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De Pil Van Een


Waarom het ‘KlimaatPlan’ van de Nederlandse Overheid zal falen.


Het plan zál falen omdat het gedragsprobleem ónder dat klimaat-plan niet wordt aangepakt en 
derhalve faalt ieder plan dat op een verrot fundament wordt gebouwd. 

De wereld beweegt en gelukkig zijn er steeds meer wetenschappers die nadenken over de morele 
verrotting die heeft plaatsgevonden in de laag van wereldleiders.


Met name politici neem even de moeite te luisteren naar Fred Kiel van KRW International.

Fred Kiel is;  B.A. – Psychology, University of Minnesota

Ph.D. – Counseling Psychology, University of Minnesota


https://www.youtube.com/watch?v=vqBPZR63vfA


Het is fijn om gestudeerden te horen praten over ‘gedrag’, het voelt dan ook niet meer zo alleen. 


De kern van het KRW boodschap is een bedrijf (ook Nederland is een bedrijf Mark Rutte, het 
bedrijf van het Koningshuis) en dat doe je het meest succesvol vanuit hoofd en hart.


Hoofd	 —> Integriteit

	 —> Verantwoordelijkheid

Hart	 —> Vergeving

	 —> Compassie


Meer op;  https://krw-intl.com/our-thinking/


Als je binnen leiderschap, juist ook als democratisch gekozene, vanuit je innerlijk karakter 
verzuimt deze vier gedragskenmerken uit te voeren geeft dat narcistificatie van de samenleving.  
Het kenmerk van de verslaving aan De Pil Van Een.


Kijkende naar de klanten van KRW International blijft wel de vraag of CEO’s van hun klant-
bedrijven wel écht luisteren naar de wetenschappelijk onderbouwde adviezen van KRW 
International.

In de uitleg van Fred Kiel Ph.d gaat hij er namelijk ook op in dat CEO’s die deze balans niet in hun 
karakter hebben ingebouwd helemaal kunnen afzinken naar het zijn van een psychopaat. 


Ik kijk de laatste tijd wel geboeid naar debatjes tussen Thierry Baudet van Forum voor Democratie 
en, ik zal maar zeggen, de rest (inclusief bijna alle media). Baudet debatteert namelijk constant op 
niveau van ‘gedrag’.  Welkom bij de club van échte denkers Thierry… ik en vele Nederlanders 
genieten ervan. 


Fred Kiel vergelijkt de slechts tot ‘gemiddeld ontwikkeld morele intelligentie’ van CEO’s en lager 
met die van een kind tot ‘9th grade’, oftewel een ontwikkeling van een gemiddelde veertienjarige 
in klas drie van het voortgezet onderwijs  


Het onschendbare Openbaar Ministerie heeft mij ooit een brief gestuurd met het vriendelijk 
verzoek of ik hen geen brieven meer wilde sturen, het mocht natuurlijk wel maar mijn brieven 
hingen hen inmiddels de strot uit, ik bestookte hen namelijk met de onder hun leiding gemaakte 
én misbruikte valse kinderporno welke zij omwille van hun onschendbaarheid niet wenste op te 
ruimen. 


Baudet speelt (naar mijn mening) op zijn eigen wijze exact hetzelfde spelletje, het confronteren 
van politici met hun gedrag en dat geeft bij de ontvanger steevast irritatie en vervolgens laten zij 
die narcist zijn, hun schapen masker vallen. 

Verderop enkele voorbeelden hiervan maar eerst één die belangrijk is om ‘De Pil Van Een’ te 
kunnen snappen.
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In een zoveelste Klimaat-Plan debatje interrumpeert Baudet Dhr. Segers van de Christen-Unie 
namelijk meerdere malen of Dhr. Segers zich eigenlijk zelf wel heeft verdiept in en überhaupt wel 
enige kennis heeft over Co2 en over de hoeveelheid.


Segers verweert zich met dat hij zijn menig baseert op datgene dat 97% van de wel onderlegde 
wetenschappers beweren.

Exact hiermee legt Segers een eigen zeer ernstig innerlijk gebrek bloot, hij denkt niet zelf na, heeft 
de innerlijke kennis niet en is dus een ‘volger’ maar één die wél keuzen maakt voor een heel volk. 


In het eerder benoemde boekje van mijn vriend (Emeritus professor Mathematics) John C. Lennox 
‘Can Science Explain Everything’ en zijn meerdere wetenschapsdebatten heeft John het punt 
gemaakt, ook meermaals gewonnen, dat wetenschappers in gezamenlijkheid heel vaak nonsens 
verkondigen omdat de basis onder hun beweringen ondeugdelijk bewijs is dat slechts op 
‘aanname’s’ berust.


Rob Jetten van D66 doet evenzo met zijn Klimaat wensen op basis van een Computer Image, een 
berekening zonder échte wetenschappelijke basis. 

Op D66 kom ik nog terug, maar Jetten lijkt mij meer op een 3D PRINT welke ‘print’  
geprogrammeerd is door Jan Rotmans en Rotmans heeft zijn hele bewering opgehangen aan een 
computer image die rekent en rekent op basis van er eerst ingestopte informatie waarmee je de 
uitkomst die de computer geeft heel eenvoudig kunt manipuleren. 

Er gebeuren daarbij in de wereld als geheel simultaan zaken die haaks op het Klimaat-Plan staan 
en die ook met ons onschendbaar Koningshuis te maken hebben. LNG schepen

Ga dit als klimaat-plan aanhangers eens uitleggen aan de burgers…

Deze schepen zijn hartstikke actueel en nieuw of in aanbouw én 

de Koninklijke Nederlandse Shell heeft de GROOTSTE… yeah …   
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The Wet Dutch Dream 

In dit stuk ga ik o.a. het gedrag en een stuk verborgen structuur van De Staat der Nederlanden 
met onze corrupte democratische poppenkast duiden.


De witte anjer is verworden tot het symbool van respect voor veteranen en kan ook in de week 
voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag door iedereen gedragen worden. 

Elke laatste zaterdag van juni is het Veteranendag. De bloem mag ook gedragen worden bij 
andere veteranenactiviteiten in het land.


Ook is de Witte Anjer door het dragen ervan door wijlen Prins Bernhard weggezet als een 
symbool van ‘verzet’.


Ik stel nu dat de witte anjer bij gebruik door ons Koningshuis een 

‘ik lach je recht in je smoel uit’ anjer is.


De Complot Theorie 

Mensen ernstige misstanden aan het licht brengen, zoals bijvoorbeeld het neerhalen van de 

Twin-Towers 9/11, worden binnen en door ‘hijgerige media’ weggezet als complotdenkers.  


‘Hijgerige media’ die de aandeelhouderszweep volgen en weinig tot geen kennis hebben over de 
psychische persoonlijkheidsstoornis narcisme kunnen complexe zaken gewoon niet doorgronden 
en dat kan je hen niet eens verwijten, ze hebben qua ontwikkeling ‘grade 9’ niet behaald. 


Narcisten plegen vanuit hun persoonlijkheidsstoornis altijd bepaalde disinhibitionele gedragingen 
die je als ‘normaal’ denkend mens absoluut in eerste, tweede en derde instantie niet door kunt 
hebben, dat kan je meestal pas met terugwerkende kracht. 

Laat ik een voorbeeld geven; 

Ik dacht iemand te kennen en die ‘iemand’ had een boek (Auteur Stefan Zweig) Dat boek was een 
vermeende biografie over ‘Mary, Queen Of Scots’. Tegen dat dikke boek stond steevast ter linker 
zijde een dun boekje ‘De Dwangneurose’ (Heden benoemt men dat als OCS, Obsessieve 
Compulsieve Stoornis). Die ‘iemand’ vertelde mij één verhaaltje dat in dat dikke boek stond, daar 
moest ik het mee doen. 

Pas na 36 jaar kreeg ik tot de bodem door wat die ‘iemand’ mij op disinhibitionele wijze bedekt 
had voorgehouden, ik had het kunnen zien maar zag het niet omdat het een gaslight boodschap 
was …


Ik schrijf dit omdat het dragen van de Witte Anjer door ‘foute mensen’ een gaslighting is, de 
‘lachbloem’. Met het dragen van die bloem die symbool staat voor respect (integriteit, 
verantwoordelijkheid, vergeving, compassie) lacht de drager indien die in de werkelijkheid van het 
leven van de drager die kernwaarden niet handhaaft je recht in je smoel uit.

Wijlen Prins Bernhard, minimaal tot 1 januari 1937 Lid van de Nazi Partij Deutschland, Lockheed 
affaire, een rondslingerend geslachtsdeel met veel vreemdgaan, buitenechtelijke kinderen, en 
altijd op jacht naar geld. De Anjer staat ook wel symbool voor God. 

De Witte Anjer die Wijlen PB droeg was een grote gaslighting.


Doordat je als langdurige ervaringsdeskundige uiteindelijk het narcistische disinhibitionele gedrag 
kunt doorgronden kun je het ook gaan doorzien bij anderen. 

Kritisch nadenken behelst lang niet altijd ‘complot denken’ maar het wordt vaak zo genoemd 
omdat diegene die het hem onbekende aanhoort    de waarheid niet aan kan en het voor hen te 
groot gegeven als complot wegzet uit eigen gebrek.


Ga ik terug naar dat debatje tussen Baudet en Segers.

Dit is niet persoonlijk bedoeld jegens Gert-Jan Zegers maar dit gaat over denkwijzen die velen 
hebben, mensen nemen namelijk heel vaak dingen aan en over van anderen zonder er zelf over te 
hebben nagedacht en toch trekken zij conclusies die vergaande gevolgen hebben.

Leiders die verslaafd zijn aan De Pil Van Een willen niet dat mensen om hen heen autonoom 
nadenken.
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TED-TALK door CLIVE BODDY 

https://www.youtube.com/watch?v=tlB1pFwGhA4

Deze Ted-Talk gaat over Corporate Psychopaths as Organizational Destroyers

en dus veel over heel veel politici.


Clive Boddy is Professor of Management op de University of Tasmania.

Hij legt uit hoe het denken van veel leiders verloopt en waarom. 

Op een andere manier weer hetzelfde als waar NarcistenBuster over gaat.


Kijk, als je zelf als mens niet nadenkt over wat er beweert wordt kan het zomaar zijn dat je met 
open ogen in de gaslight val van een psychopaat loopt   

Je dient beweringen te controleren op basis van vaststaande feiten want heel veel wetenschap 
bestaat uit beweringen en niets anders dan beweringen. 


Zo is Nederland eigenlijk al bijna totaal naar de klote, op 12 juli 2019 kopte RTL Nieuws nog 

Peiling: helft Nederlanders tevreden over kabinet-Rutte III 
Als mensen niet zelf nadenken zien zij de journalisten en media als dé waarheidsbrengers en gaan 
ze niet inzien dat zulke artikelen gewoon gaslight boodschappen zijn van bedrijven waar het 
gebruik van De Pil Van Een algemeen heersend gedrag is.


Nog zo’n debatje, nu Baudet die M.P. Mark Rutte interrumpeert en wederom gaat het mij niet om 
de inhoud maar om het gedrag.

https://www.youtube.com/watch?v=7fdsnnrBX3A

(ik zet de video’s ook wel op mijn youtube kanaal ‘Robbert Huijskens’)


Rutte draait hier de boel naar zijn hand en doet alsof hij Baudet even de oren gaat wassen, 
Baudet trotseert het gedrag van Rutte en als je kijkt naar het gedrag   is er maar één persoon die 
zich hier vunzig misdraagt en zie een bullyende narcist in volle glorie aan het werk, de Premier 
Mark Rutte verliest zichzelf, heeft zijn schapen-masker afgelegd en zie de gulzige wolf bezig. 


Je kunt Mark Rutte hier over de knie leggen  van hoe een goede CEO met andere mensen om 
gaat, het maatje van Unilever, Shell en Alex  faalt inzake het wetenschappelijk onderzoek van  

Fred Kiel van KRW International 100%  en betoont zich van een ’n Premier onwaardig gedrag  

dat een ‘grade 9’ leerling niet zou vertonen   je ziet de Premier Mark Rutte van zichzelf genieten 
zoals Clive Boddy dat soort gedrag beschrijft.


