
31 december 2020

Raad van State 
Afdeling; Winningsplan Norg instemmingsbesluit 
uw kenmerk 201907553/1/R4. 


Allereerst; 

geachte griffie RvS,

u kunt nu, zoals ik verwacht, stellen dat de onderzoeksfase reeds is afgerond, dat weet ik.

Maar gezien de onafhankelijke onpartijdige waarheid, dient de Afdeling die bovengenoemde zaak 
doet, dit mogelijk wel even te weten.


Mensen bestaan tegenwoordig vaak meer uit hun functie dan dat zij nog mens zijn 

met een innerlijke levende ziel, dus richt ik me naast de Afdeling met nadruk ook aan en tot de 
zielspersonen;

De heer Jaap (J.E.M.) Polak,

de heer Lex (F.C.M.A. Michiels

en de heer Aldo (A.) Kuijer,


Aangeschrevenen; 

Geachte, beste Jaap, Lex, Aldo en anderen,


Kennelijk is er door de 201907553/1/R4 een hoofdader geraakt.

Wij beseffen dat het onderzoek met de zitting is afgesloten maar ik ben gestruikeld over een 
keihard bewijs dat de volstrekte onbetrouwbaarheid aantoont van de Minister van Economische 
Zaken dan wel de NAM of het SodM, wie zal het zeggen, het betreft dan ook cijfertjes.


Het is aan u rechters dit alsnog uit te breiden in uw onderzoek of anders in ieder geval als 
zielspersoon, of u wilt of niet, voor de rest van uw leven mee te nemen. 


Even voor de orde: 
Binnen Justitie Nederland snappen zij mij niet, rechters vaak ook niet, zij zitten dan maar naar mij 
te kijken wat mij toch beweegt en snappen het dan nog niet, of willen mij niet begrijpen…

De grondslag van wat ik doe sinds begin 1997 is er altijd voor te zorgen dat mij NÓÓIT MÉÉR 
overkomt wat mij in 1996 door Justitie Nederland uit naam van eerlijkheid, waarheidsvinding, 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid is aangedaan: mijn psychische-, fysieke- en sociale 
vernietiging.

Ik ben uit dat graf herrezen en doe er, zoals Rechercheur Ton van der Linden mij in 1996 zei; 

“doe er je voordeel mee”, dus mijn voordeel mee.  


Mijn onverwacht ontdekte causale verbanden ná de zitting van 14 december 2020, 
ik zocht ze niet eens… 

Omdat er vanuit de psychopathie bekeken een groot verband en gelijkenis is tussen 

de Covid pandemie en de aardbevingen in Groningen en de Laag Frequent geluid overlast 

zat ik heel gewoon nog even de aardbevingen in Groningen te vergelijken met de activiteiten van 
de NAM / UGS Norg en de opslag Bergermeer van TAQA uit de Verenigde Arabische Emiraten.


Ik deed dat ook vanwege enkele ter zitting besproken zaken zoals “waneer is de NAM écht harder 
gaan pompen, en de uitleg inzake de zo benoemde “aardgas-spons” die kennelijk altijd in de 
opslag dient te blijven zitten.

Dat bedrijf in Alkmaar is TAQA welke een dochteronderneming is van ADNOC (Abu Dhabi National 
Oil Company) gevestigd in Abu Dhabi en ADNOC is een overheidsbedrijf waarvan de Minister van 
Staat  Sultan Ahmed Al Jaber de Director-General en CEO is.


En wat vond ik al heel snel; de NAM manipuleert de waarheid en als de Minister nu de UGS-Norg 
uit veiligheidsoverwegingen niet zelf stop zet dekt Minister Wiebes de leugens af.
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Goh…


Ik zag geheel toevallig dat bij het begin van de aardgaswinning 2011 naar 7 miljard m3 bij de 
UGS-Norg de frequentie van de aardbevingen daarna in 2012 ook omhoog gingen, oftewel die 
bevingen vrijwel paralel lopen met de ware verborgen gehouden handelswijze van en door de 
NAM onder verantwoordelijkheid van toen Minister Kamp van Economische Zaken en nu Wiebes. 
Op de SodM website is het inmiddels lastig zoeken naar stukken van vóór 2015.


