruik zijn, wie zal het nu nog zeggen… 

De Nederlandsche HandelsMaatschappij had tussen 1870-1874 200.000 gulden geïnvesteerd, 
Reerink 100.000 gulden. De NHM wilde wel verder… Reerink was qua olie exploratie toen blut. 

In 1884 is alles voor Reerink misgelopen en gooide hij het bijltje erbij neer. 
Zijn levenswerk verging tot niets.  

Zijn mobiele motor (boor aandrijving) bleef ongebruikt opgeslagen staan in Cheribon, hij was te 
zwak en ziek om ‘Royal Dutch’  te informeren over zijn onderneming, hij is nooit meer teruggegaan 
naar de Dutch East Indies.   
  
Zijn weduwe, vermoedelijk van Indische afkomst, stuurde vanuit plichtsgevoel jegens haar 
gestorven man, haar brief met aantekeningen van haar gestorven man in 1925 naar Royal Dutch 
Shell, haar man had dan 89 jaar oud geweest.

Ik denk dat Reerink een jongere vrouw heeft getrouwd. 


Was het een rouw-beklag of het alsnog delen van informatie, geen oordeel.

Wel weet ik dat bij belangen  banken er geen moeite mee hebben ondernemers een stille dood te 
laten sterven.  

Aeilko Jans Zijlker was het ook niet gelukt vanwege te weinig financiële middelen én zijn spoedige 
dood aan een tropische ziekte, Koninklijke Olie nam het over van hem… 

   

Watergate, Wildersgate, Maximagate, wie zal het zeggen…
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Uit mijn lijst ‘openbaar onderzoeksmateriaal’ hier achter even de nummers;  544 & 543.

 

543;

Op 4 januari 2019 publiceerde Business Insider  dat Royal Dutch Shell tot uitkering overgaat aan 
aandeelhouders van € 125 MILJARD. 

Deze miljarden komen uit aandelen in-koopprogramma’s.

Zijn dat de via de aloude structuur van de VPN —> Nederlandse Handel Maatschappij —> ABN-
AMRO —> Groothoofdspoort NV ingekochte aandelen uit de rustende houder-maatschappijen… 
die bij het handelen met voorkennis hoorden.

Dat verhaal dat ik Maximagate noem… 17 miljard of 125 miljard aan ingekochte aandelen… 🤔 

Bij familie-opstellingen wordt op de lange en zeer lange termijn stelling betrokken.


542;

Goh, wie zit er tegenwoordig als ere directeur bij Royal Orange Shell in the global board, hey joh, 
dat lijkt wel een soort van peetoom van de AAA meisjes Zorreguieta, een soort Petefee… ons aller 
Gerrit van de ding-flof-bips want het is zo leuk om stiekem vieze kleuter woordjes te zeggen…  


543;

De miljarden worden in de periode tussen 2021-2015 door Royal Orange Shell gesluisd naar 
aandeelhouders. 

Dat zullen vast wel de A-Adelhouders zijn

Amalia	von Amsberg 	wordt op 7 december	2021	 18 jaar oud.

Alexia 	von Amsberg 	wordt op 26 juni 	 2023   	18 jaar oud.

Ariane 	von Amsberg 	wordt op 10 april 	 2025   	18 jaar oud. 


‘Men’ (Gerrit Zalm) opene drie belastingvrije BankDepot-rekeningen op de Bahamas bij de ABN-
AMRO vestiging te Nassau… 

Heel nuttig voor investeringen in de opkomende markten zoals waterstof—>gas…!

Oma & Mamma zijn door de narcistische bril bezien tenslotte CFO ervaringsdeskundigen inzake 
gezonde familie-opstellingen-belangen.


De Volkskrant 8 oktober 2019, volgens Wiebes; einde gas dus einde GasTerra.

Of slaaf van De Kroon Wiebes vertelt niet alles of hij is dom, De Kroon is allang bezig hun 
belangen te verleggen naar het buitenland en dan wordt Huis ten Bosch wellicht een museum.

De onaantastbare macht van Shell toont aan dat Shell én De Kroon één zijn.