En weet je wat dan zo erg is, dat bijna de voltallige Tweede Kamer er ook zo van geniet (lachen) 
en dat zegt opgeteld dus niets over Baudet maar eigenlijk alles over het laag persoonlijk ethisch 
ontwikkelingsniveau van veel Kamerleden en Kabinetsleden die leven binnen de heersende mores 
één van de bijwerkingen van De Pil Van Een.   


De Pil Van Een 

In plaats van de omstreden Zelfmoord-Pil van Drion presenteer ik u nu ‘De Pil Van Een’.


Een ontdekte planeet, ziekte, uitvinding wordt vaak vernoemd naar de uitvinder zelf of naar de 
plaats waar de ontdekking gedaan is.

Zo is ‘Drion’ de naam van de man die ‘de zelfmoord pil’ bedacht, de benaming ‘de Ziekte van 
Lyme’ is vernoemd naar de ontdekkingsplaats van die ziekte, ‘Old Lyme’ is een plaats in de USA.


Kijk even naar  Dr. Scilla Elworthy, zoek haar op, zij is drie maal genomineerd voor de Nobel prijs 
voor de Vrede en mede oprichter van de Oxford Research Group  

https://www.youtube.com/watch?v=sgWyolwBGgE


Velen onder ons zijn verslaafd aan De Pil Van Een, hetzij omdat die een grootverbruiker is of 
omdat die gebonden is aan het financieel systeem.
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Koninkrijk Nederland is helaas een Psychiatrische Open Inrichting geworden omdat binnen dit 
Koninkrijk er een epidemische alom heersende verslaving is aan De Pil Van Een.   


De Pil Van Een is een ‘cocktail pil’ met als vast bestandsdeel de Nederlandse vinding van het VOC 
Aandeel welks gebruik tot een wereldwijd fenomeen is uitgegroeid   die als bijwerking heeft dat er 
door het ‘aandeel denken’ meer en meer bovengemiddeld Narcisme wordt opgewekt.

Dat geeft vervolgens op termijn doorwoekerd gedrag naar de psychopathie die deze cocktail Pil 
Van Een als bijeffect het ontstaan van ziekelijk sadisme geeft.

(zoals gebruikelijk bij verslavingen zien verslaafden hun eigen probleem / gedrag niet in, ook niet 
wat zij anderen met hun verslaving aandoen, daarom is zwaar doorgeslagen narcisme dan ook 
een psychische stoornis) 


Velen duiden mijn schrijven als negatief, waak voor het eigen oordeel inzake,

wie mijn woorden als negatief bestempeld benoemt in een adem namelijk gelijk ook 

de werkwijze binnen de huidige forensische klinieken als negatief.

Het beschrijven van doorgeschoten narcisme door middel van verschillende voorbeelden uit het 
dagelijks leven, het analyseren van deze gedragingen, kan op de lezer negatief overkomen, 

dit omdat diegene over de destructieve gedragingen en gevolgen leest veroorzaakt door mensen 
met doorgeschoten narcisme en die uitkomst is inderdaad zeer negatief.


in dit aards leven gaat iedereen weg (sterft) en jouw Precious aandelen laat je dan achter. 

Als jij jouw aandelen als narcistisch sadisme aan de wereld hebt nagelaten is jouw ziel daarmee 
behoorlijk leeg geworden, dat is pas een berooide uitvaart.   


Als je doel is dat het kapitaal nog generaties met de eigen familie mee gaat heeft het wel een doel 
maar dat kan dan alleen maar met een bij leven al gestorven innerlijke ziel omdat de drijfveren van 
hen die verslaafd zijn aan De Pil Van Een sadistisch worden.

Sadisme is namelijk een vaststaande bijwerking van langdurig gebruik van De Pil Van Een

    

Door deze massale verslaving staat Koninkrijk der Nederlanden aan het ravijn van 

de Aardgas-klimaat leugen 

Stichting Urgenda 

Stichting Urgenda staat aan de basis van het nu met spoed afgedwongen klimaat-Plan vol van  
warmtepompen, windturbines, afbouwen gas. 


Het Gerechtshof te Den Haag stelde bij uitspraak in hoger beroep op 9 oktober 2018 Stichting 
Urgenda in het gelijk. Justitie Nederland, stel ik uit ervaring, is corrupt tot op het bot dus welke 
narcistische verborgen agenda zit er per definitie écht achter die uitspraak en wat zijn de 
gevolgen;


Koninklijke Shell Nederland is letterlijk vanaf juli/augustus 2018 vol gas gaan geven met het 
winnen van zoveel mogelijk gas uit het Groningenveld. 


De Wraak van de Koninklijken…

https://www.shellnazihistory.com


Op 13 augustus 2018 publiceerde John Donovan over het foute NAZI verleden van Koninklijke 
Shell. Iets dat een beetje stil is gehouden in Nederland. 

Ik ga het niet aanhalen, lees het zelf maar op hun website…

De directeur van Koninklijke Shell was Henri Deterding, Deterding was meer dan alleen Nazi 
sympathisant.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Deterding


Koninklijke Shell voorzag Hitler Duitsland van de brandstof om Oostenrijk en Hongarije te 
veroveren.  

Over wijlen Prins Bernhard weten we ook allang dat hij lid is geweest van de Nazi partij tot 
minimaal januari 1937.  Van afgezwaaid directeur van Koninklijke Shell, weten we dat Henri 
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Deterding in 1936 uitweek naar Duitsland alwaar hij ging wonen in ‘Rittergut Dobin’ dat eigendom 
was geweest van Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de neef en echtgenoot van Koningin 
Wilhelmina der Nederlanden.

Enkele jaren later werd in Drenthe door vluchtende Duitse joden begonnen met het bouwen van 
barakken van wat het latere doorvoer Kamp Westerbork werd waar de Nederlandse 
Marechaussee weer de beveiliging deed voor NAZI Duitsland. 


Corrupt als de Nederlandse Onschendbare Rechtspraak is (zij dienen het groot kapitaal/macht)

is het dan ook niet verrassend dat Urgenda de zaak tegen de Staat won en… ook niet verrassend.


De eigenaren van de Koninklijke Shell hadden een afleiding nodig voor de bekendmaking van het 
NAZI verleden van Koninklijke Shell, op 13 augustus 2018 door John Donovan.

John Donovan nam op zijn beurt ook weer wraak op Koninklijke Shell.  

(nota bene: ik schrijf als ervaringsdeskundige inzake ernstige verborgen narcistische gedragingen)


Iedereen in Nederland druk, druk, druk met de klimaat beheersing.

De Urgenda bedoeling is te bizar omdat Urgenda doet alsof Nederland is voorzien van een glazen 
barrière tot aan het firmament en we het klimaat van de wereld onmogelijk alleen kunnen 
beheersen als postzegel op de wereldschaal, dat valt onder nonsens is nonsens. 


Wie heeft Urgenda opgericht en wie zijn de klimaatzaak tegen de Staat Nederland begonnen;

Jan Rotmans en Marjan Minnesma. 

Breng een bevolking in de ‘angstige overlevingsstaat’ (Toine Beukering, zó werkt dat) en geen 
mens denkt meer neutraal en gebalanceerd na en het volk laat zich als ‘makke lammetjes’ leiden 
naar een  de samenleving economisch vernietigende wereld   op basis van de klimaat leugen.


Dat het klimaat door mensenhanden kapot wordt gemaakt, jazeker, maar dat komt door   

de Pil van Een   en niet om wat anders dan ook. 


Eerst dient de wereld ontdaan te worden van de gevolgen  de Pil van Een   alvorens er sprake kan 
zijn van enig slagen van een poging het wereld klimaat nog te kunnen redden. 


Marjan Minnesma is aan haar carierre begonnen op het Ministerie van Economie, afdeling NOVEM 
(werd SenterNovem) (ik heb haar CV)

Jan Rotmans heeft jaren gewerkt bij het Ministerie van Economie, afdeling RIVM. (ik heb zijn CV,

nee, niet zijn Centrale gas Verwarming, zijn Curriculum Vitae)

Jan werkte voor het Ministerie van Economie toen besloten werd de ernstige overlast die Laag 
Frequente Hertz golven, die warmtepompen en windturbines o.a. genereren, LFg waar zo’n 8.5 % 
van de bevolking aan lijdt, NIET nader te onderzoeken, dat kan toeval zijn, echter wel frappant.  


Jan Rotmans is mathematisch hoogleraar die als student met een computer een ‘Image’ ,  
een ‘beeld’ heeft gemaakt van het door een computer uitgerekend ‘wetenschappelijk model’.

Jan is inmiddels wereldberoemd.

Ik heb ’n mathematisch hoogleraar als vriend, emeritus hoogleraar John C. Lennox, Oxford 
University. Een stelling van John is ‘nonsens is nonsens, also if spoken by a scientist’.   


Als je de klimaat stelling van Jan Rotmans bekijkt is dat gebaseerd op een gemanipuleerde 
‘Image’. 

Die image is bepaald door een grote computer en die computer berekend die image op basis van 
de ingevoerde gegevens. 

En wat Jan heeft weggelaten uit zijn berekeningen zijn de kernwaarden en eigenschappen van   

De Pil Van Een.


Tevens heeft Jan de wereldpolitiek weggelaten uit zijn enorme de aarde opwarmende Klimaat 
Oordeel en het duidelijk beperkt tot Nederland. en dat maakt het klimaat-plan Nederland inclusief 
de Rechterlijke uitspraak tot nonsens.

 

De Hoge Raad stelt in hun uitspraak dat er ook rapporten en overeenkomsten zijn aangegeven die 
andere landen, zoals V.N. leden, mede hebben ondertekend, echter, die kan je alleen meenemen 
in je Rechterlijke uitspraak als je als De Rechtspraak ook 100% zeker weet dat ook die andere 
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landen, (zoals Baudet zo mooi betoogde) die niet alleen mede ondertekenen maar er ook 
daadwerkelijk bewijsbaar actief met toetsbaar feitelijk handelen aan mee doén. 

Weet je niet zeker dat alle andere ondertekenaars handelend mee doen draai je met zo’n domme 
uitspraak de samenleving en de burgers financieel de nek om geachte domme Hoge Raad  

mrs. M.A.F. Tan-de Sonnaville, S.A. Boele en P. Glazener, of jullie zijn slechts grade 9 opgeleid of 
hadden jullie een corrupte andere reden. 


Zelfs de Koninklijke Nederlandse Shell, The Royal Dutch Shell doet NIET mee  
getuige de Prelude van Shell en het zichtbaar vooraf bewonderen van het Prelude Lego model 
door Koningspaar Alex en Maxima. 


LNG, oftewel Liguified Natural Gas staat net in de kinderschoenen, dat wordt ff lekker worldwide 
commercieel rammen met aardgas. Are Jan en Marjan fucking blind!;


De Prelude van Shell is niet de enige…

Maleisië, Mozambique, Delfin, Petronas, alle olie staten, iedereen gaat nu pas los met LNG.

Wij Nederland zijn De Pil Van Een gestoorden met het debiele de Nederlandse economie 
vernietigende plan van Urgenda. 

Het klimaat probleem kan je niet oplossen door in Nederland de burgers onderbewust verplicht en 
De Pil Van Een te laten slikken. 


In mijn optiek zijn Jan & Marjan Urgenda slechts de mollen van een ander doel…


De ‘staat’ waarin de Staat der Nederlanden zich bevindt 

Onze Democratie is, mits de politiek nu niet handelend gaat optreden, letterlijk slechts dé 
poppenkast van het Koninklijk Huis waarachter het Koninklijk Huis haar ware macht schuil houdt. 

Mits de politiek nu niet opstaat bewijzen de zittenblijvers op het pluche hun corruptie en 
verslaving aan De Pil Van Een. 

 

Het volk denkt, mede door decennia van gaslighting door politiek en media dat de Koning geen 
echte macht heeft… ach ja, droom verder…


Even de waarheid op een rijtje;

Nederland is een Grondwettelijke Monarchie en dus een land met ’n Alleen heerser. 

Het Koninklijk Huis heeft de Macht niet uit handen gegeven, die is slechts wat verscholen achter  
een sluier, een Poppenkast genaamd Democratie. 

