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pelopor kebenaran 
voor(t)trekker van de waarheid 

In memoriam voor onze vriend & verzetsstrijder Nederland-Indië.


Dit wordt geen ingewikkeld verhaal.

Morgen wordt het onderzoek gepresenteerd naar, mag ik het zeggen, hoe het zit met de 
oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands-Indië, ‘Waren het excessen of was het structureel 
geweld?’.


De verzwegen hoofd schuldige achter het enorme geweld aan béide zijden (Nederlands Leger 
(KNIL is ook Nederlands) en Indonesische vrijheidsstrijders) rust in de Nieuwe Kerk te Delft.  

De vraag die het onderzoek, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut 
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide studies, niet zal belichten is de oorzaak ónder de strijd 
1946-1949, want dat is uit de omschrijving van de onderzoeksopdracht gehouden.


In maart 2020 bood Koning Willem-Alexander excuses aan Indonesië aan voor het geweld tijdens 
de strijd 1946-1949. 

Heel handig in de tijd van ‘de grote uitbraak’ zodat de excuses sneller aerosol werden en 
overvleugeld door Covid-19 kamikaze-virussen. 

Maar heeft Indonesië al excuses aan de militairen en hun families aangeboden over de 
geweldspleging van hun zijde?


Stop eens met in mini denken te verzanden, bekijk het eens op macro niveau.

De ware oorzaak achter die oorlog 1946-1949 is macht, gewoon platte macht.


Macht voor hen die rijk waren.

Rijk waaraan dan?

Aardolie en goud. 


Nederlands-Indië was rijk aan aardolie en in het Midden-Oosten was de aardolie nog niet ontdekt.

Shell heeft haar oorsprong op Sumatra waar de eerste olie werd ontdekt en Koning Willem de 
Derde geld van De Familie stopte in de onderneming.


Tevens lag de grootste goud voorraad ter wereld op Nederlands-Nieuw-Guinea, namelijk De 
Ertsberg. Een berg van goud die met dagbouw werd opgegraven. 

Prins Bernhard was zelf betrokken bij de onderhandelingen Nederlands-Nieuw-Guinea op te 
moeten geven.    


Nederlands-Indië stond altijd al onder gezag van een Gouverneur die direct verslag uitbracht aan 
het Staatshoofd, de Monarch, oftewel, aan de zittende dictator.

De Tweede Kamer kreeg slechts een kopie van dat verslag en had geen zeggingskracht over wat 
er gebeurde in de Koloniën. 


De ‘democratie’ in Nederland is in 1848 opgericht als nep cadeau aan het Volk om het volk rustig 
te houden vanwege de alom opkomende revoluties tegen de zittende machthebbers.

De grondrechten werden toen al afgevlakt, die van vóór 1848 waren beter voor het volk.


De Staat Der Nederlanden is de Koninklijke Familie met haar zittende Regent erboven. 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, artikel 1, 1A & 2.
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De Regering doet wat de zittende Koning hen zegt te doen. Het Staatshoofd is onschendbaar en 
de Regering vangt de klappen op voor de onschendbare Koning. 


Het Staatshoofd is onschendbaar en dus moest Koningin Juliana in 1946 de plannen van haar 
man in verband met de ‘politionele acties’ ondertekenen. 

Koningin Wilhelmina was het niet eens met de politionele acties. 

Die politionele acties werden gewoon van bovenaf opgelegd door Bernhard sr met de 
handtekening van Juliana. 


De oma van Willem-Alexander, Koningin Juliana kwam psychisch in de knel. Haar man was de 
Chief Financial Officer van de Koninklijke Familie.

De Militairen werd niet verteld waarom zij moesten vechten in Nederlands-Indië, namelijk voor de 
olie en het goud van de Koninklijke Familie. 


Er werd ook van hogerhand vanuit Nederland bevolen geen krijgsgevangenen te maken, pelopors 
kregen met vastgebonden handen een nekschot. Indonesische vrijheidsstrijders sneden weer de 
piemels van Nederlandse militairen af. Maar de oorzaak is gelegen in de opdracht van die oorlog. 