Augustus 2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal, aanhangsel van de Handelingen. 

“2014: wijziging van het opslagplan met als doel een vergroting van het werkvolume naar 7 miljard 
Nm3 te bewerkstelligen, verhoging van de gasbehandelingscapaciteit naar 96 miljoen Nm3/d en 
een verhoging van de injectiecapaciteit naar 51 miljoen Nm3/d. Een gemiddelde maximale 
reservoirdruk van 327 bar en een gemiddelde minimale reservoirdruk van 235 bar voor alle 
compartimenten was voorgeschreven.” 

Wat heeft de NAM of SodM of welke …… dan ook gedaan (ergens rond de RvS zitting van 

14 december 2020) alwaar de AGSI website is besproken, die Europese website is met 
terugwerkende kracht tot 2011 in ieder geval ergens in 2019/2020 aangepast, maar daar is de 
NAM er nog niet mee, hun manipulatie is nu nóg zichtbaarder geworden.   

 
Bij ons eigen onderzoek vanwege de ernstige LFg overlast van de UGS-Norg sinds de zomer van 
2018 hebben wij de AGSI website, waarop alle ondergrondse gasopslagen worden vastgelegd, 
niet alleen bekeken maar de UGS-Norg bestanden ook gedownload en er schermopnamen van 
gemaakt.


Maar eerst even dit tussenvoegsel; 
Wij hebben géén probleem met handel en geld verdienen maar daar wel problemen mee als je dat 
doet ten koste van anderen en vanwege dat misbruik zijn daar zelfs 10 United Nations 
handelsregels voor opgesteld.

Nu is de hoogste Nederlandse overheid al eeuwen helaas wel goed in geld verdienen over de rug 
van anderen, daarover kunt u “de crinoline” nalezen op website narcistenbuster.nl.


(voor hen die niet groter kunnen denken dan dat de overheid altijd de waarheid vertelt / spreekt / 
schrijft of De Rechtspraak altijd oprecht is, wens ik hen een fijne dag).


En weer verder; 
Informatie vanaf de website van de NAM gedownload op 24 december 2020,

daar vind je o.a. dat de NAM gedurende 2011 t/m 2015 het werkvolume heeft uitgebreid van  

3 naar 7 miljard Nm3 (2015) Uitbreiding UGS Norg


“Tussen 2011 en 2015 heeft NAM de opslag bij Norg uitgebreid. Met de uitbreiding kunnen we 
meer aardgas opslaan en produceren. Dit is van belang om de grote en soms wisselende vraag 
naar aardgas op te vangen, wat steeds vaker nodig is. De uitbreiding was ook nodig vanwege de 
capaciteitsdaling in het Groningen-gasveld. Deze daling was het gevolg van de gedaalde druk 
(drukdepletie) in het Groningen-gasveld. 
Capaciteit UGS Norg 
• 	6 putten 
• 	maximale opslagcapaciteit 7 miljard m3 aardgas 
• 	injectiecapaciteit maximaal 45 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 36 miljoen m3 per 

dag) 
• 	productiecapaciteit maximaal 96 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 76 miljoen m3” 

Schaamteloos staat het op de NAM website, een opslag capaciteit van 7 miljard m3 aardgas.  
Er is dan nog lang geen officiële vergunning voor 7 miljard Miljard M3 opslag WGV voor 

de UGS-Norg. 

Na een aardbeving in 1959 en een in 1986 begint het gelazer in 2012 met de aardbeving Huizinge 
pas echt. Waarom ziet, of beter wil niemand de parallel met de uitbreiding van de UGS-Norg 
zien!?    De mensen achter de POEN

Vanaf 2014 is de verleende opslag opgerekt naar 5 miljard.
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In 2015 wilde de NAM op papier al naar 7 miljard maar in de praktijk deden zij dat al vanaf 2011.