(dat dit zo is zie je als je er een narcistische gedragsanalyse op los laat, de enige die direct naar 
mij toe gereageerd heeft is VVD’er Klaas Dijkhof die zijn paadje bewijsbaar heeft opgeschoond en 
mogelijk eerste president zou kunnen worden als het Koninklijke Familie is vertrokken naar 
Argentinië, Klaas won dan ook ‘de slimste mens’ (of is hij hier sluwste mens) 

De ministers zijn Grondwettelijk verantwoordelijk en het Koninklijk Huis is Onschendbaar, dit 
betekent dat als je bijvoorbeeld van het Koningshuis af zou willen je dat alleen maar kunt bereiken 
met een Staatsgreep. Dat Nederland het bedrijfje is van het Koninklijke Familie staat nergens.

Het Staatshoofd is Voorzitter van ons Hoogste Rechtsorgaan met zijn Ministers van Staat.

De sturende laag is de Bilderberg Groep.

Het Kabinet doet wat de Bilderberg Groep wenst en de Unilever en Shell mollen zoals Wiebes en 
Rutte zijn daarin zeer nuttig.

De Eerste Kamer kan Wetten naar de visie van de alleen heerser affluiten of door laten gaan.

Koninklijke Shell verkoopt inmiddels van alles om zich te storten op LNG business, dus de hele 
wereld gaat AAN het aardgas, behalve Nederland. Focus is nu met name off-shore. 

Gasunie is Nederlandse Staat en dus Koninklijk Huis, want Nederland IS Koninklijk Huis. Ik heb 
hier al meer over geschreven dus staak hier. Pluis de Grondwet hoofdstukken 1.Grondrechten, 

2. Regering en 3. Staten Generaal maar uit.


Allemaal 90 km per uur rijden is Politiek afgefloten, scheelt zo’n 45% aan brandstof gebruik en 
aanverwant Co2 uitstoot, reistijd duurt slechts 12.5% langer. Minder ongelukken, minder 
gewonden en doden.  NIET DOEN, stel je voor dat mensen tijd hebben om na te denken…
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Uitspraak Raad Van State inzake Vernietiging Gasbesluit Minister Wiebes  

Al eerder schreef ik over de CBS cijfers 2017 van het gasverbruik in Nederland.

Tevens dat er met zoveel verschillende waarden wordt gepubliceerd dat een gemiddelde burger/
journalist t.b.v. onderzoek niets kan herleiden. 


Wij hebben alhier geconstateerd dat de NAM (Koninklijke Shell) vol gas geeft met de laatste 
aardbeving tot gevolg en geen enkele Koninklijk Huis dienende Gemeente heeft gereageerd, 
allemaal hebben ze maar snel een extra Pil Van Een doorgeslikt.


De Raad van State heeft de beweerde Leveringszekerheid versus het Grondrecht van de 
Veiligheid van de bevolking tegen elkaar afgewogen en naar de prullenbak verwezen.


Toine Beukering, net als de Nazi’s laat een foute Overheid de eigen bevolking zelf het eigen volk 
afslachten, de Nazi’s lieten de joden zelf binnen de kampen bijna al het vuile werk uitvoeren…


De Rechter van de Hoge Raad heeft in de mondelinge uitspraak het volgende gezegd

de andere grootverbruikers gebruiken zo ongeveer 2 miljard m3 aardgas (uit het Groningenveld, 
want daar gaat het besluit om).  Okay, dankjewel Raad van State.   


Als je als land aardbevingen hebt kun je leveringscontracten naar het buitenland stoppen, dat is 
geen contractbreuk maar overmacht. 

Als het vliegtuig waarmee je zou vliegen is neergestort kan je als klant niet eisen toch te mogen 
vertrekken met dat vliegtuig, zo’n eis houdt nergens stand. Als het Buitenland dat wel kan eisen, 
hebben de mensen die de contracten hebben opgemaakt het verstand van kleuters.   


De NAM / Shell mag in gasseizoen 2018/2019 19 miljard m3 uit het Groningenveld winnen 
vanwege leveringszekerheid en nog veel meer onzin. 

Als je de CBS cijfers van 2017 bestudeerd en de mondelinge uitspraak dat de ‘andere 
grootverbruikers’ slechts 2 miljard verbruiken op jaarbasis kan je dus keihard stellen dat het 
winnen van het aardgas uit het Groningenveld per onmiddellijk gestopt kan worden, 

want we hebben al genoeg op voorraad.  
Heden 14 juli 2018; Nam-Shell UGS-Norg  2,8 miljard m3, Nam-Shell Grijpskerk  2,7 miljard m3, 
TAQA Arabische Emiraten Bergermeer Alkmaar  4,3 miljard m3, TAQA Arabische Emiraten 
Nederlands Piekgas 0,45 miljard m3, dat is genoeg voor de thuis-CV’s en gasfornuizen en we 
importeren nog vele malen meer aardgas dan we winnen… 


De kraan kan dus gewoon 100% dicht, behalve als de verborgen handel belangrijker is dan de 
veiligheid van de bevolking. 


The Most Noble Order of the Garter 
ofwel 
Alex zijn Orde van de Kousenband 

Deze orde Staat voor: Chivalry / Ridderlijkheid, tja…


Als er in een samenleving teveel narcisme komt perverteert die samenleving en  
sterft de beschaving.

Onze Alleenheerser is nu ook nog een Nobele Ridder van de Kousenband.

Gaan we aan narcisme ten onder? Ja, dat is simpel. 


De Koning heeft met het meedoen aan deze charade van de Kousenband in mijn optiek zijn ware 
gezicht getoond. Moet ik mezelf nog verlagen tot dat niveau van denken, dan daal ik af naar de 
overgang van de 11de naar de 12de eeuw van de Engelse Koning Jan Zonder Land. 


Mensen zeggen wel eens dat mijn boodschap zo negatief is,

ik heb een poging gewaagd de realiteit positiever te schrijven, helaas, dan wordt de boodschap 
niets minder dan nonsens. 
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Mijn boodschap is echter wel degelijk positief want er zit een ontsleuteling van het Enigma rond 
de aardgas-klimaat leugen in.

De klimaat problematiek zal nóóit kunnen slagen zolang de kennis rond de ontsleuteling van het 
Narcistisch Enigma niet bij minimaal 10% van de Overheidsmedewerkers doordringt. 

  

Er heerst heden zoveel narcistisch gedrag dat het daarover gaan schrijven een vorm van schrijven 
met de gaskraan open betekent.


Bemoedigende gebeurtenissen zijn dat dr. Kelder & Co met Eric Smit op 22 juni 2019 ‘De 
verborgen macht en de woningmarkt’ behandelde en Jort Kelder op 15 juni 2019 een nieuw boek 
over de psychische stoornis narcisme besprak ‘Ik hou van mij!’. 


Ook bemoedigend is dat PAJ, Platform Authentieke Journalistiek een onderzoek is begonnen. 

Volgens RTV Drenthe is er door de journalisten informatie opgevraagd bij negen 
ministeries, drie provincies en vijf gemeenten. Assen was de eerste gemeente die contact 
zocht met de journalisten. 

Het gaat hier om zogeheten WOB-verzoeken; onder de Wet Openbaarheid van Bestuur 
kunnen burgers informatie opvragen bij de overheid. Het Platform Authentieke 
Journalistiek (PAJ) doet dit nu samen met onderzoeksjournalisten van Follow the Money.  

Het onderzoeksteam heeft in totaal tienduizenden documenten aangevraagd bij de diverse 
instanties. Mailtjes, notulen, verslagen, brieven, beleidsstukken, sms-jes en nog veel meer.  

Dan de rubriek  ‘De Optimist’ op NPO ‘Radio 1 Vandaag’, maandag 24 juni 2019 met 
presentatrice Suzanne Bosman en gast Amber Slooten van thefabricant.com over ‘in de toekomst 
dragen we allemaal digitale kleding’.

Het klimaat te lijf met digitale kleding. Hun website ziet er prachtig uit, de motivatie is ook zeker 
goed bedoeld, maar hoe gek heeft de narcistische wereld de mensheid gekregen… of niet….

De nieuwe ‘Z’ mensen worden door Suzanne benoemd als de ‘social’s’. 

Ongeveer enkele quotes van directeur Amber in het 1 vandaag blok ‘De Optimist’;

Toekomst, mensen hebben tegenwoordig een virtuele (denkbeeldige) entiteit zoals Instagram, 
soms wel drie Instagrammen, holografische leefwereld, ik denk dat de oudere generatie op zoek 
moet gaan naar een nieuwe manier van uitdrukken van hun identiteit, digitaal uitdrukken, de oude 
manier is niet meer relevant, het digitale is makkelijker dan in het echt, Blockchain, Generatie ‘Z’ is 
er veel verder mee.  
Tja…..


In de Verenigde Staten wordt voor Z-people ook wel ‘Snowflake’ (sneeuwvlok) gebruikt. 

Sneeuwvlok is in 2010 al een denigrerende straattaal voor een persoon, wat impliceert dat ze een 
opgeblazen gevoel van uniekheid, een ongerechtvaardigd gevoel van recht hebben, of overdreven 
emotioneel zijn, gemakkelijk beledigd en niet in staat om te gaan met tegengestelde meningen. 
Veelvoorkomende gebruiken zijn de begrippen speciale sneeuwvlok, generatiesneeuwvlok en 
sneeuwvlok als gepolitiseerde belediging. 
Ach…… laat dat nu heel veel lijken op kenmerken die bij het narcistisch gedrag horen. 

Het is net zo nep als de bitcoin. 

Nederlandse mensen zijn de zakken voor de door Ollongren opgezette Resomeer stomerij.


Toine Beukering, met respect, hier ligt de reden van dat de joden zich als lammetjes lieten leiden 
naar de gaskamers. 

Nederlanders die altijd spuugden op de Duitsers, allereerst is ons Konings Huis (behalve Maxima) 
Duits en doen wij heden net zo als waar we op spuugden!

Als wij nu niet opstaan zijn we geen haar beter!

It come’s to us all… De  Pil Van Een…  dat is een keuze…


Je ziet het acteer ‘gedrag’ nu ook heel duidelijk terug in de Koninklijke Familie, ze zijn bang! 

Bij de opening van de Sophiahof (o.a. Indisch Herinneringscentrum) stonden demonstranten. 

Een kleine studie van de beelden levert het volgende op. 

Alles is opgezet (ge-staged) door de Rijks Voorlichting Dienst. 

De King komt naar buiten en ziet ‘spontaan’ de ‘demonstranten’.
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De King draagt de symbolische anjer van zijn opa frontaal.

De 83 getuigen-verhalen (Oral History) zijn in de doofpot gedaan. 

Het gebouw heeft een binding met Willem de derde.

De demonstranten zijn keurig achter een spandoek geplaatst en mogen niet verplaatsen, de 
Sophialaan is leeg en goed leeg gehouden.

Het pas gestarte en gesubsidieerde Oral History project heeft geen interesse in de reeds 
bestaande interviews, het is allemaal democratisch dichtgetimmerd. 

Een demonstrant zegt ‘ik word niet gehoord’ 

De King zegt ‘te verbinden’ door een oude dame de hand vast te houden te te zeggen ’ik luister’.   

Het is de ledigheid ten top. 




Koningsdag 2019.  Ik zeg niets. 

Ik kijk door mijn ervaringen eerder in 
dit stuk beschreven ‘anders’.


Ik heb in deze scene iets geheel 
anders gezien, iets dat je gewoon 
kúnt zien als je weet wáár je naar 
kijken kunt.

Ook ik kijk Netflix series…


Het Openbaar Ministerie maakte in 
1996 zelf valse kinderporno van één 
beeldje privé opnamen uit een video 
van mijn dochtertjes in de tuin, dat is 
1/25ste deel van een seconde.


Dit is hier onze Koningin Maxima on-gemanipuleerd in 1/25ste deel van een seconde op 
Koningsdag en ik zag nog méér gedrag…  Ik zwijg als het graf…


De wraak van het Koningshuis 

Het Koningshuis verliest grip onder de bevolking. 

Ach ‘als ze het nog maar fijn vinden een handje van ons te krijgen’  sprak Amalia. 

Zij hebben dat shellnaziehistory.com zien aankomen.  

Aansturing vanuit Raad van State, Urgenda doorlaten, politiek, media alles in rep en roer,

tijd om in te pakken, veilen wat je kunt, ook museumstukken.


Stil houden in de media  dat Koninklijk NAZI Shell verleden.

Leegtrekken dat gas uit het Groningenveld, fuck het afbouwen ervan. 

