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De-Grote-Angst-Lock-Down 
Geachte Koning Willem-Alexander, Minister President Mark Rutte, Minister van ongezondheid 
Hugo de Jonge, Ministers van samenlevingsondermijning Kajsa Ollongren en Landbouw Carola 
Schoten en vanzelfsprekend de Minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus die ter 
voorkoming van het oplopen van een eigen strafblad gewoon even snel de regels aanpaste.  


First They Killed My Father is een Amerikaanse biografische film uit 2017, geregisseerd door 
Angelina Jolie en gebaseerd op het gelijknamig boek uit 2000 van Loung Ung.


De film gaat over Cambodja en de komst van Pol Pot die in 1975 het land veranderde in een 
concentratiekamp en alles wat kon nadenken liet vermoorden.

De documentaire die ik als cameraman in 1990 voor de EO mocht draaien in Cambodja ging over 
een nieuw op te bouwen kinderziekenhuis en een Nederlands Kinderarts die daar hielp bij een 
Dengue-Virus epidemie (Youtube). 

  

Heden heerst er een pandemie, ook waarvan gezegd wordt vanwege een virus.

Maar er zijn twee andere pandemieën gaande die veel ernstiger zijn dan de gehele Covid-19 
pandemie, namelijk die van de narcistischepersoonlijkheidsstoornis die heel veel gezagdragers 
hebben opgelopen en waar heel veel burgers onder te lijden hebben &

de pandemie van het middels nonsens-onderwijs vernietigd-zelfdenkend-vermogen van burgers.

De combi van deze twee laatste pandemieën zullen de wereld doen veranderen in het nieuwe 
normaal waar Mark Rutte zo graag over spreekt en daar tegelijkertijd bij zegt dat het zo 
verschrikkelijk ingewikkeld is.   


Als Hugo de Jonge zegt dat je de GGD dient te gehoorzamen gaat Hugo er al vanuit dat de 
overheidsvertegenwoordigers betrouwbaar zijn.

Helaas Hugo, mogelijk ben jij om een of andere reden blind voor de realiteit maar het 
betrouwbaarheid coëfficiënt van de rijksoverheid is totaal doorgerot. Mensen die NPS hebben 
opgelopen zijn volstrekt blind voor de realiteit en volgen slechts hun paadje, genaamd 
eigenbelang. 


Het eigen belang bestaat uit macht. Die macht wordt behaald en behouden middels geld of seks 
of in combinatie. Macht is dwang, is Hitler, is Pol Pot, is Idi Amin, is Stalin, is Ceaușescu, ik 
vergelijk op basis van psychisch gedrag.


Daarom even wat vaststaande feiten die van het RIVM & het CBS afkomstig zijn.
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Mensen met de NPS zijn en spreken altijd wollige taal en hen dien je hun maskers af te nemen 
zodat hun ware gezicht tevoorschijn komt. 

De Narcisten Buster schrijft al tijden dat er geen pandemie is, we overschrijden namelijk nérgens 
de normale jaarlijkse sterftecijfers. 

Wellicht is er straks in de jaarcijfers 2020 een kleine golf te zien tijdens de eerste Corona golf maar 
dat zal wel meevallen. 

In Nederland overlijden er namelijk al jaren gemiddeld ongeveer 412 mensen per dag aan diverse 
ziektes, dat is door iedereen zelf te controleren op de website van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 

We zijn in Nederland nog geen enkele dag over die normale sterfte getallen heen gekomen. 


Het is bekend dat iedereen in de medische zorg verplicht is alles onder Corona weg te boeken. 

Ook die PCR testen tonen niet aan dat je Corona hebt maar slechts dat je mogelijk ’n virus hebt of 
gehad hebt.  Ook die verklaringen dat je virus vrij bent slaan helemaal nergens op. 

Die terminologie besmettingen is van stal gehaald omdat de sterftes zo hard gedaald zijn dat er 
een onderliggend plan verstoord werd en dus zijn er mensen met de NPS die de waarheid 
versluieren met rekenwonderen om aldus toch te pogen een niet bestaande pandemie toch vooral 
overeind te houden.  

Als je morgen jezelf tegen een boom dood rijdt staat er vermoedelijk op je medisch overlijdens 
certificaat dat het ongeluk is veroorzaakt door een plotselinge corona aanval.


Wat er speelt is een wereldwijde machtsstrijd, niet meer en ook niet minder met Corona als 
excuus om de wereldbevolking op humanere wijze dan Adolf Hitler en Pol Pot te gaan decimeren, 
daarover meer in het volgende stuk waar bovenstaand logo bij hoort.


Hoe verneuken de RIVM en het CBS de burger in samenwerking met de vijf genoemde ministers 
en eigelijk hoort daar ook de Minister van Onderwijs bij, maar ik ga eerst even langs bij de Koning, 
Willem-Alexander.


Kijk, ik zou dingen zo die gaan in de wereld graag anders zien maar ik kan dat niet veranderen, ik 
kan er nu nog wel over schrijven zonder door Zondag met Lubach te worden afgemaakt.

Heden Prinses Beatrix en Koning Willem-Alexander weten van mij, of kunnen weten, dat ik geen 
voorstander ben van het Koningshuis als instelling en staatsvorm, máár zij weten ook dat ik er niet 
aan moet denken dat lieden als Mark Rutte, Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren, Carola Schouten, 
Ferd Grapperhaus of Ingrid van Engelshoven samen met Arie Slob de President van Nederland 
zouden zijn, dan maar beter een Koningshuis dat in balans is met een werkende democratie over 
welk het volk middels hun kiesrecht de baas is.

Maar ja, de democratie is als instituut allang doorgerot en Zondag met Lubach is samen met 
andere door de overheid betaalde main stream media de propaganda machine geworden.   