Volgens de AGSI website draaide de UGS met twee compressoren dan allang op 7 miljard opslag 
vanaf 2011. (AGSI = Aggregated Gas Storage Inventory = samengevoegde gasopslag inventaris)

 

LET OP; in 2012 beginnen de aardbevingen zo’n drie kilometer boven het Groningenveld,

de NAM / UGS-Norg gaat blijkens de AGSI website (info afkomstig van NAM zelf) in 2011 al 
opslaan op niveau 7 miljard. Wat gebeurt er voor of na de zitting van 14 december 2020, de 
opgeslagen data op de AGSI website zijn plotseling aangepast.


Met die aanpassing is aangetoond dat de statistieken van de Europese Overheid onbetrouwbaar 
zijn geworden, niet alleen die van de AGSI maar gewoon de Europese en dus ook die van de 
Covid-19.

Over Covid ga ik zo ook nog ff babbelen…


Wij hadden de cijfers van de AGSI eind 2018 al gedownload en vastgelegd, inclusief de hele lijst 
vanaf 2011. 

Daardoor is het duidelijk aantoonbaar gebleken dat de AGSI website van heden ten dage inzake 
de NAM UGS-Norg na 18 november 2018 is aangepast.


Hieronder de schermopname van de AGSI grafiek in 2018


De bovenste zwarte strakkere lijn bestaande uit rechte stukken staat voor de maximaal verleende 
opslag vergunning, genaamd WGV (Working Gas Volume).

De licht blauwe op en neer gaande curve staar voor de feitelijke productie van de UGS-Norg, als 
aan de AGSI nagenoeg dagelijks opgegeven door de NAM zelf.   


Die zwarte lijn is gemanipuleerd en deugt niet met de feiten zoals vastgelegd.

De verleende vergunning is de eerste jaren ergens boven de 3 miljard m3 gasopslag en gaande 
naar 2015 wilde de NAM naar 7 miljard, hetgeen het SodM ook aangeeft in een van hun online 
nog te vinden stukken.

In 2018 was die zwarte WGV lijn dus al aangepast, verhoogd, daar keek ik toen overheen. 


Maar toen ik na de zitting op 14 december 2020, na die uitleg over de gas-spons die in de opslag 
moest blijven zitten, ging ik dat zelf ook nog even controleren. 


Hieronder dezelfde grafiek in 2020

Hé joh, is dit mooi of MOOI!
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Ineens blijkt dat de NAM achteraf, zeg maar vanaf ergens in 2019 al in 2011 wél 7 miljard aardgas 
opslaan in de UGS-Norg, wow, het lijkt wel net op de Covid-19 cijfers die over een absoluut niet 
bestaande pandemie worden uitgestrooid. 

Voor beiden gelden dan ook andere redenen onder de betreffende crinoline’s.


Dan heeft de Minister / NAM (zij dienen dezelfden) nog een probleem, zij tonen nu disinhibitioneel 

(disinhibitioneel = schaamtevol woord voor psychopaten die met de broek en onderbroek op de 
hielen zonder enige schaamte met hun keiharde bloot staan te liegen)  aan dat zij die eerste jaren 
tot 2015 de waarheid gewoon met een potloodstreep veranderen, net als bij de dB(A) nonsens 
wetgeving qua geluidsoverlast al vanaf ongeveer 1968 gebeurd.


Bedenk dan ook nog even dat de besprekingen rond de Bergermeer opslag al in 2011 plaats vond 
dat Beatrix met haar gevolg A&M begin 2012 naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op 
staatsbezoek ging, in de VAE ook nog even het hoofdkantoor ADNOC (Abu Dhabi National Oil 
Company) bezochten en TAQA (dochter van ADNOC) in 2011 aan de Bergermeer gasopslag is 
gaan bouwen en aardgas-export middels openbare veilingen begon in 2015 en UGS-Norg een 
derde compressor af had die zij NIET nodig had om in 2011 ook al tot 7 miljard m3 gasopslag te 
komen want dát had de NAM al in de jaren 2011 bewezen met twee compressoren ook al te 
kunnen doen.


De grote vaste partners van ADNOC zijn onder andere Shell & Exxon Mobile en 50% van de NAM 
is bezit van Shell & Exxon Mobile. 