Zwaar pompen in de UGS-Norg, gas verkopen aan het buitenland via het Arabische TAQA, een 
variant op TJAKKA.

Woont er in Een heel toevallig een mogelijke nazaat van Gerard van Velzen (de moordenaar van 
Floris de Vijfde) op zo’n 2.500 meter rechtstreeks achter de UGS-Norg van de NAM-Koninklijke 
Shell.     


Een link naar NTR school TV 

https://schooltv.nl/files/Infoblok/Bovenbouw_PO/
2013_d_WO_NTR_404226_venz_politiekemoorden.pdf

Een vaag verhaaltje over eind 13de eeuw waaruit veel info is weggelaten. 


Vriend van die Van Velzen in Een is ‘een ware etterbak’, Robbert Huijskens, ‘die schopt’ volgens 
zeggen van een politiek geëngageerde journalist zonder ballen ‘graag tegen de Overheid’.  

Van Velzen en Huijskens hebben samen 80 jaar ervaringsdeskundigheid op gebied van ernstige 
narcistische gedragingen en verslaafden aan De Pil Van Een. 
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Horen zowel Huijskens als van Velzen beiden wonende in Een  verdorie ook nog eens zeer zware 
Laag Frequent Hertz Golven die de UGS-Norg sinds half juli 2018 en daarna vanaf augustus 2018 
continu is gaan genereren.

Kwam de NAM/Koninklijke Shell op bezoek vanwege de klacht, werd Huijskens uitgedaagd door 
de NAM dat VVH (Van Velzen & Huijskens) de Laag Frequent golven toch niet konden traceren. 

Dat mondde uit in o.a. de zienswijze van VVH op de uitbreiding gaswinning UGS-Norg ingediend 
bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geplaatst op de website. 


Huijskens toonde aan, bracht met de zienswijze in, dat de Milieuwetgeving inzake geluidsoverlast 
niet deugt   omdat de Overheid de DbA Curve norm hanteert die net als de ‘Image’ van Urgenda 
100% ondeugdelijk is  en een hele reeks door de poppenkast democratie van de Alleen Heerser 
genomen beslissingen daarop rusten.  


Tezamen met het laatste Besluit van de Raad van State inzake het winningsplan van de 

NAM / Minister van Economische Zaken en Klimaat die beslissing van tafel te vegen   zijn gelijk 
ook alle beslissingen inzake de Uitbreiding UGS-Norg ook van tafel geveegd   want hoe kan de 
Minister nu aan het Volk gaan uitleggen dat het Gronings aardgas al jaren voor het Koninklijke 
Shell wordt verkocht door TAQA, het Energie Staatsbedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten.    

 

Eigenlijk gedraagt ons Koninklijk Huis zich nu net als mensen die moesten opdoeken aan het 
einde van een bepaalde oorlog ergens…


Waar gaan ’ze’ dan heen 

Naar Argentinië…


Gewoon ff googelen zolang het nog kan…

Bezittingen genoeg aldaar en ook aandelen portefeuilles op o.a. een bank op de Bahamas.


Voor ze gaan wel even onteigenen… maar dáár zijn we niet slim genoeg voor…

zoals gezegd…

want als ze weg zijn hebben we geen eigen aardgas meer en zijn we afhankelijk van de import van 
Argentijns aardgas en dat dan wordt geleverd door ‘De Familie’. 

Het nieuwe logo is dan veranderd naar een rein klimaat schoon wit nieuw symbool. 



For the Dutch market;


Witte Anjer Gas. 
White Carnation Gas. 

The reliable clean natural gas from ‘the White Garter’  
(de witte kousenband), 

Gas as climate proof as you can get it. 
Supplied by  
‘The Clean Hands PTY/LTD’ 
with your reliable CEO’s Mr. Rutte & Mr. Wiebes 

Main office: Buenos Aires
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Indische oceaan 

Hoe komt het Koninklijk LNG scheepje de Shell Prelude nu toch in de Indische Oceaan terecht… 

Australië heeft een overeenkomst met Indonesië kunnen sluiten over de gaswinning,

Koninklijke Dutch Shell kwam Indonesië zelf niet meer echt binnen vanwege de aldaar gepleegde 
roof-moorden.

Zowel Engeland als Nederland raakten de fossiele grondstoffen van hun koloniën kwijt.

Op deze wijze wordt de ultieme narcistische bevrediging toch nog volbracht.

Vermilion Nederland BV, weer zo’n BV met roots in Canada, Europa en Australië. 

De nieuwe slaven van de Adel is hun eigen bevolking, met een U-bocht via Australië haalt de 
Koninklijke Nederlandse Shell nu toch grootschalig het aardgas uit de zeebodem van de Indische 
Oceaan.   

Ja… zo werkt dat met verslaafden aan   de zelfmoord Pil van Een… de combi pil van 

het Aandeel dat zich vermengd met Narcisme


Grappig dat juist nu het Corrupt Onaantastbaar Openbaar Mysterie een onderzoek is begonnen 
naar Vermilion (vermilionisatie) van een in Nederland opererend Canadees/ Australisch/Europees 
bedrijf dat veel meer aardgas uit onze bodem haalt dan toegestaan.   

Mooie afleiding van de Koninklijke Nederlandse Shell die dit ook doet, al vanaf 2011 bewijsbaar 
via on-line gegevens… maar dat is een tandje te groot voor de Noordelijke Regionale 
Omroepen…


De sadistische onderwerping 

Nog even een verversing: De Pil Van Een is een cocktail-pil met als inhoud      

de Nederlandse vinding van   het Aandeel   die meer en meer   Narcisme   opwekt

deze cocktail pil heeft als bij-effect het ontstaan van      ziekelijk sadisme 

 

Wat je bij de verslaafden aan De Pil Van Een als vast kenmerk ziet is dat zij voor de bevrediging 
van hun lege ziel anderen willen onderwerpen. 


Het begint vaak al bij door hun opvoeding verslaafde kinderen die uiteindelijk trouwen.

Een getrouwde persoon verslaafd aan De Pil Van Een (verder DPVE) zal binnen het huwelijk in 
eerste instantie pogen dat de partner zichzelf zich aan hem/haar onderwerpt, oftewel DPVE 
verslaafde macht over de partner krijgt.  

Met alle narcistische kenmerken zal aan DPVE verslaafde, de partner pogen te onderwerpen, bij 
slagen geniet de onderdrukker daarvan terwijl die doet alsof die van de partner houdt. 


Zijn de twee partners beiden verslaafd aan De Pil Van Een krijgen hun kinderen een probleem, 

zij leven dan in een ware hel. 


Mondt zo’n verrot huwelijk waarbinnen zo’n DPVE verslaving heerst uit in een scheiding 

zal DPVE-lijder altijd aansturen op strijd, al staat die daarbij volledig compleet voor lul bij hen die 
niet aan DPVE verslaafd zijn. 

Heb je een onpartijdig onafhankelijk Rechter die niet aan DPVE verslaafd is, dan heeft het 
slachtoffer van DPVE verslaafde  mazzel.

Is de Rechter echter ook een aan DPVE verslaafde (veel meer dan de helft is dat) heb je als 
slachtoffer een groot probleem. 

Aan DPVE verslaafde Rechters zijn per definitie niet onafhankelijk en partijdig. 


Een gescheiden DPVE verslaafde zal altijd pogen zijn/haar ex te blijven belasten met sadistische 
pesterijen. 

Ik heb met mijn scheiding mazzel gehad dat mijn ex véél méér had dan alleen DPVE verslaving én 
dat haar gehele familie dat wist en verzweeg. Zo iemand zal al de contacten van zijn/haar 
slachtoffer pogen te beïnvloeden  zodat diegene over wie hij/zij de eigen sadistische macht kwijt 
is geraakt   veel van zijn/haar contacten verliest en opnieuw moet beginnen. 

Dat opnieuw beginnen zie je bij veel overlevers van DPVE verslaafden, zij doen uiteindelijk letterlijk 
álles weg wat hen aan DPVE verslaafde doet herinneren  want ál het gedurende de relatie door de 
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DPVE verslaafde beweerde   blijkt achteraf een leugen en manipulatie te zijn geweest, de relatie 
blijkt dan een grote gaslighting te zijn, een leeg noppes nada niets. 


Vertrouwen in anderen gaat bij overlevers van aan DPVE verslaafden naar ongeveer niveau nul, 
dat is lastig en dien je mee te leren omgaan. 

In de Politiek zit héél veel verslaving aan DPVE. 


Maak ik qua sadisme de stap naar onze nep democratie, ja Nep Democratie want onze 
democratie is 100% nep. De Eerste en Tweede Kamers worden bevolkt door mensen van wie 
velen aan De Pil Van Een verslaving leiden, ja leiden, want PvE verslaafden lijden niet, die leiden 
anderen naar het lijden aan de door hen gepleegde onderwerping. 

 

Wat mensen met DPVE verslaving hebben is de volstrekte innerlijke onmogelijkheid om tot een 
harmonieus oplossingsmodel te komen. 


Het verschil tussen D66 en FdP = zelf nadenken….… 

Doel van Van Mierlo bij oprichting van D66 was democratisering, het vernieuwen van het bestel en  
bij falen opheffen. 

Jan Terlouw (geboren te Kamperveen) en Jan Glastra van Loon (geboren te Batavia (Nederlands 
Indië)) stapte af van bestuurlijke vernieuwing, de basis van de oprichting van D66.

Winnie Sorgdrager D66. Els Borst D66. Letty Demmers van der Geest Partijvoorzitter 2015/2018 
D66. Tsarina Ollongren D66. 

De ‘Kroonjuwelen van D66' zijn er nog wel, maar leiden een slapend bestaan (WIKI). Ze worden 
onderhouden; Gekozen Burgemeester, gekozen Premier, districtenstelsel, dualisme, referendum.  
Van Mierlo lanceerde aan het begin van D66 zijn zogeheten "ontploffingstheorie". Hij stelde dat 
D'66 moest worden opgeheven zodra zij haar doel had bereikt. "D66 verdwijnt wanneer we het 
huidige politieke stelsel mee hebben helpen opblazen. 
D66 minister Tsarina Ollongren heeft zelf het enige werkende kroonjuweel van de D66 inmiddels 
opgeblazen, het referendum, het initiatief voorstel voor de bühne van Jetten is niet aangenomen. 


Tja, Winnie die verantwoordelijk Minister van Justitie was tijdens de corrupt afgewerkte Valse 
Zedenzaken (inclusief de kinderporno) nu Minister van Staat. 

Letty Demmers van der Geest die als Korpschef zelf de diréct verantwoordelijk was voor de 
onterechte inname van mijn wapenverlof / hobby omdat ik haar (toen met andere nette woorden) 
wees op haar populistisch gedrag.  

Goh, en Hans van Mierlo werd in zijn late politieke leven ook Minister van Staat van de Koning.

Heden is die 3D met bril uitgeprinte knul Rob Jetten fractievoorzitter in de Tweede Kamer van D66 
en die snapt er geen sneeuwvlok van dat het Forum voor Democratie met Thierry Baudet 

nu méér doet wat D66 aan het begin van het ontstaan van D66 beoogde te bereiken, namelijk 
meer Democratisering want de Tweede Kamer is genarcistificeerd vanwege de verslaving aan 

De Pil Van Een en dat geldt zeker ook voor Rob Jetten. 

What the fuck happened with D66…


Hans A.F.M.O. van Mierlo bezocht als Minister van Defensie de Bilderberg Sandefjord Meeting van 
14-16 mei 1982.  

Dat betekende   Broken Arrow  voor D66 …


Het is vanaf hier heel interessant het ‘gedrag’ binnen de Tweede Kamer te bestuderen. 

Ik ga het uitdrukkelijk en nadrukkelijk en dus met klem niet hebben over de politieke inhoud 

maar over het gedrag wat je ziet. 

Ik zal wat gedragsstudie video’s op mijn youtube kanaal ‘Robbert Huijskens’ plaatsen. 

Het is uiterst vermakelijk om te zien hoe Thierry Baudet de Tweede Kamer namelijk steevast op 
hun ondemocratisch ‘gedrag’ aanpakt.

