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DE ‘KIJK AANSLAG’ 
DIT STUK IS EEN ‘KIJK AANSLAG’ OP HET DENKEN VAN DE GEVESTIGDE ELITE


(Elite-denken = als je goed ‘kijkt’ zichtbaar in hun gedrag/handelen)


Hallo AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) namens Minister Hanke Bruins Slot namens  Zijne Majesteit CEO Alexander 
en Hare Majesteit CFO Maxima,

als er kennelijk iets is dat voor de AIVD op een aanslag lijkt is, zijn het wel burgers die andere 
burgers oproepen zelf te gaan nadenken. 

In een rechtsstaat, zoals die beschreven wordt met vrijheid van meningsuiting en een beweerde 
democratie kun je zo’n aanslag straffeloos plegen, maar, gezien het feit dat iemand als Willem 
Engel in de gevangenis is beland omdat hij anders denkt, dien je als bevolking na te gaan denken 
of die vrijheid van meningsuiting en die vermeende democratie wel werkelijkheid is. 

Puur het jezelf afvragen van die stelling neigt al naar een staatsgevaarlijke operatie.


Neem mijn wapenverlof (antiek enkelschots zwartkruit geweer uit 1871) die in 2011 is ingenomen 
“omdat ik een gevaar zou zijn voor de samenleving” omdat ik zonder enige dreiging stukken 
schreef “over het denken” en mensen aanspoorde te gaan leren denken over hoe de eigen 
hersenen qua leren eigenlijk werken  wat voor de Rijksoverheid en een Korpschef al een aanslag 
leek te zijn omdat ik die stukken naar enkele Nederlanders had gestuurd waaronder Koningin 
Beatrix. Die stukken staan nog steeds online op mijn website HoeDenkIk.nl inclusief de stupide 
motivatie van de Politie Nederland om mijn wapenverlof überhaupt in te trekken.


De waarheid was dat ik met een keurige brief met correcte info een Korpschef op haar 
narcistische lippen had getrapt en zij die brief zélf had doorgezet naar haar Korpschefs/collegae 
en daarmee zichzelf in stupide eigen onvermogen in haar psychische blootje te kijk had gezet. 

Dat moest ik toen ontgelden en de Politie knechten deden de rest.


Ik ben aansluitend door een flut Officier van Justitie belaagd dat ik onjuiste dingen had 
geschreven over “Justitiële Kinderporno” en dat vervolging aanstaande was. 

Nou, die vervolging kwam dus niet omdat bij nader onderzoek die Valse Justitiële Kinderporno  
dé waarheid was en nog steeds overeind staat omdat Justitie Nederland door & door Corrupt is.     


Het beste verzet tegen een organisatie en alle medewerkers aan het WEF (World Economic 
Forum), welke volstrekt ondemocratische organisatie der Elite  de wereld wil omzetten in een 
gecentraliseerde en unipolaire Nieuwe Wereldorde, is de bevolking zélf weer leren nadenken en op 
feiten te leren controleren en bovenal te leren snappen hoe alle informatie die je als burger krijgt 
tot stand komt.


Wat narcisten en psychopaten altijd als doel hebben, is dat mensen de wereld gaan bezien door 
hun ogen, oftewel, iemand als Secretaris/manager van het WEF wil graag dat de hele 
wereldbevolking de wereld bekijkt door ZIJN ogen, oftewel, gaat denken zoals hij in zijn 
psychopaten brein denkt.

Zeg maar als een Hannibal. 


Mark Rutte, Hugo de Jonge, al dat soort mensen zijn steeds bezig grote groepen mensen te 
bewegen de wereld te gaan zien zoals Rutte en De Jonge dat zelf wensen.


‘Fake Journalisten’ als Rudy Bouma van Nieuwsuur hebben als beroep propaganda filmpjes te 
maken zodat de mensen die zijn filmpjes zien gaan denken volgens de inhoud van zijn filmpjes, 
die methode gebruikte Hitler al en werd uitgevoerd door Josef Goebbels met zijn beroemde 
cinematograaf Leni Riefenstahl.  

 

Laat ik eerst de AIVD definitie van terrorisme even onder de loep nemen maar dan niet door AIVD 
ogen bekeken maar door de ogen van iemand die teveel narcisme en psychopaten heeft 
meegemaakt, of nog duidelijker gezegd het verachtte gedrag van degene die teveel eigen macht 
willen en ten koste van de levens van anderen leven.   
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Neem de oorlog in de Oekraïne, Zelensky, dan wel zijn Vice Premier Iryna Vereshchuk met haar 
uitspraak  (volgens Nieuwsuur) “of nu wapens, of een conflict op jullie terrein”. Is dat geen 
terroristische bedreiging aan West Europa door de Oekraïne ?

Besef dat als Oekraïne en het Westen zich anders hadden gedragen en het verdrag van Minsk 
hadden nagestreefd, de oorlog van 2022 helemaal niet had hoeven ontstaan.

Ook hebben de NATO, de VS en Von der Leyen zelf olie op het smeulende conflict gegooid, door 
Oekraïne te bewapenen omdat Vladimir Putin niet genegen was mee te werken aan de plannen 
van het WEF om tot één Nieuwe Wereldorde te komen, het streven der eeuwen der Elite. 


Vervolgens is er in 2022 een tweezijdige propaganda oorlog uitgebroken die ten koste van de 
gewone burgers van Oekraïne wordt uitgevochten en het vrije Westen er álles aan gelegen is 
Vladimir Putin te breken zodat de doelen van het WEF gehaald kunnen gaan worden. Flikker op!

Aldus draait de Westerse Media Propaganda machine keihard door en is Willem Engel opgesloten 
omdat hij als bekende Nederlander het gespeelde spel ook had doorgrond en dus geruimd moest 
worden omdat de Elite de boodschap die Engel uitdraagt ziet als Staatsgevaarlijk. Flikker op!


Dus dan kom je heel logisch weer uit bij ‘wie is eigenlijk De Nederlands Staat’?!

De Nederlandse Staat is De Koninklijke Familie.

De democratie is de poppenkast van de Koninklijke Familie voor het volk  om de macht bij de 
Koninklijke Familie te houden. Sorry hoor, zo simpel is het, het is maar net door welke ogen de 
Rijksoverheid jou heeft aangeleerd te kijken. Bijna iedereen kijkt aangeleerd door een 
democratische bril die er helemaal niet is.