De Indonesische Regering accepteerde in 2020 netjes de excuses van Willem Alexander maar 
Indonesië zelf is een nog grotere onderdrukker van het eigen volk dan dat de Nederlandse Kroon 
dat al deed, ook bij de Indonesische machthebbers ging het om macht ten koste van anderen. 


Willem Alexander heeft naar mijn mening af en toe moeite met de gang van zake vanwege hoe 
zijn vader Claus was, een Multatuliaan, maar de belangen binnen de familie banden zijn er ook.


Toen die goudberg goeddeels ontgonnen was had het Nederlands Staatshoofd heel veel macht. 

Het verdrag van Bretton Woods werd dan ook door Europa omver getrokken.   
De Bilderberg groep, opgezet door Bernhard sr.,  kwam midden in de groep echte machthebbers 
terecht. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       bron beeld : onbekend

De vergaderingen van de Club van Rome vonden vaak plaats in Nederland. 
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Dus aan alle militairen die gevochten hebben in Nederlands-Indië, de ware schuldige, namelijk de 
opdrachtgever en bedenker van het verzwegen plan ligt in de Nieuwe Kerk te Delft.


Alles is verder al uitgeschreven op website narcistenbuster.nl


Als mensen niet snappen wat psychopathie is, hoe mensen die zo zijn denken, kunnen ze ook niet 
snappen hoe, naar de visie van de narcisten-buster, het uitdunnen van de wereldbevolking met 
zo’n 93% vanwege het klimaat en de macht, in basis is opgezet.


Die visie staat te lezen op de website onder 

De Lijkwade van de menselijke beschaving, THX 1138 4EB (1967), 

tweede deel ‘Perverts Travels’. 


Terwijl iedereen bezig is met covid-19 en overleven worden de kamikaze musquito’s in gereedheid 
gebracht, de DNA gegevens zijn allang verzameld met de PCR staven.

Dit kun je alleen doorzien als je hebt geleerd te overleven onder zware psychopathie met andere 
comorbide psychische dragers, daarmee kweekt de overheid onbedoeld pelopors.  


Verder gaat Shell vandaag de dag gewoon door zoals altijd, ten koste van mensen ten bate van 
de eigenaren welke verhuld worden in hun A-aandelen, nu met schijt aan o.a. LFG/Infrasoon 
overlast. 


Zelf nadenken en zelf lezen is een vrije keuze, alle inhoud staat op de website en dan wellicht zelf 
de verbanden zien.

Waarom vinden mensen als de Justin Trudeau’s en Jacinda Andern’s en Oostenrijk en velen met 
hen die spuiten (vaccins genoemd) zo fucking belangrijk, want de spuiten werken niet, die spuiten 
doen niet wat er beloofd is, dus dan is de vraag ‘wat doen die spuiten wél’!


Het WEF van Klaus Schwab mag niet besproken worden in de Nederlandse Politiek terwijl bijna 
het voltallig kabinet bij het WEF hoort.

Het WEF  politiek bespreken mag niet, net als de diepste reden achter de politionele acties van 
toen ook niet aan het licht mogen komen, omdat Koningin Maxima als de CFO van de Koninklijke 
Familie anno 2022 ook als rentmeester en bestuurslid in het WEF zit.

Maxima is als CFO de opvolger van CFO Bernhard senior, door opa Bernhard zelf uitgekozen, 
Beatrix was zelf kundig genoeg de CFO van haar familie kapitaal te zijn,

de versluierde ‘kebenaran’ van toen is de versluierde ‘verdad’ van het nu. 


In de psychopathie wordt altijd een stukje van de waarheid verteld maar die wordt versluierd,

van dat psychisch spelletje genieten narcisten en machthebbers namelijk enorm.

De respectievelijke Kabinetten kijken naar de wolken en fluiten een beetje door hun tanden alsof 
ze niets weten. 


Wie er straks verantwoordelijk is voor de ruim 7 miljard, door natuurlijke ziekten gestorvenen, dat 
zal wel een goede   koopman   zijn waar nog lang over wordt nagesproken, of beter wordt 
nagezoemd als een mosquito en dat nazoemen wordt dan weer grensoverschrijdend gedrag.


  

(het Indonesische Kebenaran en Spaanse (Argentijns) verdad betekent ‘waarheid’)  
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