 

Vervolgens zie je steevast hoe de zittende politici over Baudet heen vallen, soms zelfs kamerbreed 
want hij daagt de politici met verve uit hun, verslaafd als zij zijn, ‘De Pil van Een’ gedragingen te 
showen en de DPVE verslaafde politici hebben zelf niet eens door hoe zij hun eigen sadistische 
gedragingen in de kabinetspoppenkast disinhibitioneel showen.
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Des te disinhibitioneel sadistischer de politici worden des te groter de bijval van de Kamer…

De beste onder DPVE sadisten worden later Minister van Staat. De democratie is, geheel anders 
dan Hafmo (Van Mierlo) ooit bedoelde, geheel en al reeds opgeblazen gedrag. 


Wat die opgeblazen politici in de Tweede Kamer vervolgens vergeten is te praten over consensus 
en harmonieuze oplossingen. Baudet benoemt hun vergeten om dat te doen 

‘elkaar vliegen afvangen’. 

Het amusementsgehalte is eindeloos, als je maar weet naar welk gedrag je analytisch kunt kijken.


Het leuke is ook dat als je het verslaafd gedrag, dat De Pil Van Een als bijwerking heeft, door hebt 
je het gedrag van politici én media heel makkelijk kunt weerstaan door hun eigen gedrag ‘terug 
om te keren’, dan worden die verslaafden aan DPVE vervolgens pissed en pogen ze diegene die 
hun gedrag gespiegeld heeft te bestrijden. 

Ben benieuwd hoe lang Baudet het vol houdt, of ten ondergaat middels het toegeven aan een 
uitnodiging voor een besloten Bilderberg bijeenkomst. Niet doen Thierry… niet doen.

Groen Links is er ook aan ten onder gegaan…  


Ik zet wat leuke debatjes on line, ze zijn geselecteerd door anderen en kunnen volgens mij niet 
genoeg gedeeld worden…


De veiligheid van het Volk onder Alleen HeersersBewind van de Koninklijke Nederlandse Shell 

Tja, ik weet niet hoe moeilijk anderen het nog willen maken maar het is nu toch écht heel simpel…


Dat Koningshuis krijgen we niet weg dan alleen door een revolutie of drastischer methoden die ik 
niet aanhang. Het gaat dus om hen te duiden dat hun incubatietijd na eeuwen voorbij is en dat ze 
dan zelf opstappen. 

De Groene Draeck blijft hier voor museum gebruik en zij hebben De Prelude. 

Wat dan gebeurt als zij gaan  zij hun Aandelen Koninklijke Nederlandse Shell ook mee nemen   
en als familie wereldwijd te kakken staan om hun diefstal gelijk aan die van de nazi’s op de joden, 
er zijn dan genoeg landen die hen willen opnemen. Ik heb al heel veel landen benoemd in mijn 
stukken, Indonesië is een no go area denk ik.

De tijd zal het leren… 


Wij kopen dan aardgas in via de LNG haven in de Europoort van Koninklijke Shell…

Dijkhof is dan President en Huis Ten Bosch wordt dan het werkpaleis voor officiële ontvangsten.


The Final Blow Out A 

Er is inzake de veiligheid van het volk een RBS, een Rampen Bestrijding Plan, 
(rampenbestrijdingsplan) opgemaakt.

Dit is opgemaakt door de NAM, op het plan zijn Waterschap Noorderzijlvest, Politie, 
Veiligheidsregio Drenthe en Gemeente Noordenveld ook op de kaft genoemd en die hebben net 
als de oude ‘jaknikkers’ van de NAM keurig ‘ja’ geknikt tegen dat plan van de NAM.


In het rampenbestrijdingsplan dat ik voor me op het scherm heb staan echter wat dubieuze 
dingen en dat kan je als burger ook niet anders verwachten als de NAM erbij betrokken is en alle 
andere hulpverleners / plannenmakers vertrouwen onwetenschappelijk op de kennisgeving van de 
NAM. 

Nou kun je de NAM, oftewel Koninklijke Nederlandse Shell, als je hun geschiedenis een beetje 
kent, gewoon standaard beter niet vertrouwen, neem maar gewoon even de afwerking van de 
Milieuramp van Shell in Nigeria of de afwerking van de aardbeving schade in Groningen als 
voorbeelden.


Ik heb onlangs het meest recente Rampen BestrijdingsPlan van de Veiligheidsregio Drenthe 
digitaal mogen ontvangen, die is van 7 maart 2019, versie 3.0.
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Deze laatste versie heb ik van Femke Boudestein van de VRD (VeiligheidsRegioDrenthe) mogen 
ontvangen, dank daarvoor.

Ik ga absoluut niet zitten zeiken over dat RBP, wel ga ik aangeven dat er gegevens missen en 
gegevens onjuist zijn hetgeen belangrijk is om te weten voor hulpverleners anders eindigen zij net 
als de drie brandweermannen in De Punt  wegens het missen van informatie.


Ik heb al eens eerder over die brand in De Punt geschreven waar spijtig drie brandweermensen 
om het leven zijn gekomen door missen van kennis inzake onbekende gevaren en de oorzaak van 
die gevaren met hun spijtige dood. Hun dood werd verlegd naar de eigenaar van het afgebrande 
band terwijl de oorzaak van de dood van de brandweermensen elders lag, dus Minister van 
Economie en Klimaat en Raad van State, ff opletten graag. 


Femke heeft op mijn verzoek de volgende vraag uitgezet naar de Gemeente Noordenveld:

Uw vraag over inwoneraantallen heb ik weggezet bij de gemeente Noordenveld. Die vraag is nooit 
meer beantwoord,


Zoals ik de Overheid helaas en ook zeer jammerlijk heb mogen leren kennen zal dat antwoord 
héél lang op zich laten wachten. 

In het eerder telefoongesprek met Femke gaf zij namelijk al aan dat die ‘hoeveelheid mensen’ 
onder de privacy wetgeving vielen.  Dat was qua veiligheidsaspect natuurlijk klinkklare nonsens.

De verzwegen waarheid is dat de bevolking niet ongerust gemaakt mag worden over de gevaren 
mocht het mis gaan bij de UGS-Norg van de NAM/Koninklijke Nederlandse Shell. 

Ik kan op de zogeheten ‘blow out’ kaartjes effect-afstand UGS Norg, inzake een ramp, als burger 
niet zien om hoeveel mensen het dan gaat. 

Ik heb aan Mw. Femke van de VRD medegedeeld dat het mij wel handig lijkt te weten om hoeveel 
mensen het gaat zodat je ook weet hoeveel ambulances je dan moet oproepen. 

Mijn vraag betreffende de inwonertallen valt binnen de WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

Goed, ik ga nu dit kopje ‘De veiligheid van het Volk onder het Alleen Heersers Bewind van de 
Koninklijke Nederlandse Shell’ uitbreiden met, de UGS-Norg moet per direct gesloten en op 
100% stil gezet worden omdat er niet aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan. 


De UGS Norg dient per onmiddellijk op stilstand te worden gezet 

De UGS van de NAM/KNS dient per ommegaande op NUL gezet te worden totdat er onderzoek is 
gedaan en afgerond naar álle gevaren voor de bevolking betreffende LFg, Laag Frequent golven.


Zo niet laat de Overheid uit naam van de constitutionele Alleen Heerser Koning Alex het Volk in 
een continu gevaar verkeren. 

Dat gevaar valt getuige het rampenbestrijdingsplan niet te ontkennen.


Ik stel namelijk dat getuige onze eigen ervaringsdeskundigheid  de binnen het 
RampenBestrijdingsPlan van de Overheid de levensbedreigende LFg gevaren  niet zijn 
weergegeven en dat de Overheid zich verschuild achter de incorrecte ‘DbA Curve’ die 100% 
nonsens is en tevens al vanaf dat Jan Rotmans bij de RIVM werkte   de RIVM (Ministerie van 
Economie) pertinent en structureel de gevaren van de zware Laag Frequent golven weigert te 
onderzoeken alsof die niet eens bestaan.

Hiermee staat iedere industriële afgegeven vergunning door de Rijksoverheid ter discussie, 
eenvoudig weg omdat er door de Overheid bewust geen diepgaand wetenschappelijk onderzoek 
is gedaan hetgeen is weggemoffeld onder de noemer ‘het bestaat niet’ en ‘hier kunnen mensen 
geen last van ondervinden’.


De nonsens is nonsens beweringen van ChristenUnie Gert-Jan Segers en URGENDA worden wel 
het best bewezen door de al vanaf 1933 gehanteerde en ISO gecertificeerde DbA curve waar de 
ganse wereld vrolijk achteraan huppelt en die heel simpel bewijsbaar nonsens is.  

Reeds door mij bewezen ook…

Vervolgens doet niemand daar wat mee, ook niet reageren, kom dan tenminste met de bewering 
dat ik zelf nonsens uit kraam, maar ook dat doen ze niet…
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Wij hier in Een vernemen/horen, kunnen opnamen maken van de LFg herrie die de NAM UGS-
Norg vanaf juli 2018 maakt als nooit tevoren, dus…


Als je ervaringsdeskundige bent inzake het analyseren van pervers gedrag en hoe narcisten / 
psychopaten leugens kunnen vertellen alsof het een roman betreft  leer je door de leugens heen te 
prikken. 


Een denk-uitdaging die velen niet aan zullen durven om niet voor gek te worden versleten. 

Die DbA curve die wettelijk is vastgesteld als dé norm voor mogelijke geluidsoverlast is onzin én is 
ook nog een keer verkeerd want bij LFg wordt dat veelal misbruikt/uitgelegd als Laag Frequent 
geluid, terwijl het Laag Frequent golven zijn die je feitelijk dient te benoemen als Laag Frequent 
Hertz Druk Golven. Je dient dus te testen op de ‘Hertz Druk Golven’ en hoever die zich 

verplaatsen. 


Neem even de Grote Beer, dat 
sterrenbeeld weet je wel… 


Is het wel de waarheid dat de 
aarde op grote snelheid om 
zichzelf draait en ook nog eens 
op veel grotere snelheid rond 
de zon draait of is dat een 
enorme empirische leugen, 

kan het of kan het niet…


Hier in Een is het ’s nachts nog 
best donker en zie je bij heldere 
hemel de sterren, zo ook 
sterrenbeeld De Grote Beer. 


Nou draai ik volgens de wetenschap waar ik op de aarde woon met ongeveer 1100 km per uur 
ergens om de as van de aarde heen, da’s best snel en sneller dan een lijnvliegtuig vliegen kan…  
en toch staat die Grote Beer daar rustig aan de sterrenhemel uur na uur, dag na dag en de sterren 
die het sterrenbeeld vormen blijven keurig in formatie.

Afstand van planeten en sterren wordt vermeend wetenschappelijk opgemeten met parallax 
meting, hetgeen vanaf de aarde wordt gedaan en de afstand… nou ja … gemeten in lichtjaren.

1 lichtjaar is  9.500.000.000.000 km.


De sterren die het ‘pannetje’ van De Grote Beer vormen hebben namen;

Alkaid	 	 100,8 lichtjaar  	    957.600.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde


Alcor	 	   81,2 lichtjaar		    771.400.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

Mizar	 	 78,22 lichtjaar 		    743.090.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

Alioth	 	 80,93 lichtjaar 		    768.835.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

Megrez	 81,44 lichtjaar		    773.680.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

Phad	 	 83,74 lichtjaar		    795.530.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

Dubhe		 123,8 lichtjaar		 1.176.100.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

Merak	 	 29,46 lichtjaar		    279.870.000.000.000 km  afstand vanaf de aarde

 


De twee uiterste sterren Merak & Alkaid liggen dus 896.230.000.000.000 km van elkaar af en tóch 
liggen ze iedere avond vanaf de aarde bezien continu in dezelfde formatie en dat terwijl ze dus 
ook allemaal los van elkaar snel door de ruimte dienen te bewegen om onze draaiing te 
compenseren en dat is dan ook nog weer verschillend op de evenaar, ter hoogte van Nederland 
en ter plaatse van de Noord Pool.  


Welke ‘big bang’, welk ‘black hole’, prachtige computer foto’s waarop zelfs digitale ‘star filters’ 
zijn toegepast zijn wetenschappelijke theorieën/bewijzen hoe deze acht sterren zo mooi in 
formatie blijven… en dan zijn er nog véél meer sterrenbeelden. Dit ’pannetje’ dat ik beschrijf heeft 
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ook nog meer sterren, wel negentien die in formatie blijven waarvan de Alula Borealis op 423,6 
lichtjaren staat en de Merak op 29,46 lichtjaren en dat geeft een onderlinge afstand van 394,14 
lichtjaren en dat is  3.744.330.000.000.000 km en ik denk dat we als mensen een ster zoals de 
Alula Borealis die zó hard rond zoeft in de ruimte door haar snelheid helemaal niet zouden kunnen 
zien met ons menselijk oog.  