Justitie Nederland heeft in 1996 een enórme fout met mij gemaakt, de Rijksoverheid heeft mij in 
november 1996 onterecht en doelbewust psychisch gesloopt omdat zij zo dom waren de 
waarheid liever te bedekken omdat er teveel koppen zouden rollen als zij de waarheid hadden 
geopenbaard, een waarheid waardoor onder andere de kop van RAIO Officier van Justitie I.C.M.E. 
Meissen schade zou oplopen en dat is ook exáct waarom die Officier I.C.M.E. Meissen later net 
de functie heeft gekregen die zij heeft, namelijk de functie ‘Mr. in het bedekken der waarheid en 
onder het tapijt vegen en daar behouden van interne snot van het Openbaar Mysterie’.


Ik ben daardoor een terrorist van het denken-in-leugens-der-narcisten geworden.

Wat vindt het AIVD over narcistisch-terrorisme.


Bron website AIVD;

Terroristen proberen door het plegen van aanslagen of het ermee dreigen angst te zaaien en 

daarmee de maatschappij te ontwrichten. Op die manier willen zij hun ideologische overtuigingen 

opdringen en de besluitvorming beïnvloeden.  

Terrorisme in het kort 

Wat: Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen 

gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende 

schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige 

vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.  

Wie: Personen en organisaties die vanuit bepaalde ideologische overtuigingen bereid zijn om 

ernstig geweld te plegen.  

Taak van de AIVD: Wij reduceren risico's voor de nationale veiligheid, onder andere door het 

voorkomen van aanslagen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat partners tijdig kunnen beschikken over 

een actueel, accuraat en betrouwbaar beeld van terroristische dreiging, om zelf op basis daarvan 

te kunnen handelen.  

Door met zelfstandige eigen ogen te kijken en met zelfstandig denken te kunnen beoordelen 
vanuit kennis over teveel narcisme en psychopathie kun je deze AIVD stellingen ook tegen hen 
zelf en tegen de Rijksoverheid keren, namelijk…
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Als je weet hoe Staatspropaganda werkt en je beseft dat de Nederlandse Overheid, inclusief de 
Koninklijke Familie middels hun CFO Koningin Maxima niet alleen meewerken maar ook zitting 
hebben in de organisatie van het ondemocratische WEF en als je beseft dat die Oekraïne oorlog is 
opgezet door handlangers van het vrije Westen zijnde Volodymyr Zelinsky & Iryna Vereshchuk die 
niets anders doen dan het “democratische vrije westen” op te roepen tot het starten van een 
openlijke derde wereldoorlog, wie is dán de terrorist en welk doel hebben die terroristen> De main 
stream media brengen de boodschap van hen die streven naar alomvattende macht naar model 
van China.


Ik ben door dit te duiden een terrorist jegens hen die deze alomvattende WEF macht nastreven, 
niet eens een vijand van Klaus Schwab, Schwab met zijn WEF vind ik gewoon een psychopaat. 
Mijn strijdwagen jegens het ondemocratische WEF en fake-democratie is het vrije woord. Willem 
Engel zit al in de bak en de massa is geïndoctrineerd en ziet Willem Engel als wappie.


De oorlogsmachine van het WEF draait op volle toeren, die oorlog wordt uitgevochten op 
Oekraïens grondgebied, net als de Eerste Wereldoorlog is uitgevochten op neutraal Vlaams 
grondgebied. De huidige Oekraïne oorlog gaat om de macht van de Westerse Elite tegen Tsaar III 
Vladimir Putin die de Westerse Elite niet als zijn overheerser wenst te accepteren en dáárom door 
het zogenaamde ‘democratisch’ Vrije Westen is afgedwongen een oorlog te beginnen om niet te 
worden overlopen.


Kijk, mijn psychopathische ex had niet de ballen om zelf de stekker uit het door haar zelf 
gemanipuleerde en opgezette fake huwelijk met mij te trekken. Ik moest dat uiteindelijk zelf doen 
zodat ik al mijn idealen daarmee opgaf én zij kon zeggen “ja maar, HIJ heeft mij verlaten, hij is de 

foute, hij heeft een vriendin”, even vergetende wat zij zelf dat huwelijk lang in het geniep als een 
ware vuile rat uitvrat, inclusief veel uit-eten-gaan binnen andere huwelijken.  
Dat is nou Psychopathie!

Ik heb niet voor niets een bloedhekel aan nep journalisten zoals de Rudy Bouma’s die pure 
propagandisten zijn van de Westerse Rijksoverheid op niveau Riefenstahl. 


27 Maart 2022, bericht op de NOS website “Rusland verdwijnt achter een digitaal ijzeren gordijn”. 

Zo’n bericht is NOS propaganda zoals Goebbels het had kunnen doorgeven als indoctrinatie.

Wat narcisten eigenlijk constant doen met hun manipulaties is de waarheid omkeren. 

Je zegt “vijf-plus” maar bedoeld “vijf-min“.

Een vrouw zegt “mijn man gaat vreemd” maar verzwijgt dat zij juist zélf de centrale rol heeft in het 
plaatselijk vreemd-gaan-netwerk en simultaan hoopt de vrouw op sympathie van de vrienden en 
kennissen van haar man. Zo werkt de Elite. Dat narcisme werkt zolang diegene die ze bestoken 
met doctrine er gek van worden en geen kijk meer hebben op de realiteit.


Deze psychopathische volks verneuking wordt ook in Nederland al ingezet vanaf de jaren 60 van 
de vorige eeuw, er gebeurd in die tijd veel, Club van Rome, WEF wordt door Schwab opgericht, 
Schwab en Kissinger waren vriendjes, kijk naar de Elite circuits, net als een print plaat. Kijk niet 
naar de uitgebraakte nonsens teksten maar kijk zelf en leer kijken met je éigen ogen.

Feitelijk wordt er door de Elite een techniek toegepast die ook wel Münchhausen-By-Proxy 
Syndroom wordt genoemd, de Elite van de wereld past dezelfde techniek in het groot toe op de 
bevolkingen. Baron van Münchhausen maakte narratieven…., hij was een opiniemaker. 


Bij waarheid gaat het om ‘oorzaak —> gevolg’, bij indoctrinatie brengen politiek en main stream 
media alleen de gevolgen.

Dat digitaal ijzeren gordijn in Rusland is ontstaan doordat het Vrije Westen daarmee is begonnen 
en is voor Rusland nu zelfverdediging tegen de indoctrinatie door het Westen. 

Het omkeren van oorzaak—> gevolg  in  gevolg —> oorzaak is hét kenmerk van toegepaste 
psychopathie door psychische klerelijers. 