Zij sucken gewoon het laatste gas uit de bodem van Nederland en daarna verhuizen ze gewoon 
naar Argentinië  en coïtussen ze de wereld heel gewoon verder aan gort, lang leve de Bleu Line 
Society, lang leve de Bleu Line Wereld, lang leve de blauwe Wereld, hoerA, hoerA, hoerA…   


Nu is er sprake van het narcistisch algoritme om versluierd & schaamteloos 

met je slimme Eroïsche overwinning te staan pronken… 


Groeten van Robbert 


vanuit de Nieuwe Noordelijke Provincie  👑  Hindenburg-HyStock 🦁 


van iemand die géén trouw aan De Kroon heeft gezworen en volgens de vrijheid van 
meningsuiting grondwet 1848 van Willem II dit toén nog wél allemaal vrij mócht schrijven,

is ff afwachten of dat anno 2019 ook nog zo werkt… 


Nou, veel geluk allemaal… en uh… wie doet het licht even uit, da’s beter voor het klimaat…

en straks geen vonkjes maken in voormalig Friesland Groningen en Drenthe

de provincie Hindenburg-HyStock… 💣 🧨  
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Nu volgt een hele lange lijst met mijn openbaar onderzoeksmateriaal inzake Narcismis 2.0,  
dit in willekeurige volgorde voor de puzzelaars, 
’t is net als een JUMBO puzzel als ’n ‘Van Haasteren’ maar dan geheel anders, 
Prinz Bernhard hield tenslotte ook van Elefanten… 

001	 PP_Gasunie 


002	 Foto opening HyStock door Koning 		 	 

	 c760ff3a-9801-11e9-870c-132dcc1b39c9_web_scale_0.4755043_0.4755043__.jpg


003	 Afbeelding Lucky Strike 25ad26da5167640b70bc44c4a08405ee


004	 opening-waterstofinstallatie-hystock.jpg


005	 Wapen familie Baud 260px-Baud_wapen.svg.png


006	 De Dokwerker. Nazi-hol in Zuid-Amerika/ Bariloche


007	 Máxima Zorreguieta - Metapedia.pdf


008	 NAZI Zeppelin Hindenburg, images.jpeg


009	 Hindenburg disaster - Wikipedia.pdf


010	 Dirk Scheringa/ 'Zalm heeft humor, is goed met cijfers maar niet heel empathisch' | RTL 		 

	 Nieuws.pdf


011	 Wiebes wil NAM niet betalen voor sneller dichtdraaien gaskraan.pdf


012	 Kamer hekelt compensatie aan oliebedrijven | Politiek | AD.nl.pdf


013	 Baud (geslacht) - Wikipedia.pdf


014	 Jean Chrétien Baud (1789-1859) - Wikipedia.pdf


015	 VOGUE Hoe het sprookje begon/ een terugblik op de eerste geheime liefdesmaanden van 

	 Máxima en Willem-Alexa.pdf


016	 The Children's Investment - Wikipedia.pdf


017	 ABN AMRO Group - Wikipedia.pdf


018	 Chris Hohn - Wikipedia.pdf


019	 Lustverblijven van Nederlanders A & B


020	 De netwerkprins – De Groene Amsterdammer.pdf


021	 De tulpengekte tijdens de Gouden Eeuw | IsGeschiedenis.pdf


022	 Loudon (geslacht) - Wikipedia.pdf


023	 boek_bilderbergconferentie_2017_veerkracht.pdf

024	 un-logo-small.jpg


025	 murex-ship 2.jpeg A & B


026	 Gasunie HyStock kaart 50813574_1501055153358546_3992124921416253440_o 2.jpg


027	 Van binnen een neger - Geheugen van Oost.pdf Auteur Ellen de Vries

narcistenbuster.nl                                                                                                                                                    / 83 102

http://narcistenbuster.nl


De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV      
028	 Trendsetter VPV in handen van Dresdner Bank na dood oprichter | De Volkskrant.pdf