Kortom, wat is waar, wat is niet waar, welke onzin wordt de mens op school wijsgemaakt en wat 
geloof je dan…

Ik geloof alleen datgene dat ik zelf kan analyseren met wetenschappelijke bewijzen 
(onderbouwing) die ik zelf kan controleren.

Daarom stel ik dat de NAM & de Koninklijke Nederlandse Shell leugen experts zijn samen met de 
Overheid.


Hiermee is tevens aan de orde dat al de beweringen van Jan Rotmans die gebruikt zijn door 
URGENDA ter afdwingen van de klimaat maatregelen  van de baan dienen te zijn  omdat niet alles 
is onderzocht en dat beïnvloedt alle ‘wetenschappelijke’ bevindingen van het computermodel van 
Jan Rotmans, genaamd ‘IMAGE’  initieel opgemaakt tijdens zijn studie en later in dienst van het 
RIVM onder het Ministerie van Economie heeft uitgewerkt. 

Een wetenschappelijke weging is namelijk alleen compleet als je er ook álle gegevens in betrekt 
en niet alleen van wetenschappers die dezelfde boodschap brengen. 

Wat in de ‘Image’ van Jan Rotmans verwerkt had moeten worden is het effect van De Pil Van Een 
want zonder die wetenschappelijke DPVE kennis is geen enkel wetenschappelijk rapport zuiver.


The Final Blow Out A 

Wat ik nu ga duiden is A niet onderzocht en wordt B ontkent door de Overheid en door de 
maatjes van de NAM/Koninklijke Nederlandse Shell.


Kaartjes betreffende een 
eventuele ‘Blow out’ 
gevolgen bij/van de UGS-
Norg in het Rampen 
Bestrijding Plan van de NAM 
op pagina 42.

De kans dat er een ‘Blow out’ 
plaats kán vinden wordt 
geniëlleerd door de NAM/
Koninklijke Nederlandse 
Shell, net als aardbevingen in 
Groningen ook door hen zijn 
geniëlleerd.


Ik besef heel goed dat ik 
nu zit te ‘pielen’ aan de 
inkomsten van het 
Koninklijk Huis dat wordt 
afgeschermd door de 
parlementaire poppenkast. 


Dit hierboven is een NAM kaartje van de ‘blow out’ geluidshinder, een contour van 25 km en dat is 
een diameter van 50 km. Hoeveel mensen wonen daar?


In de binnencirkel op pagina 42 van het NAM RampenBestrijdingsPlan van 2300 m treedt bij een 
blow out gehoorschade op. 


De cirkel is heel geschikt voor de NAM vergunningen gesteld op een diameter van 4600 meter.

Maar is dat de waarheid en welke gevolgen laat de NAM en dus de Overheid weg…
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LFg (Laag Frequent golven) worden namelijk door de Overheid en de NAM ontkent en dus bestaat 
die niet volgens hen niet. De vergunning én het RBP stellen wel een contour van 2300 meter en 
een contour van 25 km terwijl LFg niet is onderzocht, zelfs wordt ontkend én de wettelijk 
gehanteerde ISO gecertificeerde DbA curve 100% onzin is. 

Het Rampenbestrijdingsplan van de NAM faalt daarmee 100%.


Drukeffecten en Geluidseffecten worden in het RBP bij een blow out door de NAM benoemd maar 
de NAM ontkend het bestaan van LFg en ook de Overheid doet dat (Ministerie van Economische 
zaken /RIVM) en de geluidseffecten en drukeffecten worden door de NAM benoemd terwijl er tot 
heden geen onderzoek naar gedaan is. 

Op pagina 27 van het Rampenbestrijdingsplan van de NAM worden ‘drukeffecten’ benoemd.


Nou werkt de NAM UGS-Norg met enkele honderden aan BAR druk boven de coma…

Nee, natuurlijk gebeurt er niets ernstigs bij een blow out, net als er geen aardbevingen zijn in 
Groningen…

Die door de NAM benoemde drukeffecten zijn LFg drukeffecten, juist die Laag Frequente golven 
hebben de energie in zich om te doen wat de NAM in hun RampenBestrijdingsPlan benoemd. 

Alleen bagatelliseren ze het weer weg. 

Dodelijk, Zwaargewond, Brandwonden, Gehoorbeschadiging, Ruitbreuk…
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En dan deze hieronder, die is helemaal een ‘bord voor de kop’ stelling door de NAM / Koninklijke 
Nederlandse Shell, pagina 13 RBP…


Bij zowel ontstoken als niet-ontstoken Blow-out wordt gewag gemaakt van geluidsniveau’s 
volgens de dB(A) norm,. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ,,,


Het URGENDA verhaal heeft met al hun plannen ook het LFg onderzoek inzake windturbines, 
aardwarmte pompen nergens benoemd en er zitten directe achtergrond linken tussen 

RIVM/Economische Zaken - Jan Rotman/Marjan Minnesma - URGENDA uitspraak Rechter.


Dus wie vertelt mij, vertelt het volk, dat wat de NAM beweerd klopt want er is geen enkel aan het 
publiek bekend onderzoek gedaan naar LFg-overlast…

Sterker nog, in de tijd dat Jan Rotmans bij de RIVM werkte werd dat ook tegengehouden. 


Geachte hulpverleners, Laag Frequente (energie) golven, of ‘geluid’ zoals de NAM die stoïcijns 
blijft benoemen gaan dwars door geluidsbescherming heen…

Wij weten dat uit ervaring omdat wij al langer dan een jaar gemarteld worden door LFg van de 
UGS-Norg 2.600 meter achter ons huis omdat wij dat toevallig wel vernemen/horen.

Wij snappen daarom ook welke vreselijke gevoelens en pijn de brandweer mensen zullen gaan 
beleven, ik sluit zelfs niet uit dat hun trommelvliezen er gewoon uitgeblazen worden ondanks 
gehoorbescherming, hetgeen de NAM / Koninklijk Shell én de vazallen van Koninklijk Shell 
(ministerie van E.Z. en het RIVW) zullen ontkennen.  


Neem even een grote ‘bom’, die tot ontploffing wordt gebracht, de ‘drukgolf’ wordt veroorzaakt 
door de Laag Frequente energie golven…, nooit onderzocht door die ‘betrouwbare Overheid’. 


Het RampenBestrijdingsPlan faalt omdat er geen rekening is gehouden met LFg energie 
drukgolven die dwars door alle gehoorbescherming heen dringen en meer aantasten dan alleen 
het gehoor. 


Dan alle mensen die in een groter gebied wonen dan dat de NAM aangeeft met hun kaartje RBP 
pagina 42 ‘contour 2300 m gehoorschade indien onbeschermd buitenshuis.


Binnenshuis is Laag Frequent érger… door de resonantie van met name een stenen of betonnen 
bouw. Laag Frequent Hertz Druk-Golven dringen door alles heen.

Alles gegevens over de overlast, inclusief de opgenomen bewijzen, inzake de huidige LFHDG 
gegenereerd door de NAM-UGS-Norg hebben wij aan de overheid kenbaar gemaakt en de gehele 
overheid negeert dat volledig, zij weigeren iets te doen.  

De gehele Overheid en onafhankelijke Democratische politici zwijgen als het graf…

hoe kan dat en hoe komt dat… (daarover meer in de …Crinoline…)


Ga ik door met ons eigen onderzoek over de ontkende ‘Druk van Laag Frequent Hertz Golven’,

geproduceerd door de NAM en steevast door hen en de Overheid ontkend zijn in het Rampen 
BestrijdingsPlan weggezet als ‘geluid’;

De NAM benoemd in hun RBP slechts de drukeffecten die optreden bij een Druk van ónder de 

1 bar, het gaat echter om maximaal 448,75 bar hetgeen zoals gebruikelijk toont dat de NAM schijt 
heeft aan het gewone volk. 
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Het RampenBestrijdingsPlan rammelt aan alle kanten, zeker waar het de brandweer betreft. 


Als de UGS-Norg een ‘blow-out’ krijgt knalt volgens ons alles. 

Deze zelfde gevaren gelden o.a. ook voor de andere opslag locaties en die van HyStock van de 
Gasunie.


Het blussysteem dat door de NAM is aangelegd kan bij een Blow-Out’ niet bereikt worden tenzij 
brandweermensen zichzelf willen opofferen zoals bij Chernobyl gebeurd is, de bediening zit 
binnen het blow-out gebied… 


Dan nog de giftige dampen (o.a. Benzeen) die nu al door de lucht drijven en wij regelmatig ervaren 
geven versuftheid, duizeligheid en misselijkheid, afkomstig van het aardgascondensaat. 


Voor ik door ga over hoe ver ons eigen LFg-NAM onderzoek gaat, nog even dit.

Dat aardgascondensaat van de UGS-Norg wordt afgevoerd naar Farmsum, (Delfzijl), waar het 
zware gif verwerkt wordt.


Ik heb begrepen dat er een onderzoek is gestart naar Vermilion & naar het NAM bedrijf dat het 
aardgascondensaat verwerkt in Farmsum. Eerst even Farmsum…

Ga je een beetje zoeken naar de drie bedrijven die in Farmsum bij elkaar zitten en je kijkt naar 
kapitaal, aandelen, wat welk bedrijf doet, hoeveel commissarissen er bij en weer weg gaan en dat 
een van de bedrijven Subcoal produceert voor pellet kachels…

Ik kan hier dieper op in gaan maar laat dat maar aan anderen over… je kunt wel bezig blijven…


Ik doe niet moeilijk, het enige dat ik vind is dat de Overheid, NAM, Koninklijke Shell, RIVM, 
URGENDA, SodM, Ministerie’s EERLIJK dienen te zijn…


Eigen LFg onderzoek 

Ach, beetje zinloos in een pervers corrupt land als Nederland maar er zijn meer strijders dus voor 
hen ga ik nog ff door…

(ik lees wel om me heen in reguliere media dat er steeds meer roep komt naar een revolutie…)


Ik heb een kaartje gemaakt…


Om het LFg van de UGS-
Norg af en toe te ontvluchten 
trekken we ‘r wel eens op uit 
naar de natuur. 


Ravenswoud 52.978302 

6.391436

Zaten we midden in het bos 
ook in de pokkenherrie van 
een LFg. Dus, op zoek.


De rode pijl op de afbeelding 
is de UGS-Norg, de blauwe 
pijlen zijn allemaal plaatsen 
waar wij opnamen/metingen 
hebben gedaan en (ik noem 
het maar even) in het veld 
Appelscha werd ook herrie 
gemaakt.

   

Pas bij Wateren vonden we 
enige LFg vrije stilte. 

(inclusief test opname)
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Inmiddels is Vermilion B.V. ook al in opspraak, ook weer zo’n sub Holding B.V. van … 


De rode cirkel is 10 km vanaf de UGS-Norg en heeft een straal/doorsnede van 20 km.

Wij horen/vernemen/kunnen technisch de LFg van de UGS-Norg opnemen tot in het 
Fochteloërveld. Bij Ravenswoud werd de LFg weer overgenomen door een andere LFg bron die 
naar het vermoeden nu wel duidelijk zijn mag,  veroorzaakt wordt door Vermilion B.V. die meer 
doet dan ze op vergunning doen mag.  

Goh, laten wij dat nu ook al tijden stellen over de UGS-Norg, dit is te zien en dus keihard 
bewijsbaar op de AGSI website statistiek. Ook op mijn website te zien.


Dús, als wij die verrekte LFg vernemen op meer dan 10 km afstand van de UGS-Norg wat zijn die 
statistieken in het Rampen Bestrijding Plan van de NAM überhaupt waard…

 


Nou, nog ff etteren over de waarheid van onze Democratie 
 

Een kort drieluik:

1	 Corporate Governance 
2	 De Onschendbaarheid

3	 De Vicieuze Cirkel naar de Verloedering Samenleving / Wereld


Nogmaals, als ervaringsdeskundige op gebied van Narcisme en Obsessieve Compulsieve 
Stoornis en de vleug van Schizofrenie, kortom inzake ‘notoire leugenaars’ het volgende;


Corporate Governance 

Toen ik op Google de Dans-Coach Jaap van Manen zocht trof ik de ‘professor versie’; 

prof. dr. J.A. van Manen, hoogleraar accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen (in deeltijd), 
momenteel hoogleraar corporate governance (in deeltijd)

Dat onderwerp vind ik interessant. Monitoring Commissie Corporate Governance met zijn naam.