Als je de AIVD bekijkt als instituut om psychische propaganda te beschermen, wie is dán de 
terrorist?

Officier van Justitie mr. I.C.M.E. Meissen is de Valse Kinderporno schuldige, niet ik als burger, ik 
was in 1996/1997 haar slachtoffer namens mijn ex en belanghebbenden. 

Mijn eerste geschreven stuk op mijn website HoeDenkIk.nl 2011 had als titel “alles is omgekeerd”. 


Nog een klein voorbeeldje hoe narcisme met Münchhausen-By-Proxy-saus in de praktijk werkt.
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Elite opiniemaker Sander Schimmelpenninck zou dit voorbeeld gelijk typeren als “verwerken van 
jeugd trauma” maar om dit voorbeeld te snappen en een opinie over te kunnen hebben dien je 
eerst in staat te zijn het laagje eronder te kunnen begrijpen.  

Als klein jongetje (jonge kleuter) hees mijn vader mij in een militair pakje, helmpje op en een 
plastic speelgoed autootje, een Amerikaans leger Jeepje.

Er kwam een vreemde man op bezoek bij mijn ouders met een jongetje dat mijn Jeepje wilde 
hebben. Wij jongetjes kregen ruzie en het gast jochie trok het Jeepje stuk. Ik moest van mijn vader 
het Jeepje aan het jongetje geven. Toen de vreemde meneer weer weg ging kreeg ik mijn Jeepje 
terug, de asjes met wieltjes waren onherstelbaar van het Jeepje afgerukt. 


Die meneer was mogelijk een Gooische Matras persoon waar mijn vader belang bij had, oeps  . 
Jaren later vond ik een foto, herinner me niet dat die gemaakt werd, van mezelf in dat apenpakje, 
kapot Jeepje in mijn hand en ik sta er als kleuter op te huilen en mijn vader maakte daar een foto 
van… 

De oorlog in Oekraïne in 2022 is net zo’n gestoord iets… 

Mijn vader had er kennelijk behagen in mij zo te fotograferen…, snap je het geheel een beetje als 
je er op een afstandje naar kijkt beste ex hoofdredacteur Quote en heden opiniemaker graaf 
Sander Schimmelpenninck?  Een opiniemaker maakt opinie stukken op basis van de input die de 
opiniemaker zelf psychisch aan boord heeft.


Kijk hier verder even naar door MIJN bril;


Ik hécht niet alleen aan de rechtsstaat, ik zie 
een eerlijke rechtsstaat waar het Ministerie 
van Veiligheid & Justitie over waakt als dé 

básis van een gezonde samenleving. Gaat die 
basis stuk is de rechtsstaat ook stuk en wie 
heeft er dan nog gelijk?

In onze, naar de opinie stelt, “gezonde vrije 
samenleving” heerst inmiddels enorme 
verdeeldheid die groeit, getuige de arrestatie 
van de heer Willem Engel met nodeloos 
onwettig gebruik van handboeien en burgers 
die bij vrijheidsdemonstraties met enige 
regelmaat in elkaar worden geslagen door 
politiemensen.		 

	 	 	 	 	 	         (maker beeld mij onbekend, heb de video gedownload)

 

De heer Sander Schimmelpenninck is o.a. een “opiniemaker” die opinie stukjes schrijft voor de 
Volkskrant. Samen met anderen is Schimmelpenninck dus een “maker van opinies”, een creator 
van een narratief.

Het verschil tussen Willem Engel en Sander Schimmelpenninck is dat Engel een creator is die 
zich, volgens mij op basis van wetenschappelijke feiten, tegenover het vergaand gedrag van de 
Elite uitlaat, Schimmelpenninck zich op basis van beweerde wetenschappelijke feiten ten faveure 
van het gedrag van de Elite uitlaat. 

In een ware democratie moet dat kunnen, in een versluierde dictatuur kan dat niet. 

Sander heeft zich jegens types zoals ondergetekende in de Volkskrant wel eens indirect uitgelaten 
als “iemand die dingen te verwerken heeft en therapeutisch schrijft”.

Helaas voor de heer Schimmelpenninck ben ik de kleuter verwerkingsfase ruimschoots voorbij en 
schrijf en draag ik al tijden, vanuit bovengemiddelde levenservaringen, met goed onderbouwde 
substantiële kennis en feiten een kritische visie op de samenleving uit. 


Als Nederlandse agenten met een inzet-verhouding van vijf paarden met agenten, een springerig 
zes leden tellend groepje agenten in burger en een stuk of drie agenten met knuppels op één 
demonstrant, die reeds weerloos op de rug op grond ligt in-rammen, is dat een waar toonbeeld 
van onrechtmatig zwaar grensoverschrijdend gedrag. Dit heeft helemaal niéts met een democratie 
te maken.
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Op de website Rijksoverheid inzake het Mysterie van Veiligheid & Justitie 
staat namens de Minister van V&J, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, de stelling 

“En tegen degene die de rechtsstaat ondermijnen treden we hard op.” 

Over welke rechtsstaat hebben we het dan eigenlijk nog Minister Dilan?

Ik herken het oude normaal van Nederland niet in het beeld hier rechts.

Ik zie hier rechts kennelijk het nieuwe normaal in werking. Welk misdrijf 
heeft die burger gepleegd om zo behandeld te worden?


De Wet over ‘wat/wie die rechtsstaat eigenlijk is’ is niet duidelijk.


Staat die rechtsstaat voor ‘de bevolking’ of staat de Nederlandse 
rechtsstaat voor ‘De Macht van de Dictator’? Is het een aanname? 


Ik heb dan ook best wel vraagtekens over de stelling van Minister van V&J Dilan Yeşilgöz-
Zegerius: “tegen die de rechtsstaat ondermijnen treden we hard op” 

Het probleem dat ik zie is groter dan Nederland, ik zie een ernstig psychische problematiek in wat 
ooit “het vrije Westen” werd genoemd (inclusief Canada, Australië, Verenigde Staten & West 
Europa) alwaar de democratie lijkt te zijn omgeslagen in een narratief-gedrag ten bate van een 
ondemocratische nieuwe Economische Economische Wereldorde inclusief een Great Reset.


Wie & wat is nou eigenlĳk exact die rechtstaat waar de Minister van het Mysterie van Veiligheid 

& Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius het over heeft ? 