029	 Voûte, Edward John (1887-1950).pdf


030	 Edward Voûte - Wikipedia.pdf


031	 Tekst wapen Familie Sinclair de Rochemont, het lot scheidt ons, de voorloper verbindt ons 


032	 Michiel van Wulfften Palthe | LinkedIn.pdf


033	 Jan Reinier Voute - Partner @ CVC Capital Partners | Crunchbase.pdf


034	 Gerechtshof wijst claim tegen DNB en AFM toe | De Volkskrant.pdf


035	 Miljoenenclaim dreigt voor AFM.pdf


036	 AFM voelt niets voor voorschot aan Voûte | Trouw.pdf


037	 Google afbeeldingen, Schermafbeelding 2019-08-30 om 13.55.46.png


038	 AFM en DNB hoeven niets te vergoeden na fout.pdf


039	 Robert Voûte - Wikipedia.pdf


040	 Jan Reinier Voûte - Wikipedia.pdf


041	 Palthe - Wikipedia.pdf


042	 Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 21 	 

	 december 2004 - Jurispru.pdf


043	 VPV Hollandhaven is beste 'Nederlandse' aandelenfonds | De Volkskrant.pdf


044	 Gezond-verstandgarant | De Volkskrant.pdf


045	 Drs. Nico Veer, frame welkom.pdf


046	 Google afbeeldingen, Schermafbeelding 2019-08-30 om 13.56.23.png


047	 Indische Letteren. Jaargang 20 · dbnl.pdf


048	 Universiteit Amsterdam, koloniale collecties, 105965_thesis.pdf


049	 Ex-bestuurders VPV veroordeeld wegens voorkennis | Metronieuws.nl.pdf


050	 Google Maps, Boven en beneden Merwede, Schermafbeelding 2019-08-30 om 	 

	 17.27.47.png


051	 ECLI/NL/RBROT/2004/AP4624, voorheen LJN AP4624, Rechtbank Rotterdam, 03/2943 

	 tot en met 03/2948 BC.pdf


052	 Concerntop en divisies werken langs elkaar heen | Trouw.pdf


053	 Geplande staatsgreep door oud-verzetslieden geen fabeltje | Trouw.pdf


054	 Yolanda Loudon-Leyen, Van Weeskind naar Parel van de Zuidas, VFW-20-07-nr-129.pdf


055	 Eenheid in Verscheidenheid // Site / 5-2CarlJung.pdf


056	 'Anders dan Fortis geeft ABN Amro wél veel terug' | De Volkskrant.pdf
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057	 Peter Jan Kalff - Wikipedia.pdf


058	 ECLI/NL/HR/2011/BP2551, voorheen LJN BP2551, Hoge Raad, 08/04981 E.pdf


059	 Ellen van Loon - Wikipedia.pdf


060	 Peter Jan Kalff, Schermafbeelding 2019-09-05 om 12.28.55.png


061	 De vraag naar vegan beautyproducten wordt alsmaar groter - Beautyspot.pdf


062	 Nederland's Patriciaat - Wikipedia.pdf


063	 Rutger Schimmelpenninck - Wikipedia.pdf


064	 Pieter Lakeman - Wikipedia.pdf


065	 Hans Melchers - Wikipedia.pdf


066	 Three innovative ways Shell is using big data | Technology | Business Chief.pdf


067	 Van Goltstein - Wikipedia.pdf


068	 R. Knopper. Proefschrift.pdf. Het beginsel toegankelijkheid in de uitspraken van klachten- 

	 en geschillencommissies op het gebied van effectendienstverlening 


069	 Waterstofbom - Wikipedia.pdf


070	 19060501-De-Nederlandse-Waterstof-Alliantie.pdf


071	 Gemeente Den Helder Frans C. Klut 19010700-Aanbiedingsbrief-	 	 

	 Grondwatermonitor-2018.pdf


072	 260px-Grootzegel_van_de_Bataafse_Republiek_(1796).svg.png


073	 Bataafse Republiek - Wikipedia.pdf


074	 Bataafs Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte - Wikipedia.pdf


075	 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Wikipedia.pdf


076	 Theoretische natuurkunde - Wikipedia.pdf


077	 Ontstaan van de Familienaam.pdf


078	 Sander Schimmelpenninck over De Opvolgers/ 'Ik ga meer de diepte in' - TVgids.nl.pdf


079	 Sander Schimmelpenninck is De Slimste Mens - Televizier.nl.pdf


080	 Sander Schimmelpenninck over De Opvolgers/ 'Ik ga meer de diepte in' - Televizier.nl.pdf
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086	 'Staat betaalt al bijna veertig jaar dubbel voor onderhoud paleizen' | NOS.pdf