Op de website van accountant.nl trof ik vervolgens een artikel inzake een stukje visie van 
professor Jaap van Manen. 23 augustus 2013,   

 

Jaap van Manen: 'Ethiekcursussen flauwekul'  

Ethiek is onderdeel van je opvoeding en verplichte cursussen op dat terrein zijn niet meer dan een 
bezweringsformule, vindt Jaap van Manen.  
Boardroomconsultant, commissaris, hoogleraar en oud-PwC- partner Jaap van Manen zegt dat in 
een interview in het augustusnummer van MCA. Het interview gaat over het bredere onderwerp 
van de financieel professional van 2020, maar Van Manen krijgt in dat verband ook de vraag 
voorgelegd hoe belangrijk ethiek is.  
"Gedragsregels zijn nuttig omdat je elkaar daarop kunt aanspreken", antwoordt hij daarop. Volgens 
hem is het uiteraard nuttig om je geweten als leidraad te nemen, maar hij voegt er aan toe dat je 
collega's makkelijker overtuigt als er ook een zakelijk argument is om iets niet te doen. "Je moet 
mensen wel eens verleiden om het goede te doen."  
De vraag wat hij vindt van de discussie zoals die op dit moment wordt gevoerd, ontlokt hem een 
felle reactie op de verplichte cursussen op dat terrein. "Ik erger mij dood aan de verplichte cursus 
ethiek in een curriculum van voortgezette educatie. Het past heel mooi in het verdienmodel van 
allerlei beroepsorganisaties en opleidingsinstellingen. Ik denk er zelfs over om mijn NBA- 
lidmaatschap op te zeggen omdat ik verschoond wens te blijven van dit soort flauwekul."  

Het is een bezweringsactie. Kijk naar die bankierseed. 
Wat een onzin. Begrijp mij niet verkeerd. Ethiek is belangrijk. Dat is onderdeel van je opvoeding. je 
hebt familie, vrienden en collega’s nodig die je erop wijzen dat je de fout in gaat. Mijn vader had 
een autoverhuurbedrijf. Die maakte ook morele afwegingen in zijn werk. Zijn dilemma’s waren niet 
anders dan die van een accountant en een CFO.” 
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“Sommige zaken kunnen wel, andere niet. Daar moet je over nadenken. Wanneer een organisatie 
het moet hebben van jouw rechte rug, dan zou ik ergens anders gaan werken.” 

Met name de laatste zin  “Wanneer een organisatie het moet hebben van jouw rechte rug, dan zou 
ik ergens anders gaan werken.”  intrigeerde mij, ik schreef professor Van Manen een E-Mail met 
de vraag;

Zoals die quote in het artikel staat lijkt het alsof u het eigen betoog in het artikel zelf weer onderuit 
haalt. 
Zou er voor ‘organisatie’ het woord ‘corrupte' of een ‘ander' woord geschreven zijn kan ik het 
inhoudelijk ook volgen. 
Of is uw quote bedoeld als ‘indien een organisatie zelf geen rechte rug heeft en het moet hebben 
van jouw rechte rug…  (ga dan weg want zo’n organisatie zuigt je leeg).
Het kan ook een door de schrijver verkeerd opgeschreven quote zijn.
Of zit er in de gequote zin een versluierde boodschap... 

Professor Jaap van manen schreef mij terug;

Dank voor Uw vraag. Ik bedoelde te zeggen dat een organisatie die het moet hebben van jouw 
rechte rug zich waarschijnlijk zonder jouw mogelijke interventie of weigering tot meewerken, fout 
zou gedragen. 

Goed, dit antwoord is dus van diegene die leiding heeft gegeven aan de commissie die de nieuwe 
corporate governance code 2017 heeft opgesteld.


Dit betekent dat zij die in media en politiek werken en mensen die misstanden binnen een 
organisatie naar buiten brengen worden betiteld als ‘klokkenluiders’ eigenlijk diegenen zijn die een 
rechte rug hebben binnen de organisatie waar zij werken dan wel werkten…

Probleem daarbij is dat werknemers vaak een geheimhoudingsplicht hebben of een heersende 
‘interne mores’ hebben waar ze zich aan dienen te houden om het persoonlijk leven leefbaar te 
houden. 

Maar deze Hoogleraar Jaap van Manen schrijft dus eigenlijk dat ‘klokkenluiders’ goed zijn voor de 
good governance van organisaties en dus voor de samenleving.


Nogmaals, hier weer een gedeelte van het antwoord aan Toine Beukering inzake zijn uitspraak 
over ‘makke lammetjes’, de meeste Nederlanders zwijgen namelijk over misstanden, of omdat ze 
er zelf deel van uitmaken, of omdat ze ‘niet zelf nadenken’.  


De massa die niet dieper nadenkt maar gewoon volgt en wel op a-sociale media hun 
ongenuanceerde ongefundeerde emotie-mening er graag uit pussen. 

Soms vraag ik me weleens af of mensen afgestompt geraken door toevoegingen aan ons 
drinkwater. 

Hoogleraar Jaap van Manen schreef, uitte het ook in dat artikel hierboven

“Daar moet je over nadenken”. 


CFO in dat artikel staat voor Chief Financial Officer zoals Koningin Maxima dat is van het 
Koninklijk Huis en zoals CEO weer staat voor Chief Executive Officer zoals Koning Alex dat is van 
Zijn Koninkrijk Nederland.


  

De Onschendbaarheid


Onze Koning, die inmiddels Nobele Ridder van de Kousenband, is onschendbaar maar niet Hij 
alleen…


Als er ‘onschendbaarheid’ in een samenleving heerst  leidt dat uiteindelijk tot decadentie en verval 
van die samenleving.


De Koning heeft sinds de aanpassing van de Grondwet door Thorbecke geen macht meer

stellen en denken velen  dat is echter absoluut niet waar…

Het Koningshuis zou bestaan uit watjes als dat waar zou zijn. 
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Het Openbaar Ministerie én de Rechterlijke Macht zijn ook onschendbaar én vanwege de aldaar 
intern heersende ‘mores’ dekken ze elkaar door dik en dun af.

Ik heb die mores na een valse rechtsgang al eens bij het Gerechtshof te Den Bosch omschreven 
als ‘dat is dan goed dichtgetimmerd’ en de onschendbare Magistraat die de zitting voorzat zei 
toen ‘Dat hebben we inderdaad goed dichtgetimmerd’. Toen zei ik tegen de Magistraten 

‘dan kan ik vanaf nu schrijven en zeggen wat ik maar wil’. 

Er is een ware orgie aan onschendbaarheid gaande daar binnen het Openbaar Ministerie, de 
Rechterlijke Macht en De Kroon.  


Justitie Nederland heb ik op papier al afgemaakt als volstrekt ten onder gegaan aan de intern 
heersende corrupte mores, t/m de Raad van State aan toe, dus zowel Rechters als Openbaar 
Ministerie.

Die toko kan je alleen nog maar gezond krijgen door iedereen eruit te verbannen en die vanaf de 
grond af aan opnieuw op te bouwen. 

De Rechters én het Openbaar Ministerie zijn Grondwettelijk vastgelegd echter Onaantastbaar, 
dus, hoe doe je dat dan…


Dáár hebben we de oorzaak van de corruptie te pakken, die ontstaat door onschendbaarheid. 

Laat ik het even plat zeggen, als een Officier van Justitie een minderjarig kind aan zijn penis rijgt 
gaat die officier vrij uit…

Alle corruptie wordt hen vergeven vanwege hun onschendbaarheid en de intern heersende 
corrupte mores, dus wat kan je er nog aan doen…


Dan hebben we de Vorst, de Alleen Heerser van de Constitutionele Monarchie Nederland. 

Omdat Thorbecke in 18zoveel  het een en ander  qua Grondwet voor elkaar kreeg denken mensen 
dat onze Vorst geen politieke macht heeft, foutje, die macht is er nog steeds maar werkt anders 
en we komen er ook niet op normale wijze vanaf want de Vorst is ook Onschendbaar.

Het is dus dichtgetimmerd. 


Thorbecke wilde geen Eerste Kamer, Koning Willem de Tweede wilde dat wél. 

De Koning mag zich in directe zin niet bemoeien met de Politiek, echter…

De Eerste Kamer werd van oorsprong bevolkt door de Adellijken en de Rijken, de vriendjes van de 
regerend Vorst.

De Eerste Kamer is een Kamer die alleen maar ‘JA’ of ‘NEE’ mag zeggen tegen een nieuwe Wet 
uit de Tweede Kamer en daarmee kon de Koning alles nog steeds manipuleren. 


De Kamers waren en zijn de springplank naar het hoger bedrijfsleven of naar meer macht. 


Koning Willem Drie had het er ook moeilijk mee, Thorbecke en Willem Drie konden niet goed met 
elkaar dus papte de vrouw van Thorbecke aan met Koningin Sophie.   


De Vorst (formeel Alleen heerser, want dat is wat een Monarchie is) heeft de leiding als Voorzitter 
van De Raad Van State met zijn Ministers in het Kabinet   welke Ministers ‘de lul’ zijn   als de 
Koning een fout maakt. De Ministers zijn dus als Kabinet de hoeders van de Heersende Regent. 


De Tweede Kamer is meer het Democratisch door het Volk gekozen deel, de poppenkast der 
democratie.

De Eerste Kamer is gekozen door de gekozen Volksvertegenwoordiging.

Dan begint het spel achter de Groene Gordijnen…

 

Na de Tweede Wereldoorlog waarbinnen wijlen Prins Bernhard de belangen van beide 
Nederlandse Multinationals (Shell en Unilever) behartigde  is later de Bilderberg Groep mede door 
Prins Bernhard opgericht.  De lijn is zó simpel.

1 Onschendbaar Koningshuis, 2 De Bilderberg Groep is de machtsinvloed van De Kroon en is een  
Internationale organisatie geworden, 3 De zittende Eerste Kamer is de Haagse Lobby Centrale, 4 
De Tweede Kamer bestaat veelal uit poppenkastpoppen die uitvoeren wat de Fractie leider wil   
welke weer wordt aangestuurd vanuit positie 2 & 3. 


 / 23 27

http://NarcistenBuster.nl


NarcistenBuster.nl                              De Pil Van Een                                          20 juli 2019
Dat er door de Tweede Kamer niets wordt gedaan met bewijsbare issue’s   zoals onder directe 
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie gemaakte kinderporno  of andere zaken die het 
groot kapitaal direct raken  spreekt boekdelen over de Onschendbare Rechterlijke macht 

en de narcistische doelen waar de meeste Tweede Kamer Zitters naar op jacht zijn, 

er zijn maar enkele échte verzetstrijders in de Tweede Kamer op één hand te tellen, 

de rest is pop in de poppenkast.

Kindérporno, kindérporno, kindérporno, toe maar, meezingen… lala lálá lala… 

 


De Vicieuze Cirkel naar de Verloedering Samenleving / Wereld


KINDERMISBRUIK

Er wordt al vele decennia gesproken dat er op hoog niveau sprake zou zijn van grootschalige 
georganiseerd kindermisbruik. 

Dat kán ook heel eenvoudig omdat de onschendbare per definitie  een voor de buitenwereld 
verborgen netwerk  zijn…

De omstreden hoofdofficier J. D. ?!

Multimiljonair Epstein met zijn vliegtuig de Lolita Express. 

Voormalig AVRO DJ Romeo A. met zijn seksnetwerk met ook minderjarigen.


Verslaafden aan De Pil Van Een  hebben vaak een obsessie voor geld, macht en/of seks 

of combinatie daarvan, verslaafden aan DPVE genieten namelijk van de ellende van anderen.

Dat gaan leren inzien, snappen en over nadenken is de sleutel naar een betere wereld en 
samenleving…


DE MISGEBOORTE;  WET VERBETERING POORTWACHTER

Iedereen die er vanuit de onderstroom mee van doen heeft gehad, weet het uit ervaring.