Omdat wat ik schrijf voor velen onbevattelijk is, een klein stukje van eigen verwerkte 

levenservaringen met relevantie tot het algemeen-denken in het “Great Reset” anno 2022 

Heden ben ik bijna 65 en heb ik er reeds een werkzaam leven op zitten van 50 jaar. Dat betekent 
onbetaalde kinderarbeid met o.a. volleerd film editor op 14de levensjaar, (Calimero TROS & meer). 


Twee zwaar narcistische ouders, een extrovert, de ander covert, leden van de Orde van de 
Gooische Matras.

Seksuele en psychische misbruik-jeugd. Kinderarbeid ouderlijk bedrijf inclusief opvangen beroerd 
huwelijk ouders. Scholen waar de staf blind was dan wel blind deed, who cares.  Een pretpakket 
met scheve opvoeding en lang beperkt zicht op realiteit, zeg maar goed ge-gaslight.


Nog ziende stekeblind in 1984 getrouwd op basis van gaslighting, spiegelen en manipulatie.

Dat huwelijk werd dus een onhaalbaar klusje… gescheiden 2015.


Zelfstandig cameraman/ondernemer vanaf 1983.


Tijdens een van de vele reizen medio 1992 een 
televisie docu over blinde kinderen op het 
platteland in Noord-Oost Thailand. 

Geweldig project van een blinde Thai die de 
éérste blindenschool in Thailand opzette. 


Wat ik nu wil delen is hoe blinde kinderen werden 
verwaarloosd en bijvoorbeeld opgroeiden tussen 
de kippen in een hok, of tussen andere dieren, 
niets leerden, geconditioneerde-kip-kinderen 
werden. 

Dit beeld rechts is een eigen beeld uit die docu, 
van een jongetje van rond de acht jaar dat niets 
kon, ook niet had leren praten, psychisch 
geconditioneerd tot alleen klanken uitstotend, die 
leken op dier geluiden. 
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De volgende beelden zijn uit een reportage die ik filmde in het door oorlog verwoeste Kroatië. 

De ondertitel vertelt het verhaal, het zelf uitgesproken 
‘narratief’ van deze gewone burger. 


De verslaggeefster en ik waren gestopt om de Kroatische 
noch Servische officiële narratieven van de Overheden te 
geloven, die bestonden een en al  uit wederzijdse 
psychopathische manipulaties en leugens. Wij keken alleen 
nog naar de slachtoffer-bevolking, het huis van deze vrouw 
was vernietigd.


Zou Klaus Schwab van het WEF nou dát wat deze vrouw 
vertelde bedoelen, met: 

“u zult geen bezit meer hebben en gelukkig zijn”?

De mevrouw rechts dacht daar toch anders over.


Welk narratief is waar….

Is de huidige oorlog op Oekraïens grondgebied een oorlog tussen Zelenski en Putin, of tussen het 
Vrije Westen via Klaus Schwab tegen Putin, of is het vice-premier / minister van Financiën van 
Canada Chrystia Freeland die ook bestuurslid is van het WEF, welke Chrystia al vanaf 2014 
Rusland niet meer in mocht vanwege vergeldingssancties die waren ingesteld door de Russische 
president Vladimir Poetin?  

De Oekraïne oorlog verslaggeving puilt uit van Westerse propaganda want de Russische 
propaganda is door het vrije Westen afgesloten en de algehele verslaggeving door de “Rudy 
Bouma’s” van deze wereld vormen derhalve een bord gevuld met Macht-Propaganda-Borsjt.  

(“Borsjt” is een Oekraïense soep)


Eind november 1996 maakte ik een werkreis naar Oekraïne. Het betrof mijn zóveelste 
internationale televisie achtergrond repo en in dit geval een programma over fundraising voor een 
ziekenhuisarts gevestigd in Rivne (Oekraïne).   


Deze arts deed samen met anderen op zaterdagen als 
vrijwilliger, plattelandswerk om mensen die verstoken waren 
van iedere vorm van medische hulp, in de dorpjes in de 
buurt van de ontplofte Tjernobyl kerncentrale te bezoeken. 
Rotte kiezen trekken, medische controle’s, medicijnen, dat 
alles in één klein dorpshuis. 

Als de locale bevolking al eens per jaar zo’n artsenbezoek 
kreeg was het veel.


We kwamen op de terugweg naar Rivne langs, naar arts 
Maria Dolya vermoedelijk wel wist, “bejaarden tehuis”, daar 
wilde zij samen met de camera een kijkje nemen. 

Het aldaar aanwezige personeel voelde zich overvallen door 
het onverwachte bezoek. 


Het bleek geen bejaarden tehuis maar een invaliden 
internaat.  

In de gangen zag arts Marina dat er deuren met kettingen en 
hangsloten dicht zaten, arts Maria sommeerde die te openen 
en was geschokt. 
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Dementen kwamen tevoorschijn uit de donkere onverwarmde 
holen, sommige ongekleed, in die donkere afgesloten ruimten 
leefden die mannen samen in hun eigen stank. 


Of arts Maria ervan geweten heeft weet ik niet. 

We kwamen daar om de situatie te aanschouwen en om door 
te vertellen. 

Besef, dat was 1996, niet 2022, daar zit 26 jaar tussen. Niet te 
vergelijken met Nederland.


Toen ik die opnamen in 1996 maakte, was het pas één kleine 
week later dat ik acht dagen lang, drie perioden per dag, door 
de recherche te Assen was verhoord en gebrainwasht op 
basis van een valse zedenaangifte door zware narcisten.

Alleen, ik wist toen nog niéts van psychopathie, ik leefde een reeds door psychopaten volledig 

ge-gaslight leven. 

Die valse aangifte werd gepleegd net nadat Marc Dutroux was gepakt, als gevolg, 
hoofdpolitieagent Rene Lanceé ook vals werd beschuldigd en ik enkele maanden daarna ook.


Welke invloed heeft media-bekendheid op vervolg-gedrag van en door burgers, wie wordt 
daardoor op welk idee gebracht. Wie is beïnvloedbaar vanwege slecht onderwijs waarin de 
kinderen worden opgeleid kritiekloos in een dictatuur te leven, welke wordt benoemd als zijnde 
een democratie. 

Willem Engel is aangehouden op verdenking van “opruiing” omdat hij anders denkt dan de 
Nederlandse dictatuur wenst, in een ware échte democratie kan dit wat er momenteel gebeurt 
namelijk niet.