087	 Schermafbeelding Google Maps Shell tankstation Sumatra


088	 D66 wil veestapel halveren/ drastische afname stikstofuitstoot | Politiek | AD.nl.pdf


089	 Cellulitis-foto Demi Lovato krijgt veel bijval/ 'Geen schaamte meer' | NOS.pdf


090	 Beatrix-Dossier - Syp Wynia.pdf


091	 GEACHTE REDACTIE/ VVD en CDA hebben zich belachelijk gemaakt | De Volkskrant.pdf

	 Lezer reacties


092	 Koningin Máxima komt naar Apeldoorn! - indebuurt Apeldoorn.pdf


093	 ABN AMRO Group - Wikipedia kopie.pdf


094	 Rijkman Groenink - Wikipedia.pdf


095	 Archief van de familie Kalff 1479.nl.pdf


096	 Corrected/ Commodity Traders/ The trillion dollar club - Reuters.pdf


097	 Inventaris van het archief van het Hoge Commissariaat van Nederland in Indonesië 

	 (Jakarta) -HaNA_2.05.189.ead.pdf


098	 Sit Thomas Stamford Raffles 1805-1824 Malaysia, by Norun Najjah Ahmad


099	 Commonland Loudon	 CLPublication2017V2DEF1_481367622.pdf


100	 Oliebeleid van Japan - Wikipedia.pdf


101	 Aangepast schema Loudon/Robbert Schermafbeelding 2019-08-24 om 18.13.39 2.jpeg


102	 Philip Kohnstamm - Wikipedia kopie.pdf


103	 Shell tankstation Sumatra. Totaal Schermafbeelding 2019-08-01 om 11.52.06.png


104	 Tekening vrouwe justitia
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	 Lexius.pdf
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	 voorheen Lexius.pdf
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	 voorheen Lexius.pdf


108	 Crinoline - Wikipedia.pdf
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114	 Prof. Paul Cliteur - Tegen de identiteitspolitiek/ 'Identiteitspolitiek is racistisch, narcistisch 
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446	 Willem III van Oranje - Wikipedia.pdf


447	 Nassau (Bahama's) - Wikipedia.pdf


448	 Wolter Robert van Hoëvell - Wikipedia.pdf


449	 Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken - Wikipedia.pdf


450	 Gencor - Wikipedia.pdf


451	 Hendrik van Oranje-Nassau - Wikipedia.pdf


452	 Billiton Maatschappij - Wikipedia.pdf


453	 BHP - Wikipedia.pdf


454	 Populaire films op Google, Soylent Green. Schermafbeelding 2019-08-06 om 23.49.30.png


455	 Samuel Samuel & Co - Wikipedia.pdf


456	 Staatsportret willem alexander.jpg


457	 Greta Thunberg - Professionele mediahype van grote spelers - Novini.nl.pdf


458	 Maxima en Saoedische Prins gn4-26741661-46570026img-gn4-26741661-46570026.jpg


459	 VOGUE Koningin Máxima bezoekt Jordanië in ongezien ontwerp van Natan.pdf


460	 De Valkenhorst. | Orange Consult - Leiderschap & Organisatieontwikkeling.pdf


461	 De netwerkprins – De Groene Amsterdammer.pdf


462	 John Francis Loudon - Wikipedia.pdf


463	 Hoe het sprookje begon/ een terugblik op de eerste geheime liefdesmaanden van Máxima 

	 en Willem-Alexa.pdf

464	 leven_en_laten_leven_bld_19931.pdf


465	 Jan Willem IJzerman - Wikipedia.pdf
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466	 Schermafbeelding Bataviaans Nieuwsblad , 15-01-1903 Dordtsche Petroleum Soerabia