Leg de aardbevingen waar de NAM vanzelfsprekend niets mee te maken heeft, het gezeik van 
vele jaren inzake de schade, en leg dan nog even de inhoud van de crinoline erop.

Dan weet je met welke brandstof onze Koning zijn sloep met 2.386 liter brandstof in de tanks door 
de Griekse wateren laat snorren. 


Dan nog even drie typeringen; 
Ik ben er trots op mensen anno 2020 te kunnen typeren.

Ik heb een achtergrond die er nu niet meer zoveel toe doet,

wel heb ik aan dat stukje beschreven in Even voor de orde een herinnering…

Net voordat ik in november 2016, na enkele dagen van detentie met in iedere dag drie dagdelen 
met zware verhoren, vroeg die rechercheur Ton van der Linden mij in de cel (onder in het 
gerechtsgebouw Assen) “kan jij mij typeren”.   

Ik keek hem aan en had geen idee waar hij het over had. 

Dat was 1996 en had een oorzaak in mijn verleden, nu is dat anders. 
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Tijdens de zitting RvS 14 december 2020 waren er o.a. drie mensen namens Wiebes,

de top jurist van de Minister die namens de Minister sprak en twee co assistenten.

Co een was een lange man met slim fit broek met hoog water die sprak over een spons in de 
opslag en  Co twee was een vrouw die sprak over een soepbord. 

Hun professioneel typisch kenmerk was recht lullen wat krom is. 


Dat van die soepbord vergelijking is te denigrerend om op in te gaan en zij mag gerust terug in de 
tijd en bij wat holbewoners in een grote soep-pan gaan zitten gaar koken voordat zij wordt 
opgediend op een soepbord.


Maar de lange man met te korte broekspijpen vond ik wel leuker.

Hij had het over een “spons” onder het opgeslagen aardgas in de UGS-Norg, een gas-spons. 

Eigenlijk was het exact die nonsens waarom ik nog even verder ging kijken, want, toen ik mijn al 
oude stukkie opende op de eigen website (Bewijs-NAM) zag ik dat zijn verhaal dat hij aan jullie, 
Jaap, Lex en Aldo stond te vertellen helemaal niet klopte.


Deze grafiek had ik in november 2018 al online staan in mijn stukkie “bewijs NAM”. 

Tja, in deze grafiek staat de productionele opslag al vanaf 2011 op pal onder de 7 miljard. Pas in 
2015 komt de uitlevering vanuit de UGS-Norg echt op dreef en wordt er 5 miljard uitgeleverd.  
En inderdaad, in die eerste vijf jaren van 7 miljard opslag blijft er altijd die “benodigde aardgas-
spons” in de UGS-Norg aanwezig van zo’n 2 miljard m3. 


Maarrrr, bekijk je de totale grafiek die wij hebben van 17 oktober 2018 zie je dat die spons 
helemaal niet werkt zo de lange meneer met de te korte broekspijpen aan de magistraten van de 
RvS ter zitting verteld heeft.   


En gaan wij de gemanipuleerde grafiek van 2020 bekijken op de blauwe opslag lijn met 
gemanipuleerde opslag vergunning van 7 miljard in de jaren 2011 t/m 2016 is helemaal prachtig te 
zien dat het “spons” verhaal van de man met de te korte broekspijpen een nonsens verhaal is.


Wat je juist ziet is dat de NAM qua legen van de gasopslag steeds dieper gaat, steeds leger.

Die spons zijn ze bij de NAM vanaf 2015 kennelijk hélemaal vergeten.

Én ook zie je dat die leegloop van dat opslagveld helemaal NIETS te maken heeft met 
huishoudens want er zijn geen strenge winters meer.
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Dus de grafieken zijn onbetrouwbaar en gemanipuleerd en wellicht levert de NAM / Shell-Exxon 
Mobile het gas wel aan TAQA internationaal dat het aardgas openbaar veilt om te laten 
verbranden in het buitenland terwijl wij burgers vanwege het klimaat van het aardgas af moeten.  