Maar…, klopt die Openbaar Ministerie redenatie, dat Willem Engel aan “opruiing” doet wel…

Klopt de aangifte door Norbert Dikkeboom en zijn duizenden volgers wel…  

Mijn wapenverlof werd in 2011 ingenomen omdat ik volgens de politie “volgers” zocht, nu volgt 
het Openbaar Ministerie Dikkeboom met zijn 22.000 volgers. 

Ik weet inmiddels wel zéker dat de bewering van het Openbaar Ministerie inzake Willem Engel niet 
klopt en een doelbewuste psychopathische dwaling betreft ten bate van het WEF, de organisatie 
waar Hare Majesteit Koningin Maxima ook bij betrokken is. Vandaar ook dat Mark Rutte met zo’n 
WEF tasje blijft rondsjouwen, net een kleuter die een mooie sticker heeft.


De recherche sloeg in 1996 vanuit hun tunnelvisie op hol, beetje zoals de politie nu anno 2022 
vredige protesteerders letterlijk in elkaar slaat, deed de recherche dat in 1996 met mij ook maar 
toen met psychische middelen. Ik werd na die acht dagen horen, volledig psychisch afgebroken, 
naar huis gebracht, ik was helemaal de weg kwijt geraakt met maximale twijfel aan mezélf. 


De recherche schreef in 1996 in hun proces verbaal “het horen van de verdachte verliep zwaar”. 
Geen wonder want mijn leven zat al vol met narcisten en psychopaten en vervolgens werd ik door 
narcisten verhoord alsof Ik de seks psychopaat was. WIE maakte die valse kinderporno!

Over de onderhandelingsgesprekken tussen Oekraïne met Rusland stond op de NOS te lezen dat 
President Zelenski van de Oekraïne de onderhandelingen omschreef als “zwaar”.

Goh, het is dus maar nét met wélke denk-bril, door wélke ogen je mening vormt en iets vindt. Is je 
eigen mening een gedachten spinsel of gebaseerd op een feit gebracht door een “Rudy Bouma”?


De recherche vond in 1996 dat het mij verhoren “zwaar” verliep, uiteindelijk is gebleken dat ik de 
recherche technieken terecht “zwaar” vond en die middelen ook zeer zwaar waren, 
grensoverschrijdend zwaar, zelfs met toepassing van de in november 1996 allang verboden 
“Zaanse Hoor Methode”.

Als iemand eenzijdig, omdat die een President, een Rechercheur of een Wetenschapper is en een 
eigen mening heeft, wil dat helemaal niet zeggen dat die mening een waarheid betreft.     


Die valse zeden aangifte betrof in 1996, net als in geval Willem Engel (los van de inhoud), een 
valse groepsnarcistische aangifte op basis van smerige psychopathische machtsspelletjes. 
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Wat je op die afbeelding op pagina vier en vijf aan politie gedrag 
ziet gebeuren  heeft niéts meer met democratisch gestoeld politie 
optreden te maken  maar met het gedrag van een door de 
Nederlandse Regering betaalde knokploeg in actie jegens “anders 
denkenden”.

Het wordt steeds duidelijker dat dit “anders denken” meestal is 
gebaseerd op het door de Rijksoverheid niet meer accepteren van 
“vrij denken” tegenover het WEF denken van de Rijksoverheid, 
zijnde het Nieuwe Normaal van de rechtsstaat. 


Wat ging er nou toch mis in 1996 met die valse zeden aangifte.

De recherche sloeg samen met het Openbaar Ministerie van 
Justitie, zonder bereden paarden, op hol en vielen door hun eigen 
gedrag, ook al ontkennen ze dat tot op de hoogste niveau’s 

van hun psychische-hobbelpaarden af.

Ik kon en kan hier zo openhartig over zijn omdat mij geen enkele 
blaam treft.


Ik ga het nu hier niet wéér hér-beschrijven maar het komt erop neer dat de Recherche samen met 
het Openbaar Ministerie wegens gebrek aan bewijs zelf maar valse kinderporno maakten van iets 
dat géén kinderporno is om mij te framen en die valse kinderporno in mijn strafdossier plakte alsof 
ik die kinderporno van mijn dochtertje had gemaakt. Dat is psychische vuile laag bij de grondse 
smerige manipulatie door de rechtsstaat waar volgens Dilan keihard tegen moet worden 
opgetreden. Wanneer word ik door de Minister van V&J uitgenodigd de betrokken mensen met 
een geleende politie knuppel in elkaar te meppen?

Eigenlijk is ook dit uit 1996 stammend psychisch manipulatief gedrag rechtstreeks te vergelijken 
met de situatie van Willem Engel in 2022, de Rijksoverheid framed mensen met valse middelen, 
met nep middelen, met fake bewijs, met fake onderzoek, en vooral met fake conclusies. 

Wie heeft inzake bewijsbaar, het zieke brein?


In 26 jaar is er, gezien de aanhouding van Willem Engel, binnen het Ministerie van V&J niets 
positiefs bijgeleerd maar zijn zij juist nóg méér hun tunnelvisie ingeschoten. 

Omdat Justitie Nederland qua gedrag een elkander intern afdekkende organisatie is, in de 
breedste zin des woords, is het een psychopatisch verziekt machtsorgaan geworden.


Deze psychische aandoening heeft zich in de gehele politiek verspreidt omdat die aandoening 
vele malen besmettelijker is dan welke Covid-19 soort dan ook, het is een stinkende schimmel die 
in alle kieren en naden is doorgedrongen, een niet uit te roeien psychische stoornis. Psychopathie  
dient daarom middels delen van kennis te worden voorkomen.


Dus de nieuwe Minister van V&J Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft een mega grote uitdaging want dat 
intern probleem is niet op te lossen  dan álles vanaf de grond af te branden en opnieuw op te 
bouwen, alsook de interne machten volledig af te breken.  Ténzij er andere versluierde belangen 
worden gediend, als de Rechtstaat bijvoorbeeld iets anders is dan wat over het algemeen 
democratisch aangeleerd gedacht wordt door de massa. 

Is het Ministerie van V&J dan wellicht gewoon de bewaker van de macht van de belangen van de 
Koninklijke Familie. Mij lijkt dat, alles aanschouwende, het meest logische beeld. 