467	  Bedrijfsnieuws | Trouw.pdf Dordtsche, oninklijke Olie


468	 Moeara zoekt naar zelfbescherming | Trouw.pdf


469	 Dordtsche ziet niets in overname door VPV | Trouw.pdf


470	 Iemand op FOK.nl over Dordtsche die plots weg was


471	 Hermanus van Beek. ehjb25-beek.pdf


472	 Ranglijst Man & Money | IEX.nl.pdf


473	 Oud-vermogensbeheerders eisen miljoen van DNB | Trouw.pdf


474	 Ik vind 't gewoon lekker | IEX.nl.pdf   Voûte


475	 Palthe - Wikipedia.pdf


476	 Kijk op vermogen. Hof Hoorneman


477	 Overpeinzing over Nico Veer | IEX.nl.pdf


478	 Koning bij Groothoofdspoort Dordrecht Koningsdag 2015  Schermafbeelding 2019-08-02 

	 om 19.42.31.png


479	 Adriaan Stoop - Regionaal Archief Dordrecht.pdf


480	 Adriaan Stoop - Wikipedia.pdf


481	 Staatscourant Groothoofdspoort, Dordtsche, Maxwell ABN-AMRO stcrt-2000-143-p25-

	 SC25042.pdf


482	 Grafiek AGSI inzake UGS Norg vanaf 2011 opslag 7 miljard A  Schermafbeelding 	 

	 2019-07-30 om 15.40.38.png


483 	 Grafiek AGSI inzake UGS Norg vanaf 2011 opslag 7 miljard B Schermafbeelding 

	 2019-07-30 om 15.38.53.png


484	 AGSI tabel UGSNorg(Langelo) vanaf 2011 -2019-07-29-2019-06-29 UGSNorgLangelo.pdf


485	 AGSI tabel UGSNorg(Langelo) vanaf 2011 in XLSX


486 	 AGSI tabel UGSNorg(Langelo) vanaf 2011 in XLS


487	 KEA_-_Kosten_van_het_Energieakkoord.numbers


488	 De_kosten_van_het_energieakkoord.pdf


489 	 Orde van de kousenband.pages


490 	 Ets moord op graaf Floris de Vijfde 5a0d019e-4d60-11e5-8816-322aba757b83.jpg


491	 Eigen overweging. The Garter.pages


492	 TROUW. Den Haag ontdekt een nieuwe diersoort: de middenklasse


493	 NU.nl Shell Nederland steunt Klimaatakkoord, milieubewegingen zijn sceptisch
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494 	 NOS Kritiek op ban Gouden Eeuw, Rijksmuseum handhaaft de term