Die Wet is een vrijbrief voor werkgevers om mensen uit te buiten, veelal in samenwerking met 
Bedrijfsartsen en Bedrijfsarts Organisaties. 

Die Wet wordt in de praktijk niet op wederkerige wijze vanuit goed governance uitgevoerd.

Werkgevers zijn sinds die wet, werknemers meer gaan uitbuiten. 

Ze leven hun ziekelijke verslavingsbehoefte vaak uit met ‘bullying’ en ook de Raden van Toezicht 
e.d. hebben vaak last van hetzelfde, het is in Nederland een netwerk geworden van De Pil Van 
Een verslaafden  met helemaal bovenin de onschendbaren. 

 

Veel bedrijfsartsen zien werknemers die zij moeten beoordelen maar als ‘halve mensen’, namelijk 
als een ‘body’ en het ‘mind’ doet er minder toe. Daarbij bestaat een mens uit body & mind die 
samen de ‘ziel’ van die mens vormen, de mens als gehele mens.

De advocatuur werkt veelal ook gewoon samen met de geldende mores en dat is, de werknemer 
uitbuiten tot het einde, dan ontslaan met in die Wet Verbetering Poortwachter vaststaand Good 
Governance norm, namelijk een vergoeding voor zoveel jaar dienst.  

Rechters doen ook mee aan hetzelfde spelletje. 

Meer hierover op de website narcistenbuster.nl. 

 


ZIENSWIJZE INDIENEN INZAKE UITBREIDING GASOPSLAG NAM UGS NORG

De Gemeente Noordenveld zou hun best doen de boodschap inzake onze ernstige Laag Frequent 
golven overlast   veroorzaakt door de NAM / Koninklijke Shell   bij gelegenheid hogerop ter 
attentie te brengen.

De Gemeente Noordenveld heeft, net als wij, ook een zienswijze bij de Minister Wiebes ingediend, 
maar met geen enkel woord gerept over de ernstige Laag Frequent golven overlast.   


DE AARDGAS-KLIMAAT LEUGEN

De lijntjes tussen Het Ministerie van Economische Zaken met URGENDA,  die de hele aardgas-
klimaat leugen hebben aangejaagd   ziet ook bijna niemand… en Klaas Dijkhof heeft in een 
debatje met Thierry Baudet al aangegeven dat het ‘ook’ om de economie te doen is…
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Wie heeft het over al die nieuwe Vloeibaar Aardgas Schepen, die ze graag met de woorden 
‘Natuurlijk Gas’ benoemen, waarvan de Koninklijks Nederlandse Shell de GROOTSTE heeft…

Hoogstens een krantenartikel of eerder alleen in een vakblad…


LAAG NIVEAU; ENSTIG ONGELUK EN AUTOMOBILISTEN SCHELDEN POLITIE UIT MET 
GEBRUIK MIDDELVINGER, HET OPENBAAR MINISTERIE MOET VAN DE RECHTER 
ONDERZOEK DOEN NAAR VIJF AGENTEN DIE MICHAEL P. ARRESTEERDEN


Hier ga ik de neergaande vicieuze cirkel even er even helemaal door-jenzen.


Ik heb het al heel vaak voor goede politieagenten opgenomen, ik heb niets tegen goede politie, 

integendeel, ik sta achter hulpverleners, maar er zitten, zoals overal, ook klootzakken onder hen. 

Ik heb van een motoragent vele decennia geleden zomaar ‘de middelvinger’ gekregen, ik reed als 
jonge twintiger, in een file iets boven Rotterdam voorbij in de Chevrolet Stationcar van mijn 
moeder, kennelijk kon die gehelmde motoragent dat niet hebben, ik bedoel maar…


Laatst weer dat nieuws over de interne politie, een meldkamer politie (vrouw)beambte voelde zich 
door collegae (mannen) aangesproken op tieten niveau, de grote baas Korpschef Erik Akerboom 

wist vanzelf weer van niets, snapt het ook niet, riekt naar DPVE verslaving… de toenmalig 
Korpschef Demmers snoepte ook allang van De Pil Van Een. 


Ik ga even kort door de bocht, voor sommigen is dat té ingewikkeld, sorry, zo is mijn ervaring 

en koppel het ongeluk, de middelvinger, de burger én de media aan elkaar;


Algemeen Dagblad ‘kopt’ samen met de meeste media nonsens  dat het Openbaar Ministerie 

van de Rechter vijf agenten moet vervolgen die Michael P. (moordenaar Anne Faber) arresteerden. 

Allereerst zijn  zowel de Rechter als het O.M. onschendbaar en onafhankelijk. 

‘Nader / beter onderzoek’ betekent nog niet ‘vervolgen’. 

Helaas lopen er binnen de media veel mensen rond die journalist plegen te zijn maar niet 
autonoom kunnen nadenken, laat staan diep kunnen nadenken en dus ‘stukjes makers’ zijn 

die absoluut niet waar behoeven te zijn, zij doen dat vanwege de marktwerking (dankjewel Mark 
Rutte 1, 2 en 3). 

De door de media gemanipuleerde (gaslichting) bevolking raken geïrriteerd door lange wachttijden 
in deze jachtige economie (dankjewel Mark Rutte 1, 2 en 3).

De optelsom is dat de bevolking zich gaat afreageren op datgene dat de Overheid 
vertegenwoordigd (dankjewel Mark Rutte 1, 2 en 3).

Die vijf agenten van het arrestatieteam handelden op basis van een strategie aan hen opgedragen 
door het Openbaar Ministerie. 

Het Openbaar Ministerie is onschendbaar, de Rechter ook, omwille van de door media 
veroorzaakte onrust doet zo’n rechter een uitspraak om de rust te doen wederkeren en te laten 
overwaaien, er komt namelijk niets uit voort.    

Dat schelden en die middelvingers zijn een uiting uit het onderbewuste gericht op de 
onaantastbare bovenstroom via de wel aantastbare onderstroom.

Wat je vervolgens krijgt is dat die onderstroom agenten  hun verwijt weer aan de burgers gaan 
maken (omdat zij ook carrière willen maken)  terwijl het állemaal wordt veroorzaakt door de 
onaantastbare bovenstroom, ook de bovenstroom binnen de meeste media.

Dat kan verdomme iedereen toch beredeneren / begrijpen…

Jaap van Manen zegt ook ‘Daar moet je over nadenken’. 


ENKELE NEDERLANDSCHE GRONDWET ARTIKELEN


ARTIKEL 3, uit 1798 (18de eeuw)

Alle Leden der Maatschappij hebben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand, of 
rang, eene gelijke aanspraak op derzelver voordeelen.


ARTIKEL 2, 1801 (begin 19de eeuw)

Alle Leden der Maatschappij zijn gelijk voor de Wet zonder eenig onderscheid van rang of 
geboorte.
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ARTIKEL 3, 1805 (begin 19de eeuw)

Het groote beginsel der Maatschappelijke Vrijheid bestaat daarin, dat de Wet gelijke Regten 
verzekere en gelijke Pligten oplegge aan alle Burgers, zonder onderscheid van rang of geboorte.


Sinds Thorbecke zijn de rechten dus niet toegenomen maar afgekalfd en is de macht van de 
Monarch juist versterkt en is die macht meer versluierd. 


Heden zijn al die rechten er niet meer en zijn die over de tijd ‘weg-getimmerd’ ten nadele van de 
gelijkheid.


Ga zelf nadenken…

Lees wat er staat, niet wat anderen je zeggen wat er geschreven staat, ook niet wat je daardoor 
denkt en gelooft dat er staat. Controleer het zelf.


HOOG NIVEAU; DE AARDGAS KLIMAAT LEUGEN


Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar Vermilion naar het meer aardgas oppompen dan 
toegestaan. Dat soort bedrijven zijn bijna oncontroleerbaar omdat je het als leek gewoon niet kunt 
controleren    als zo’n heel bedrijf verslaafd is aan De Pil Van Een weet je een ding gewoon zeker, 
ze belazeren je grootschalig. 

Dat Openbaar Ministerie onderzoek wordt dus helemaal nada, naka, niets en dat wordt mede 
daarom niets omdat het een veel hoger belang afdekt.


Daarentegen kan het Openbaar Ministerie wél heel eenvoudig onderzoek doen naar de volgende 
twee zaken;


Zaak 1:

Uit welke ‘balans’ bestaat de ‘Image’ die URGENDA oprichter Jan Rotmans heeft gemaakt 
waarop de hele URGENDA Rechtszaak inzake ons klimaat beleid rust, oftewel, 

wélke gegevens zijn er in de computer ingevoerd, welke niet en welke wel, hoe is de inhoudelijke 
balans tussen al die ingevoerde stukken.

Kijk dat de aarde keihard ronddraait en de aarde nog harder rond de zon raast is wetenschappelijk 
beweerd ook ‘bewezen’ terwijl het allemaal op nonsens aannames berust waarop is 
doorgeborduurd. 

Dat hele volkeren massaal voor de gek gehouden kunnen worden op basis van ‘aannames’ is ook 
allang bewezen. 

Zit er een politiek economisch verborgen belang achter die hele URGENDA volksmanipulatie…

Is de URGENDA agenda slechts een ‘Tombola’… 


Zaak 2:

Het Openbaar Ministerie onderzoek zal geven dat klachten inzake Laag Frequent golven overlast 
veroorzaakt door de NAM-Royal Dutch Shell niets zal opleveren. 

Maar naar de NAM-Royal Dutch Shell doet het O.M. geen onderzoek terwijl wij alle harde 
bewijzen hébben  dat de NAM-Royal Dutch Shell de verleende vergunning al vele jaren heeft 
overschreden en dat nog steeds doet getuige onze hoorbare opgenomen LFg overlast. 


Maar daar triggert bijna niemand op binnen de gehele Overheid en dát bewijst mijn hele stelling 
onder dit drieluikje: 

1	 Corporate Governance 
2	 De Onschendbaarheid

3	 De Vicieuze Cirkel naar de Verloedering Samenleving / Wereld

Want… stel je nou toch eens even voor dat Royal Dutch Shell voor een wezenlijk deel eigendom is 
van ons Koningshuis en de aandelen gewoon tussen hen of middels holdings worden verschoven, 

het Koningshuis is Onschendbaar en alles wordt geseponeerd, het komt niet eens tot dat niveau. 

Goh, hadden we nog maar die oude grondwetten… 
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Nog even dit 

Wie heeft ‘de sleuteltjes’ van ons nieuwe Regerings-Vliegtuig, 737 BBJ, PH-GOV in bewaring…

want, de NAM van de UGS-Norg van de Royal Dutch Shell  draait sinds augustus 2018 t/m heden 
continu harder dan zij sinds april 2015 heeft gedaan want wij kunnen dat gewoon vernemen en 
vastleggen geacht Onschendbaar Openbaar Ministerie, te druk met kinderen wellicht…

en straks… als alle binnenlandse gasvelden op hoog tempo zijn leeggepompt 

(met meer aardbevingen of niet) en het Nederlands aardgas o.a. via TAQA van de Verenigde 
Arabische Emiraten is verkocht   wordt het regeringsvliegtuig (net als veel hoge Nazi’s aan het 
einde van WW 2  alles dat nog kon varen wegroofden en de benen namen met geroofd goed) 

de PH-GOV dan ook wordt geroofd voor een vlucht naar bijvoorbeeld Argentinië.  

Dus berg die contactsleutel ff goed op hé…

  

Dan later… komen de LNG zuster-tankschepen, waaronder de MUREX 5, komende van de 
Prelude van Royal Dutch Shell in De Europoort aanleggen en lossen ze hun volgens 

Corporate Governance geproduceerde White Carnation Gas als parlevinkers aan gasarm 
Nederland tegen woekerprijzen, maar dát is dan alleen voor de rijken want de arme mensen zijn 
reeds uitgeperst… ach ja… voorbeeld King Jan van Engeland anno 11de/12de eeuw.

Die gewiste Grondwetsartikelen nr 3 uit 1798, nr 2 uit 1801 en nr 3 uit 1805… gemiste kansen 
voor het volk… die zijn mede door Thorbecke begraven..


Zijn de ouders zich bewust wat de Overheid aan onze kinderen wijsmaakt over onze democratie, 
ze gaslichten kinderen op de scholen… 


Robbert Huijskens


Lindelaan 18

9342PL Een
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