Als wat ik allemaal omschrijf onderzocht zou worden zou men merken dat zo’n 83,33% van de  
medewerkers binnen het Mysterie van V&J last hebben van ‘denken vanuit macht gedrag’ en 
hebben velen als psychische afwijking dat ze elkander allemaal afdekken en daarom is de 
corruptie schier onoplosbaar.  
Als het eigen personeel binnen het Mysterie van V&J onderzocht zou gaan worden, zouden de 
topambtenaren namelijk gaan pogen de nieuwe Minister “een mes in de rug te steken”* 
(*uitdrukking) door haar functioneren te frustreren, of zij accepteert het heersend gedrag en gaat 
gewoon door met de status quo en doet alsof haar neus bloed als ik te lastig word. 
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Het probleem dat Justitie Nederland met zichzelf heeft is, dat als zij mij wil aanpakken ik steevast 
de door Justitie Nederland zelf gemaakte valse kinderporno op tafel smijt en omdat ik dit al zó 
vaak heb gedaan en Justitie de valse kinderporno niet opruimt, heb ik een sterretje achter mijn 
naam en staat De Rechtspraak mij zelfs toe mijn koffertje met daarop de tekst “Justitie Nederland 
Corrupt” mee te nemen in rechtbanken, liever houdt Justitie Nederland mij daarom búiten 
gerechtsgebouwen.  


Het herstel van mijn brainwash door Justitie Nederland anno 1996 heeft tijd en energie gekost.

In combinatie met mijn oude vak als internationaal landelijk/provinciaal nieuws- en docu 
cameraman, alle opgedane juridische ervaring en een eigen wél actief tof autonoom denkend 
brein, kwam ik er in 2010 al achter dat er iets heel erg niét deugde met het Nederlands onderwijs. 


Met name op gebied van het autonoom denk niveau, het zélf logisch kunnen nadenken, is er 
nogal wat fout gegaan in het onderwijs en dat is geen ongelukje maar reeds vanaf de jaren zestig 
bewust zo ingestoken door de Rijksoverheid, net als het ook in de voormalige kolonie 
Nederlands-Indië een bewuste keuze was van De Staat om de bevolking van Nederlands-Indië 
zich zo laag mogelijk te laten ontwikkelen (geprogrammeerd), zeg maar slechts geschoold om 
“maximaal (mis)bruikbaar” te zijn, een beetje als mijn ouders en mensen die aan het narcistische 
Münchhausen-by-Proxy doen zeg maar. 

Alles om maar de tegenhanger te zijn van “biofilie”, welke term staat op “liefde vóór het leven”. 


Enge mensen als Bill Gates en Klaus Schwab zijn geen biofiele persoonlijkheden maar staan, 
ondanks al hun mooie wollige woorden, voor necrofilie, voor de dood in plaats van de liefde, voor 
groepsnarcisme, voor incestueuze relaties, zij staan voor macht ten koste van de massa voor hún 
wereld en hún nageslacht.       


Om een klein maar ernstig voorbeeldje te geven over hoe allerlei belangen groepen het narratief 
beïnvloeden, hoe ver dat gaat, het boek van Erich From (1900-1980)  “Het Hart van de Mens” uit 
1964. 

Wij zijn fan van de inhoud van de boeken van deze 
Amerikaans/Duits Psycholoog, sociaal psycholoog en 
filosoof.

Mijn vrouw zat de derde, geheel herziene druk uit 2017 te 
lezen en werd onpasselijk bij een bepaald deel van het 
boek. Contact met uitgeverij Bijleveld zelf lijkt tot heden 
zeer lastig.


Wel kregen we de boekhandel aan de telefoon en een 
“herzien” boek is volgens hen geen “bewerkt” boek, dan 
moet dat erin staan, te meer om ook te weten wie de 
bewerking heeft uitgevoerd en je kunt het dan niet meer 
zomaar enkel onder de naam van Erich Fromm uitgeven.  

We hadden zoveel twijfel dat we een éérste druk van 
hetzelfde boek uit 1964 te pakken hebben gekregen.


Er staan in de uitgave 2017 stukjes bewerking tussen de originele teksten van Fromm dat de 
herziene druk eerder met de intentie van Klaus Schwab zelf lijkt te zijn opgemaakt. Met name 
door de zinsopbouw, ander woordgebruik, aanvulling of weglating van verduidelijkingen het effect 
geeft dat er in bepaalde hoofdstukken de sfeer en de kennisoverdracht niet meer conform Erich 
Fromm lijkt te zijn. 


De bewerking uit 2017 is een narratief van het originele boek uit 1964 zodat de lezer niet beseft 
wat er in het hart van het boek echt stond. Als je geen kennis van narcistisch woordgebruik hebt 
en het originele boek niet gelezen hebt mis je dat de herziene druk een bewerkte druk is. 

Of de bewerker onbekend is met Erich Fromm zijn hele denken of bewust bewerkt heeft zo die 
gedaan heeft kan ik niet duiden. 

Of de uitgever hiervan op de hoogte is, geen idee.

Van wie de bewerkingen zijn hebben we ook geen idee.

De herziene druk uit 2017 deugt in ieder geval niet meer met zoals Fromm dat in 1964 na liet.  
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Op youtube kanaal “AwakenWithJP” staat een satirische video inzake ‘Is Klaus Schwab the most 

dangerous man in the world‘ met daarin diverse Elite WEF members met onder andere Yuval 
Noah Hariri aan het woord. Deze mensen zijn absolute psychopaten (zeer ernstige narcisten) en zij 
zijn alles behalve democratisch.  JP noemt Klaus Schwab een sociopaat. 

Teksten in beeld uitgesproken door transhumanist Yuval Noah Hariri;

Surveillance under the skin 

Hacking Human Beings on a massive scale…. 

Humans are now hackable animals, the whole idea that humans have a sole or spirit and that they 

have free will and that “nobody knows what’s happening inside me” whether I choose whether in 

elections or whether in the supermarket. “This is my free will”, that’s over….. 

My free will, that’s over. My free will, that’s over. 

Vertaald;

Toezicht onder de huid… 

Mensen op grote schaal hacken… 

Mensen zijn nu hackbare dieren, het hele idee dat mensen een ziel en geest hebben en een vrije 

wil hebben en “niemand weet wat er in mij omgaat”, of ik nu kies bij verkiezingen of in de 

supermarkt dit is mijn vrije wil.  dat is voorbij ….. 

De Israëliër Yuval Noah Hariri is Nota Bene een Jood.

Duits filosoof Erich Fromm koppelde de stoornis van Adolf Hitler in zijn boekje “het hart van de 
mens” uit 1964 aan drie tendensen necrofilie, narcisme en incestueuze fixatie welke zich in 

symbiose convergeren en Fromm benoemde die symbiose als het <verval-syndroom>.