Volgens mij heeft de lange meneer met te korte pijpen een spons nodig om zijn brein even op te 
frissen. Hoe wordt de gasopslag capaciteit op de AGSI en internationaal geduid; 

met de WGV, the Working Gas Volume. Die lichtblauwe lijn van de NAM is hun WGV.


“Minus” betekent een van twee, namelijk; “zonder” of “in mindering van”.

Gezien het feit dat de AGSI grafiek in de jaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 duidelijk aantoont 
dat zij bijna tot de bodem van de grafiek gaan zónder rekening te houden met een “spons”, op die 
bovenstaande website in het engels “cushion” genaamd, betekent dit dat die spons, dan wel “the 
cushion” de WGV in die grafiek van de UGS-Norg “zónder” spons / cushion is, wat dit betekent 
kan iedereen nu weten, vanaf 2011 t/m 2015 heeft de NAM lak had aan de verleende vergunning 
en sloegen zij al 7 miljard m3 op.


De jaren 2011 t/m 2015 overschrijdingen waar de lange man met de te korte broekspijpen de 
Minister ter RvS zitting met spons verdedigde blijkt een “natte spons”. 
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De eerste jaren de maximale dieptepunten van leeghalen UGS-Norg nog steeds in storage;

26 maart 2011  	 54.4874 	 5,4 miljard over

28 maart 2012 	 61.6531	 6.1 miljard over

2 april 2013 	 	 34,5995	 3.4 miljard over

24 april 2014 	 	 59.9092	 5,9 miljard over


en dan vanaf dat de UGS-TAQA in 2015 operationeel is (puur toevallig vanzelfsprekend)

25 maart 2015 	 19.2757	 1,9 miljard over

14 maart 2016 	 8.0646		 0,8 miljard over

25 maart 2017 	 5.7218 	 0,5 miljard over

5 april 2018	 	 0,1807		 0,01 miljard over

15 april 2019	 	 6.2683 	 0,6 miljard over

6 april 2020 	 	 2.0710 	 0,2 miljard over


Dus dat hele verhaaltje van die man met die te korte broekspijpen is een geval van 

sponzen op laag gasniveau zoeken. 


Ik weet niet bij wie die man met de korte broekspijpen hoorde, wel dat hij over de “sponzen ging” 
en wellicht van het SodM was/is, en het SodM valt onder het Ministerie van Economische Zaken.


De hardere UGS-Norg LFg Overlast ontstond rond juni/juli 2018 

In Juli 2018 is C.A.M. van Velzen gaan schrijven over de overlast.


Het SodM is 15 maart 2019 bij ons thuis geweest vanwege de overlast, beiden ingenieurs konden 
de door ons opgenomen en LFg audio afgespeelde LFg overlast óók horen. 

De SodM ingenieurs waren Jan van Driel en Stefan Hendrikse.

Jan had ons telefonisch al eerder geadviseerd akkoord te gaan met de NAA LFg meting in 
opdracht en op kosten van de NAM. Achteraf bleek door eigen onderzoek en eigen groei qua 
kennis dat een LFg weging nooit gedaan kan worden met een dB(A) weging maar dat alleen zinnig 
is met een dB(C) weging. 


Op 29 maart 2018 
gebeurde het volgende in 
een officieel persbericht;

Kabinet: einde aan 
gaswinning in Groningen  
Nieuwsbericht  
29-03-2018 | 13:52 uur  

Dit kwam door de 
aardbevingen.


In dat bericht zit deze 
statistiek.


Vanaf de zomer van 2018 
begint C.A.M. van Velzen 
érnstige overlast te krijgen 
van “bromtonen” die haar 
letterlijk martelen in 
schedel en haar 
trommelvliezen. 


Huijskens ging op 
onderzoek uit…
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In die zoektocht ontdekten wij dat op de AGSI website de NAM jaarlijks wel 7 miljard m3 opsloeg 
vanaf 2011 en de verleende vergunning besloeg slechts ruim 3 miljard m3. 

Wij maakten het SodM daarop attent in de persoon van Jan van Driel en die zei dat te laten 
onderzoeken door twee SodM onderzoekers. 