Neem even wat daden van Koning Willem-Alexander, zegt de Koning wat met zijn daden of is het 
dommigheid, ik weet het oprecht niet.


1	 Zakenreis naar Indonesië terwijl Corona al is uitgebroken.  
	 Schudde gewoon handen. 
	 Zowel vader Alex als moeder Maxima gingen gewoon samen op reis. 

2	 Bood excuses aan voor misdaden gepleegd in Indonesië na WW2, dit vooruitlopende op 	
	 rapport dat nog komt. 

3 	 Zei bij dodenherdenking 2020 dat het nieuwe normaal niet normaal is en dat je dat als 	 	
	 burger niet dient te accepteren. Haalde ook verzetsstrijder Multatuli aan.  

4 	 Gouden koets komt niet terug. 

5 	 Bij het fotomoment grapte de Koning over Corona Fake-News.    

6	 Hield op vakantie kiekje met restaurant houder geen anderhalve meter afstand. 
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7	 En dan de tweede vakantie naar Griekenland met regeringstoestel en halsoverkop terug 		
	 vanwege de opgefokte mening van de burgers en Zij boden wél hun excuses aan. 

Besef dat de mening van de meeste burgers wordt gevoed en zelfs gevormd door en 
overgenomen van de main stream media en hun journalistieke Lubach’jes. 


Kijk, de Koninklijke-Familie is niet alleen een familie maar is een Multinational.

Het werkt op een nettere manier nog net als in de middeleeuwen totdat de leiders net als altijd 
middels hun conspiracy’s de democratie en balans verstoren.  

NPS (Narcistische Persoonlijkheid Stoornis) functioneert op basis van manipulatie en conspiracy,

iédere persoon, politicus of journalist die het woord conspiracy misbruikt om mensen de mond te 
snoeren maakt onderdeel uit van die conspiracy. 


De Koning staat ook recht tegenover Urgenda, is dat narcistische arrogantie of is dat een manier 
die de Koning nog wel mag uitvoeren om zich af te zetten tegen de gang van zaken in Nederland 
alwaar de functionerende democratie dood is. 

Steekt de Koning met zijn Wajer jacht met een gemiddeld gebruik van 130 liter brandstof per uur 
niet de middelvinger op tegen de Rijksoverheid in de hoop dat burgers dat gaan snappen?

Ik weet het niet.

Ik weet vanwege hun denk structuur wel dat de Adel niet voor een nieuwe wereld orde is. 

Vandaar ook dat de Koning met Maxima terug kwamen en excuses aanboden aan —> het volk.


Okay, het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Dit is recent vanaf de website CBS.

2017 150.214 sterften door allerlei ziekten, dat is zo ik al schreef gemiddeld 411,5 per dag.

2018 153.363 sterften door allerlei ziekten, dat is gemiddeld 420 per dag.

2019 151885 sterften door allerlei ziekten, dat is gemiddeld 416 oer dag.

Nu dan; hoe verneuken RIVM en CBS en Overheid de burgerij met onnodige angst ?!

Zie hierboven schrijft het CBS dat vanaf 1950 t/m 2019 het sterftecijfer bijna is verdubbeld en ze 
verzwijgen dat de bevolking van 10.000.000 met iets van 75% is gegroeid naar 17.740.000 en er 
kwam slechts een stijging van 7,5 naar 8,8 sterften per duizend inwoners.

Het aantal doden is dus niet bijna verdubbeld en ze schrijven dus gewoon een keiharde leugen.


Sterften door griep virussen zijn helemaal niet de grootste hoeveelheden sterften, ook nu niét.


Als je als burger dus niet zelf controleert of wat de betrouwbare overheid schrijft, de main stream 
media die dat behoren te controleren doen dat niet maar zeiken de alternatieve media af als 
conspiracy denkers, tja,

I rest my case.…


Nou, en wat doet het volstrekt onbetrouwbaar aan Pharma gebonden RIVM, 
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die maken gebruik van gaslighting”, de term uit de psychopathie als mensen met NPS andere 
pogen te manipuleren, onder Corona met name met angst. 

De wekelijkse RIVM update waarop Rutte en De Jonge hun gedrag weer baseren…


Die fuck beweerde corona besmettingen zeggen geen ene reet, verdiep je er zelf in of heb anders 
liever geen eigen schreeuw mening op basis van overgenomen gaslighting teksten.

Mensen sterven altijd al aan complicaties met griep virussen.

Vele IC’s zijn weg bezuinigd opdat aandeelhouders meer geld overhouden, een dode is voor 
verzekeraars veel goedkoper dan een langdurig zieke. Ook daarin heb ik ervaring met een 
verzekeringsmaatschappij mensen, sorry…een patiënt staat bij verzekeraars voor marktwaarde. 


Lees van het RIVM: Overleden in een week 329 mensen.

Waaraan zijn die mensen onderbouwd-bewezen overleden?

Is het zich muterende Covid-Sars-2 virus eigenlijk al goed gedetecteerd?  


329 sterften, is dat met complicaties met andere aandoeningen en hoeveel zuivere Covid doden 
zijn dat dan?

329 doden in een week met een dag gemiddelde van normaal 414 sterften door ziekten per dag

en we hebben geen griep gevallen meer.…


Iedereen die nog autonoom zelf kan nadenken kan toch snappen dat die pandemie puur 
gaslighting van het volk is vanwege onderliggende andere belangen.


Het nieuwe te komen stuk gaat over het nieuwe 
normaal voor de bedachte humane dood van een 
groot deel van de wereldbevolking. 


Of is Willem-Alexander wellicht nog steeds die 
ondeugd op het bordes toen 

Juliana nog Koningin was?
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