Fromm koppelt daaraan dat dit soort gestoorde mensen anderen meetrekken in groepsnarcisme.  


Quote van pagina 102 eerste uitgave 1964;

“Het best gedocumenteerde voorbeeld van iemand die leed aan het <verval-syndroom> is Adolf 

Hitler. Hij werd sterk aangetrokken door dood en vernietiging: een duidelijk  geval van necrofilie. 

Ook zijn narcisme blijkt onmiskenbaar: hij kende geen andere werkelijkheid  dan die van zijn eigen 

ideeën en verlangens. Bovendien springen de flagrante tekenen van zijn incestueuze fixatie direct 

in het oog. Hoe de relatie met zijn moeder ook geweest moge zijn, zijn incestueuze instelling uitte 

zich vooral in zijn fanatieke toewijding aan volk en ras, aan de mensen van hetzelfde bloed. Hij was 

bezeten van de gedachte het Germaanse ras te redden door te zorgen dat het bloed ervan niet 

vergiftigd werd. Hij wilde het, zoals hij uiteenzette in Mein Kampf, in eerste plaats redden van syfilis 

en in de tweede plaats van <Joodse bezoedeling>. Narcisme, necrofilie en incestueuze fixatie 

vormden de fatale combinatie die Hilter maakte tot vijand van mensheid en leven. Dit drietal 

karaktertrekken is treffend beschreven door Richard Huges in The fox in te attic.” 

The fox in the attic, de vos verstopt op zolder, de wolf in schaapskleren.


Geen wonder dat het WEF en de koppeling met de tijd vooraf aan WW II niet besproken mogen 
worden in de Tweede Kamer want de Tweede Kamer is het democratisch masker van de 
Koninklijke Familie en Hare Majesteit Koningin Máxima zit net als Yuval Noah Hariri als bestuurslid 
in het WEF, dat is gewoon een feit dat te lezen is op de website van de Koninklijke Familie zelf dus 
ik pleeg hier geen aanslag mee noch doe ik aan opruiing.  

Uit de lijst van functies van Hare Majesteit Koningin Máxima;


Is het consortium onder het WEF wellicht verwekt uit ‘De Club van Rome’ die 
mogelijk bestaat uit een incestueuze relatie tussen een Germaanse en Joodse 
symbiose waarin het <verval-syndroom> is gaan woekeren? 
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Het doel in Nederland is inmiddels bereikt en het resultaat is dat de bevolking tegen elkaar op 
staat op basis van de “opiniemakers” zoals Schimmelpenninck, het herschrijven van oude 
boeken, en de main stream media die allemaal betaald worden door de Rijksoverheid en/of welke 
in bezit zijn van Elite aandeelhouders die narratieven spuien conform de WEF doelstellingen.

Een journalist die ik ken die als senior onderzoeksjournalistiek beheerd en de dB(A) leugen die wij 
bekend hebben gemaakt niet oppakt. 

Dit laakbaar gedrag gaat helemaal tot aan uitingen van Johan Derksen op SBS aan toe. Of Johan 
Derksen is zelf een hele domme populistische wappie of hij roept dingen over Viruswaarheid in 
opdracht van zijn geldschieter.   


Dat antifacisten tegenwoordig (2022) anderen, anderen die juist en met name ook antifascistisch 
zijn, bij demonstraties uitmaken voor fascisten en aldus als groepen tegenover elkaar komen te 
staan is een zwarte bladzijde in de geschiedenis en toont aan dat, onder andere Joodse 
antifascistische, mensen de weg geheel kwijt zijn op basis van nep nieuws van en door 
opiniemakers.

Velen zijn verworden tot mensen die klakkeloos alles geloven waar main stream media en politici 
hen mee gaslighten en spiegelen opdat ze zelf niet meer nadenken en elkaar na kwaken. 

Dat propaganda na-kwaken is inmiddels een doelbewust opgebouwd kruitvat, net als in voormalig 
Joegoslavië gebeurde en buren elkaar daardoor gingen afmaken. Het WEF wil namelijk de Nieuwe 
Wereldorde opbouwen op de puinhoop die zij zelf creëert, zo werkt dat soort, het is methodisch. 


Dit kruitvat is gemaakt door Klaus Schwab van het WEF met 
fondsen van de Elite ten bate van de Great Reset en daarom 
laat ik deze arme oude vrouw nog even zien die niets meer 
heeft, zoals Klaus Schwab dat ook voorstaat.


Ik ben nadrukkelijk niet vóór Vladimir Putin en ik ben 
nadrukkelijk nog veel meer niét vóór de Great Reset van het 
WEF & Westen ten bate van de Elite. 

Vladimir Putin heeft op 27 januari 2021 middels zijn DAVOS 
speech aan het WEF  hen het volgende medegedeeld;

“Het is duidelijk dat het tijdperk dat verband houdt met 

pogingen om een gecentraliseerde en unipolaire (één land 
bepaald alles) wereldorde op te bouwen, is beëindigd.  

Eerlijk gezegd is dit tijdperk nog niet eens begonnen.  

Er werd slechts een poging in die richting gedaan, maar ook dit is nu geschiedenis.  

De essentie van dit monopolie druiste in tegen de culturele en historische diversiteit van onze 

beschaving.”

Dát hardop uitspreken tegen de Davos/WEF Elite is de hele versluierde reden onder de oorlog in 
Oekraïne, die oorlog is op psychopathische wijze door het “vrije”-Westen afgedwongen middels 
psychopathische manipulatie waarbij ze Volodimir Zelenski hebben gebruikt/misbruikt om het 
breken van Putin uit te vechten op Oekraïens grondgebied omdat Putin tegen één WEF 
wereldorde is.

De “vrije” Westerse Elite ligt in een deuk dat Oekraïne hun eigen land zélf te barsten helpt ten 
koste van hun eigen bevolking omdat enkele Oekraïense leiders denken in een goed blaadje te 
komen te staan bij de WEF Elite en zij maar blijven roepen en hopen dat er een Derde 
Wereldoorlog komt op welke puinhopen de Elite en het WEF hun nieuwe “Koninkrijk” kunnen 
opbouwen.   