Door dat hele “spons” verhaal van die man met de te korte broekspijpen tijdens de zitting op 

14 december 2020 RvS, ben ik dus nader onderzoek gaan doen. 


En ik ontdekte dat zowel bij het SodM als ook online niet alleen heel goed is opgeruimd / 
gezuiverd maar dat ook de NAM hun online boodschap heeft aangepast, in dit stuk te zien op 
pagina 2 het cursief afgedrukte deel dat al spreekt over ombouw naar 7 miljard.

Besef ook even dat de bouw van de derde compressor van de UGS-Norg pas in 2015 gereed is 
gekomen. 


Ingenieur Jan van Driel is qua functie inmiddels gepromoveerd.


Oude verleende opslag vergunningen zijn nog maar moeilijk online terug te vinden.

Wél vond ik het winningsplan-Groningen 2016 van de NAM nog terug (zie website).  


Op pagina 7;

“Om voor de komende jaren keuzes te maken, gebruikt NAM vier leidraden:  
• veiligheid voor bewoners” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
• “voortvarende afhandeling van schade en versterking waar noodzakelijk” !!!!!!!!!!!!! 
• “zo gelijkmatig mogelijke productie  
• doelmatige gaswinning voor de operator”  

Op pagina 31;

“4.4.2 Duur en volume van de winning  
Het einde van de winning van een gasveld wordt doorgaans bepaald door de kosten-baten 
afweging tegen het eind van de economische levensduur van een veld. Daarnaast kunnen 
onvoorziene technische of andere omstandigheden de duur van de winning tussentijds 
beïnvloeden. Het onderhoudsprogramma is gericht op zowel preventief als buitengewoon 
onderhoud en moet worden bekostigd uit de inkomsten die door de verkoop van Groningengas 
worden gegenereerd.  
Gebaseerd op de huidige economische en technische parameters is het de verwachting dat het 
Groningen-veld nog tot ongeveer 2080 in productie blijft. Vanaf het volgende decennium zal 
volgens de gehanteerde levenscyclus binnen de olie- en gasindustrie de ‘eindfase’ geleidelijk 
ingaan en de productie jaarlijks afnemen.  
Voor 2016 en verder is een jaarlijkse productie met een bandbreedte aangenomen (zie hoofdstuk 
8). In het verleden zijn reeds diverse 
productiescenario’s met 
verschillende jaarvolumes 
onderzocht (zie figuur 4.1). Voor 
elk van die scenario’s is 
aangenomen dat 7 miljard Nm3/
jaar benodigd is voor het vullen 
van de gasopslag Norg. Vanwege 
de drukverdeling in de ringleiding 
zal dit volume voornamelijk vanuit 
de Zuidwestelijke clusters en het 
cluster Eemskanaal komen. Als 
gevolg van de lagere 
productieniveaus zal de Oostelijke 
regio als balansregio worden 
ingezet. Het is ook de productie uit 
deze regio die het hoofdverschil 
tussen de scenario’s vormt.”  
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Uit dat rapport blijkt dat er een financieel plaatje is gemaakt voor het terugverdienen van de 
installatie. Tevens blijkt uit dit al dat de NAM het niet nauw neemt met de verleende vergunningen. 

Dat de ernstige LFg overlast bij ons BRP Lindelaan 18 te Een is begonnen medio juni / juli 2018

en dat de NAM, dan wel SodM, dan wel de Minister van Economische Zaken, in welk 
samenwerkingsverband dan ook, ervoor gekozen hebben “schijt” te hebben aan burgers en 
democratie.


Het economisch plan van de NAM beschreven in hun eigen verslag 2016 gaat namelijk uit van 
doorgaande productie tot en met plus minus 2025 en dan zouden zij pas van plan zijn af te 
bouwen tot helemaal in 2080.

Dus, wat vernemen wij op onze BRP, érnstige overlast zoals nog nooit gehoord in 2015, 2016 en 
2017 toen er ook al flink werd gewonnen.