495	 RTV Noord. Havendirecteur: ‘Economie Noord-Nederland komt tot stilstand door 

	 stikstofprobleem


496	 Algemeen Dagblad: Kamer hekelt compensatie aan oliebedrijven (90 miljoen/Wiebes)


497	 Volkskrant: Astronomen verrast door tweede indringer uit ander planetenstelsel


498 	 NOS: Overwinning ‘remainers’: Schotse rechter vindt schorsing parlement onwettig


499	 NRC; Stevig doorlopen, oogcontact vermijden… geperverseerde samenleving


500	 Het Parool; Theodor Holman; Als Wildersgate waar is, moet het hele kabinet aftreden


501	 NRC; Aysel Erbudak, oud-baas Slotervaartziekenhuis: ‘Die schulden ga ik niet betalen’


502	 NOS; Shell Klokkenluider 


503 	 NU.nl; Nederland stuurt nog eens 84 mariniers naar Bahama’s voor noodhulp


504	 VESTIA: Wikipedia. Interessant bedrijfje inzake …


505 	 TPO; Briefje aan Geert Wilders 5 september 2019 inzake politiek proces


506	 RTV Noord; Biotechnisch bedrijf Solenne is failliet. Zonnecellen en Huidverzorging. 

	 Fullerenes en plastics…


507	 IN DE BUURT; blad Apeldoorn. Maxima komt op bezoek, iedereen een lening, iedereen 

	 schulden, iedereen slaaf…


508	 AD; Monumentale boom gered, Milieuzorg staakt verzet in Apeldoorn


509	 D66 komt met wetsvoorstel voltooid leven, wacht niet op kabinet


510	 Van Loon Geslacht


511 	 Ellen van Loon architect verbouwing Binnenhof, opzij geschoven


512 	 NOS; D66-plan voltooid leven wekt verbazing en irritatie bij coalitiepartners


513	 RTV Drenthe, Jongeren dragen bij aan ontwikkeling waterstofwijk Hoogeveen


514 	 Annemarie Jorritsma, wikipedia


515	 Milieudefensie; Overgroot deel van de klimaatbeweging sluit zich aan bij rechtszaak tegen 

	 Shell


516	 NOS; Iran straft steeds harder: activiste krijgt 24 jaar voor afdoen hoofddoek


517	 AD; Dikke electyriscje austo’s crashen veertig procent vaker dan gemiddeld


518	 NOS; Waarom Nederland er geld bij krijgt als het geld leent


519	 RTV Drenthe; Noord-Nederland wordt Europese waterstofregio


520	 De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, wikipedia


521	 Johannes Isaak de Rochemont, Weltevreden 1834, Magelang 1914, Nederlands Militair, 

	 adjudant van gouverneur-generaal James Loudon
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522	 Thomas van Aquino, filosoof 1225-1274, wikipedia


523	 Isaac Newton, wikipedia


524	 NOS; MURA-Stam in Amazinegebied bedreigd: ‘wat hier gebeurt is een 

	 gruweldaad’ (milieu)


525	 Feodaal Stelsel: leenstelsel Maxima/VN plan


526	 NOS; CBS: Steeds meer Nederlanders kampen met slaapproblemen 20 augustus 2019


527	 LFg fysio equipement, tijdsduur beperkingen behandeling STAANDE laag frequent golven


528	 AD; Konijn in brand gestoken in Apeldoorn: politie woedend.  Perversering samenleving


529 	 KLM krijgt predicaat ‘Koninklijk’ verlengd


530	 Luchtvaart Nieuws: Zestig jaar bevrijding: terugblkik op KLM in Tweede Wereldoorlog


531	 Chattanooga, laag frequent behandel apparatuur voor STAANDE GOLVEN


532	 TPO: recessievrees


533	 NU.nl: wie is wie in het misbruikschandaal rond multimiljonair Epstein?  (de perverse 

	 narcist)


534 	 NOS: Oorlogsslachtoffers Nederalnd-Indië herdacht in Kamer 14 augustus 2019


535 	 Volkskrant: De (arrogante/narcistische) makamba (Hollander) moet inburgeren: ‘Het mag 

	 hier dan warm zijn, maar dan ga je niet driekwart naakt over straat’


536	 Volkskrant; Let je even niet op, blijk je onbewust white genocide te hebben gepleegd


537	 Volkskrant: Hoe een extreem rechtse complottheorie mensen aanzet tot het plegen van 

	 dodelijk geweld


538 	 Volkskrant: Hoe Google-data in een moordzaak leidden naar de echtgenote


539 	 METRO: Ollongren voor loonsverhoging politici (D-66)


540	 AD; Rutte wil de ‘gewone man’ te vriend houden.

	 

541	 Jaarboek Kasteel Keukenhof, schilders en schrijvers. 


542	 +gezond magazine no 4, augustus 2019, 


543	 Gerrit Zalm Board of Directors as Non Executive Director | Shell Global.pdf 

	 Een soort van ere-board-membership, nog actueel per 17 september 2019, prinsjesdag


544	 4 januari 2019, business insider; Shell sluist tussen 2021 en 2025 zo’n  $ 125 miljard terug 
	 naar aandeelhouders vanwege aandeleninkoopprogramma’s en dividenden  


545	 Het Boek Eroïca, The Quest for Oil in Indonesia (1850-1898), Auteur J. Ph. Poley


***	 En nog veel meer info over eeuwen van blauw gedrag dat gewoon op straat ligt
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Met de vriendelijke groeten van onder de Crinoline 
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