
15 mei 2021

Aan hun duaal bootje herken je de man 

Prachtig om te zien hoe de main stream media en de politiek de weg kwijt zijn in 
“Mollenland”.
Er is een nieuw stuk aan het verijzen onder mijn scherpe pen maar het vertrek van 
Wybren van Haga verbaasde mij niets, ik vertrouwde hem al nooit.
Het zijn mannen met van die droef-hond ogen maar daar achter schuilt een keiharde 
waarheid.

Op 24 november 2020 legde Theo Hiddema per direct zijn kamerlidmaatschap neer 
vanwege “politieke arbeidsongeschiktheid”. Per 30 november 2020 trad Wybren van Haga 
toe tot het FvD. 
Je kunt je afvragen of het FvD de achtergronden van mensen wel eerst screent voordat ze 
iemand toelaten, maar volgens mij speelt Thierry Baudet een geheel ander spel, een spel 
dat de meesten niet snappen, het onderliggend doel van “zijn” partij, ja de partij van 
Baudet, heeft vermoedelijk tot doel nagenoeg constant te laten zien hoe verrot de stand 
van zaken in de politiek is. Dat is vermoedelijk ook waarom je Baudet zo ziet lachen en 
schouderklopjes ziet geven. 

Ik weet nog hoe ik als tiener op locatie geapplaudisseerd heb voor een afdelingshoofd van 
de afdeling Varia van een publieke omroep toen dat vreemd-gaand afdelingshoofd 
éindelijk door kreeg dat hij als regisseur niet luisterde dan alleen naar zijn eigen ego. Ik 
zette hem vanuit innerlijk gevoel voor lul met mijn spontaan applaus en toen kwam hij op 
me af en zei woedend “wat maak je me nou!”, ha ha ha .… 

9 mei 2021 zat Wybren weer bij Café Weltschmerz en toen versprak hij zich in mijn ogen 
als ex VVD & op 9 mei nog FvD’er, hij begon namelijk Koninklijke Shell op te hemelen.  
Zoek het even op, Wybren van Haga is Shell geweest, o.a. in Gabon en toen Shell de 
business aldaar in maart 2017 verkocht had kwam Wybren wat later in 2017 in de politiek 
bij de VVD. Ook zat vermogend zakenman Wybren dik in het vastgoed hetgeen hem de 
kop bij de VVD kostte. 
De afleidingsmanoeuvre in de politiek is de pandemie met Corona slechts als het 
misbruikt voertuig inzake een gevaarlijke ziekte en daar maar over door blijven zitten lullen 
terwijl er een geheel ándere zaak aan de orde is waar het écht over gaat, namelijk; “The 
Great Reset”.

Sommige politieke leiders hebben van die droefhond 
ogen, bovenste afbeelding Haga BRON .ANP beeld 
Bart Maat, die daaronder Wiebes van een andere 
BRON Parlement.com.  
Met die droefhond ogen manipuleren zij de kijker als 
masker voor hun ware aard. 
   
Vele decennia terug maakte ik een opname van de 
voorzitter van de EO die een weeksluiting 
voordroeg. Toen hij klaar was keek hij als 
professional nog even enkele seconden langer in de 
camera (voor montage doeleinden) en de opname 
had ik niet gestopt. Toen ik thuis een tijdcode kopie 
maakte bleef er aan het eind van de opname een 
bevroren beeld in pauze staan, ik schrok me werkelijk 
rot.   
narcistenbuster.nl  / 1 4

http://narcistenbuster.nl


15 mei 2021

Ik keek het einde van de opname langzaam terug en zag toen dat de zalvende ogen 
slechts het masker van de dominee waren  dat hij na enkele seconden af deed. 
Het is bijna hetzelfde, wanneer is een persoon een “mol” en uit wiens belang is die 
persoon zichzelf en wanneer niet. Het is allemaal psychopathie.  

De sneren in de Tweede Kamer zijn niet van de lucht, Thierry Aartsen VVD in het debat 
“steunpakket bedrijven” zei na een debatje met Haga, heel slim in de lucht, “dat hij zelf 
gelukkig niet de empathie van een baksteen had”.  De voorzitter reageerde nog met “nou 
lekker weer”. Maar overziet iemand het gedrag eigenlijk nog wel.

BRON beeldscherm Arnews youtube —> Tweedekamer TV.


Het FvD laat “mollen” gewoon binnenkomen en daaruit blijkt uiteindelijk altijd wel dat het 
doel van een “mol” anders is, namelijk dat FvD de mollen zichzélf laat openbaren.
Maar ja, dat is weer véél’s te ingewikkeld gedacht voor de main stream media, die roepen 
dan weer complot denken, complot denken! De meeste main stream media zijn onbewust-
onbekwaam slechts “mollen” van het systeem omdat de kennis der psychopathie hen 
ontbeert.  