Tevens zie je dat de UGS-Norg behoort tot het financieel kader van het winningsplan én is er ook 
de paralel met de in bedrijfstelling van de UGS-Alkmaar van de Verenigde Arabische Emiraten, in 
de politiek bekend staande als de Salafisten. 

En in 2015 ging de UGS-Norg ook helemaal naar 7 miljard m3 (zie AGSI) en was deze overlast er 
ook niet.

De NAM met haar UGS-Norg heeft lak aan vergunningen en wie dan ook, NAM of SodM hebben 
de AGSI statistiek 2011 t/m 2015 na 18 november 2018 gewoon met terugwerkende kracht 
aangepast en opgehoogd naar 69,8056 GWV en hebben daarmee hun geloofwaardigheid geheel 
verspeeld. 


Dus waarom zouden de bewoners van BRP Lindelaan 18 Een    geen gelijk hebben dat de 

UGS-Norg veel harder draait dan wordt beweerd om financiële schade te beperken, hetgeen heeft 
geresulteerd in het door Huijskens geschreven document Het Groningenveld in tien jaar leeg (link) 
van 7 september 2018 waar overigens niemand binnen de overheid inhoudelijk op heeft 
gereageerd.

 

De algoritmische betrouwbaarheid van de NAM cijfers en hun representanten, zoals Wiebes en 
zijn verlengde handen, is waar het om gaat en die verlengde handen blijken nu minimaal 
manipulatief en daarmee onbetrouwbaar te zijn.

De meeste mensen hebben teveel vertrouwen in de overheid, een overheid die dat vertrouwen 
niet verdiend. 

Voor veel mensen is het al een vaststaand feit dat de huidige overheid wellicht op de top van een 
tsunami dobbert en als een uiterst onbetrouwbare psychopathische vloedgolf haar heerschappij 
uitvoert en over de mensen heen wil storten.

Dé golfbeweging der eeuwen.

Zelfs de main-stream media fungeren heden net zoals de propaganda machinatie als die van Nazi 
Joseph Goebbels, de meeste mensen hebben dat niet eens meer door.


Neem alleen al de sterfte cijfers van Corona.(ook de opnames, IC bezettingen etcetera)

Onderzoek op “The World Factbook van de Central Intelligence Agency” (CIA) en kijk per land 
naar het aantal inwoners, kijk naar de gemiddelde jaarlijkse sterften per land, dat doen ze met 
bijvoorbeeld 9,2 jaarlijkse doden per 1000 inwoners.

Onderzoek ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en kijk daar dan op StatLine, 
controleer en zoek de cijfers. Er is geen pandemie maar wel een enorme internationale 
propaganda machinatie met zeer vele medewerkers!

Adolf kreeg “zijn” plan ook niet alleen voor elkaar, het aantal meelopers is enorm. 

Nederland kent gemiddeld over 2017 - 2018 - 2019 rond de 415 sterften per DÁG aan alle ziekten, 
dat is de normale dagelijkse sterfte aan ziekten (geen ongelukken).

Ik heb het doorgerekend en in Nederland is in 2020 Januari t/m oktober een meersterfte van 33 
mensen per dag en dan is nog helemaal niet zeker of dat door Covid-19 veroorzaakt is want de 
juiste tests worden vaak niet eens gedaan. Ben je benauwd heb je al Corona.


In alle landen worden de cijfers zeg maar half gepresenteerd. 

De gemaakte sommen laten steeds minimaal de helft aan info weg.

Je krijgt alleen angst berichten en van de NAM omgekeerde mooie verhalen met ook halve info. 

Zoveel opnamen maar niet hoeveel mensen er naar huis zijn, er wordt bij Covid-19 gewoon 
doorgeteld en bij de UGS-Norg gewoon uitgegumd.
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Duitsland deed het onlangs met Merkel die uitriep  wel 560 doden op een dag - maar hun normále 
dagsterfte is gemiddeld 2.270 doden-, dús dan maar een LockDown.

Engeland deed het onlangs ook, ze doen het allemaal.

Covid-19 is niet het probleem, de ware reden is begonnen met Adam Weishaupt in 1784.

Wie niet autonoom wil nadenken moet maar op de vaccinatie zitten.


Het érgste is echt dat zo’n 80% van de massa achter de leugens aan holt.

Als je niet weet wat psychopathie is ben je sowieso verloren. 


Kijk, achter alle “functies” (politie, brandweer, zorgpersoneel, ministers, rechters, advocaten, 
journalisten) zitten ook gewone mensen.

Nog erger dan  dat wat al erg is, is dat achter dit soort leugens massa’s burgers zitten   
die aan die leugens meewerken en daar geld aan verdienen.

Covid-19 is de moderne versie van de Holocaust, gaat ook om een capaciteit van 7 miljard 
klimaatdruk reductie en de totale klimaat druk terug te brengen naar maximaal een half miljard.

Het zijn dus burgers die mede burgers bestrijden en hun functie als narcistisch masker misbruiken 
en dat is een inzichtelijk onderdeel van de kennis over de psychopathie.


Omdat de doelstelling van het particuliere World Economic Forum, The Great Reset onder het 
Covid-19 pandemie weer tegenviel, net als tijdens de Mexicaanse griep zijn de piketpaaltjes 
gewoon verzet, eerst doden, toen het aantal doden tegenvielen  werd het zorg-overbelasting, toen 
besmetting, toen werd het besmettelijk. 

Alle psychopathische middelen worden ingezet om de doelen maar te bereiken, meer macht voor 
minder mensen en op natuurlijke (psychopatisch gemanipuleerde) humane wijze de 
wereldbevolking in 30 jaar tijd radicaal rond 2050 te hebben gereduceerd van 7.5 miljard naar 
maximaal 0,5 miljard. 

Hitler was ook al gek op gas, nee niet exact hetzelfde maar wel frappante gelijkenissen.

Anno 2050 ligt de macht bij weinigen en de rest is hun slaaf. 


Toevallig heb ik nogal wat oorlogsverhalen vastgelegd van voor 1940 helemaal tot na 1949. 

De nu geperfectioneerde gelijkenissen tussen toen (tijdens het fascisme) en nu (qua moderne 
concentratiekampen met LockDowns en simultaan winning van delfstoffen)

is psychopatisch bezien zéér ernstig en Covid-19 is er helemaal niéts bij. 


Neem alleen iemand als Raad van State jurist Jade Gundelach, ik gun haar alle succes maar zij 
lult vanuit haar functie juridisch alles recht wat krom is zonder kennelijk in haar ziel écht te weten 
waar zij het überhaupt over heeft. Jade hoeft alleen maar de audiopresentatie af te luisteren zoals 
wij die hebben kunnen laten horen op de zitting RvS van 14 december 2020 inzake wat het 
verschil is tussen de dB(A) fictie en de niet te ontkennen dB(C) waarheid.

De Wettelijke dB(A) weging is namelijk een heel simpel bewijsbare leugen.   

En als je ziet hoeveel mensen die dB(A) leugen in stand houden en daar dik geld aan verdienen,

de vader van Mark Rutte had al een kleiner soort Unilever op Java.   

Mark’s moeders werkte voor de Heidemaatschappij en de rol van de Heidemaatschappij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was ook weer dubieus. Soms liggen heel veel dingen heel dicht bij 
elkaar. 


Ik ben voor 2050 wel gestorven, het ware doel van hen die de vaccinatie moeten hebben van 
vaccin-stormbaan-aanvoerder-Hugo-der-Junge zijn de bevolkingsgroep onder de 50 jaar,

dat vaccin is zeer wel mogelijk ook genetische RNA birth-control. 

De bovenkant sterft toch wel voor 2050 en de onderkant dient zo gehoorzaam als door Monsanto 
genetisch gemanipuleerde soja te worden ten bate van de Adelhouders zoals van het 

Duitse Bayer, Zyclon-B kwam ook van een fabriek met een gemaskeerde naam “IG Farben”.


Het is net psychopathie, ons Neerlands bloed ist Deutsch, maar van Hugo mogen wij het Volkslied 
ook niet meer uit volle borst zingen 🤐  want van hardop zingen krijgen we Corona  🧐 

  


Robbert
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