Maar hoe komen “mollen” binnen, die worden in organisaties geplaatst om de boel te 
ondermijnen en te ontwrichten, op een gegeven moment zie je dat dit structureel is.
Gele Hesjes, genekt door een mol.
Stichting Laagfrequent, nadat hun oprichters in 2020 vertrokken niets van over, blijkens 
hun niet inhoudelijke reactie met alleen een voornaam, overgenomen door mollen en 
genekt. Nieuwe platforms zijn weer geboren (kom ik op terug in nieuw stuk).
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Wybren blijft maar lullen over Corona maatregelen maar zal niet debatteren over de 
onderliggende Great Reset. Wybren heeft voor De Koninklijke  grote zaken gedaan en het 
FvD poogt het systeem zichtbaar te maken, dus komt FvD constant in opspraak door 
geplaatste “mollen” want Baudet -mollen- is het doel want hij is veel te bedreigend voor de 
zittende macht, net als Fortuin dat was.

Dat de 1945-✝2020 poster het breekpunt voor Haga zou zijn is nonsens.  
Een taboe op  het heden vergelijken met de Tweede Wereldoorlog  is een psychisch ziek 
verschijnsel, toen en nu vergelijken het is het fucking doel *$#@*&^%””* Wybren, hoeveel 
blinde aap of mol ben jij Wybren van Haga!   

Het Nederlands dubieus duaal stelsel zit wat anders in elkaar, we zijn duaal   met zowel 
een democratie als een dictator   en zo’n model kán alléén overleven zolang er een 
gezonde balans is. Nou, de balans is kapot gegaan en de duale klok tikt niet meer, dat zie 
je altijd gebeuren bij psychopathie.  
Dus toen Rutte eenmaal betoogde te liegen naar eer en geweten traden er drie mensen 
op in het programma Buitenhof die allen diréct onder de Koning werken, dat zij met een 
nieuw plan komen inzake, zo mij lijkt, gedrag.  
Want liegen naar eer en geweten door iemand die de Koning de Eed heeft gezworen, tja, 
dan vallen de mondkapjes overal op de grond.

De vlag op de poster van Baudet vergelijkt niet de oorlog met het heden maar stelt de 
vrijheid vanaf 1945 met de gestorven vrijheid anno 2020 ter discussie. O ja, Thierry 
Baudet is een Wappie. 

Als je de vergelijkingen tussen toen en nu niet mag maken, zoals over het Nederlands 
oorlogsverleden inzake de oprichting van Koninklijke Shell en de oorlog, Alexander had 
dat in 2020 wél begrepen. Kan een groot schip in deze tijd zomaar een kanaal blokkeren, 
terwijl we bezig zijn met een “Great Reset” tijdens de “wereld pandemie”.

Als je de geschiedenis namelijk wél zou kennen weet je dat Thierry met zijn 1945-✝2020 
gelijk heeft  maar de joden hebben de herdenking geclaimd, maar die oorlog betreft qua 
herdenken de gedragingen naar eer & geweten van iedereen. Dat taboe behelst het 
verbergen van leugens.

Met verhullen van het gedrag uit de geschiedenis herken je fout gedrag in het heden ook 
niet meer en weet je niet meer wie heden de dragers van de bruine hemden zijn, wellicht 
dragen de main stream media nu allang bruine hemden als propaganda machinatie, of 
dragen ze binnen de VVD en D66 allang bruine hemden onder hun kleding om Klaus 
Schwab te dienen en de Duitsers zitten ook allang in grote hoeveelheden in Nederland, 
onze tanks hebben ze overgenomen.

Ik sta er neutraal in of Baudet wellicht een bruin hemd drager is of dat het propaganda 
nieuws is   van bruine hemden dragende journalisten   die als mollen het FvD in diskrediet 
willen brengen. Als de dualiteit (waaronder de propaganda media) iets nadrukkelijk niet 
wenst  is het dat hun eigen gedrag wordt bloot gelegd en dat lijkt de hobby van Baudet te 
zijn.
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Dus is nu de vraag “wie heeft de grootste”? Alexander heeft vergeleken met bijvoorbeeld 
die billen-vaccin-specialist van Microsoft maar een heel kleintje, maar misschien ligt 
Alexander zijn andere boot wel in de haven van de Verenigde Arabische Emiraten, of in 
een haven van Argentinië en anders heeft de Koninklijke Familie als Shell 
grootaandeelhouder binnen ABN-AMRO ook de Prelude nog die, hoe kan het ook anders, 
in de Timor Zee dobbert nabij het Indonesisch eiland Timor en het bootje de Prelude is 
écht onbetwistbaar dé áller Gróótste. 

En al nagedacht waarom Israel, Vaticaanstad en de Verenigde Arabische Emiraten de 
absolute koplopers zijn met die dRNA vaccinaties, juist zij hebben de aldaar verplichte 
DNA modificatie al in grote getale binnen zonder dat iemand, naar ze zeggen, de gevolgen 
kent. Ik vind dat gelegd op de Tweede Wereldoorlog wel héél interessant gedrag.  
Wie is nog betrouwbaar, spuiten ze wellicht gewoon fake vaccin met een zoutoplossingen 
in? 

En wie sponsort weer “the Corona Goal Tracker” op de “Our World in Data” website…. 
heeft iets met diezelfde billen man te maken, zijn vrouw is ook al vertrokken.

De discussie over Corona is een mollen masker voor de echte waarheid.  
Wat ik zie is hoe de politiek de samenleving aan het slopen is op valse gronden; Corona. 
 
Het is tijd voor mollen-klemmen.
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