Vlodomir Zelenski wil maar één ding, dat zie je aan al zijn gedrag en uitingen, hij wil een Derde 
Wereldoorlog triggeren. Het WEF is gebaat bij totale wanorde om hun Great Reset gedaante te 
kunnen laten krijgen omdat alles dan kapot is en dán komt de grote redder namens de Elite met 
het reddingsplan. De risico’s zijn echter groot want de Oligarchen die tegen Putin waren hebben 
Putin niet kunnen overwinnen en dáárom worden ook de Oligarchen nu door het Westen financieel 
gestraft én de supersonische raketten van Putin blijken daadwerkelijk te bestaan en kunnen 
ongetwijfeld ook worden voorzien van kernkoppen. Oei, narcistische arrogantie van het Westen.
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Bijna ál het nieuws dat in het Westen wordt gepresenteerd over de Oekraïne oorlog is 
indoctrinatie, net als dat ongetwijfeld zo zal zijn met het nieuws uit Rusland. Zo gáát dat bij 
oorlog, dat is normaal bij oorlog, dus kijken en luisteren naar nonsens over de oorlog is een vrij 
zinloze aangelegenheid. Zelfs een theater of geboortekliniek opblazen kan ook een strategische 
zet van een eigen leger zijn, zo werken psychopaten namelijk én zo geniéten zij.

Ik heb dat dubbele gedrag al beschreven in mijn stuk “attack of the psychopaths”.


De Elite van het vrije “democratische” Westen heeft er bewust voor gekozen dat Oekraïne 
helemaal te barsten wordt geschoten, vandaar dat ze allemaal ook raketjes en munitie aan 
Oekraïne blijven schenken, om de oorlog dáár uit te vechten in de hoop dat Tsaar III Vladimir 
Putin in 2022 ook van binnenuit wordt vermoord, net als Tsaar II met zijn hele gezin in 1918.   

 

Dat een en ander op volledig psychopathische wijze is gemanipuleerd, inclusief de antifascisten 
die protesteren tegen andere antifascisten, toont aan dat alles dat nu gaande is psychopathische 
groepsmanipulatie is vanuit het WEF gefinancierd door de Elite waaronder ook de Westerse 
Oligarchen.


Vergis u niet, Bill Gates is ook een Oligarch, behalve dan dat Gates uit de VS komt. 

Betekenis oligarch: een oligarch is een van de weinige selecte mensen die leiders in een oligarchie 

regeren of beïnvloeden - een regering waarin de macht in handen is van een select aantal 

individuen of een kleine klasse van machtige mensen. 

Nederland zit net zo in elkaar, alleen noemen we dat een democratie, anderen, zoals ik, 

noemen de democratie een poppenkast.

Die oorlog in Oekraïne gaat niet over West en Oost maar over Macht van de Nieuwe Wereld Orde 
die Putin weigert te accepteren. SIMPEL.  Wie zijn de Nederlandse Oligarchen, zij die het goud uit 
de grasberg van Nederlands Nieuw Guinea hebben? 


Dan dat de rechterlijke Macht in Nederland ook helemaal tot in de top psychopathisch is vervuild 
is evident en bewijsbaar. 

Ik ben diegene van wie, na Tristan van de V.,  het wapenverlof in 2011 werd ingenomen omdat ik 
mijn website “hoe denk ik . nl” online had staan en een Korpschef met geschreven woorden op 
haar lippen trapte door haar fout gedrag aan haar te openbaren, hetgeen alles behalve strafbaar 
noch fout is. Toen raakte ik mijn hobby daardoor kwijt, heden gooit Nederland daar, toegejuicht 
door mensen die niet meer autonoom kunnen nadenken, mensen onterecht voor in de bak.  

De Raad van State had, na jaren van procederen inzake mijn wapenverlof, hun uitspraak al klaar

liggen tijdens de zitting te Den Haag. Vanaf die tijd ben ik mijn tekst “Justitie Nederland Corrupt” 
gaan voeren vanwege de valse kinderporno, dat door Justitie gepleegd misdrijf is niet verjaard.  

Die Korpschef met haar grensoverschrijdend gedrag werd gewoon burgemeester… elders.


Dat overheden wereldwijd liegen is ook simpel bewezen doordat wij het bewijs op tafel hebben 
gelegd  dat de wereldwijd gevoerde Wettelijke geluidsnorm inzake geluidsoverlast die gebaseerd 
is op een leugen wordt ondersteund door de wetenschap, UNESCO, NSG, RIVM, GGD en de 
industrie, en dus door de Elite.


De wereldwijd gebruikte Wettelijke dB(A) weging is een keiharde wetenschappelijke 
psychopathische leugen met mega veel dragers en ondersteuners van die leugen omdat zij er 
geld mee verdienen ten koste van vele burgers. 

Daarover loopt een rechtszaak die door Justitie maar op de lange baan wordt geschoven tot de 
Tweede Kamer (n)iets gaat vinden want niemand wil zijn vingers daaraan branden.


Nou, dit is een beetje wat ik zoal doe… en zo….


Over hoe de dB(A) geluidswet er door kon komen een fantastische video inzake “Why does filling 
up a bottle sound like that?”. Een youtube video. Gemaakt door Timo Huber uit Berijn van team 
“Wit hätten lieber ausgeslafen”. Kennelijk voor het German Young Physicists Tournament. 

Ge-wel-dig onzinnige en zinnige info waarin je een tot in detail wetenschappelijk uitgewerkte 
methode ziet  over hoe het geluid van het vullen van een fles met water wetenschappelijk kan 
worden vastgesteld. En, als je zelf na kunt denken, zie je ook hoe simpel het is, juist om, als je dat 
wilt, vanuit de wetenschap ware feiten kunt manipuleren, hetgeen een weldenkend brein niet in 
zijn hoofd zal halen, maar wetenschappers die ergens veel geld aan kunnen gebruiken absoluut 
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zeker uitvoeren. Zo is de wereldwijd toegepaste dB(A)-geluid-weging ook verzonnen en bestaat 
die uit een verzonnen kromme lijn in een wetenschappelijke meting te plaatsen die je hangt aan 
nonsens onderbouwing die weinigen snappen.   


Aangeleerde denkpatronen die de autonome mens remmen het eigen denkvermogen aan te 
spreken, zijn de oorzaak dat velen anno 2022 niet meer zelfstandig logisch kunnen nadenken 
terwijl ze dénken dat wél te doen en daardoor propaganda aannemen als de waarheid.

Als je als Rijksoverheid het onderwijs zelf bewust hebt verneukt, zeg maar vanaf de Mammoetwet, 
om mensen middels gaslighting aan te leren zelf niét meer goed na te denken maar alleen nog 
maar leert na te denken in “nuttig zijn” en “denken in rekenmodellen”, “denken in economie” 
hetgeen maar een klein deel is van die een mens als geheel is, dan creëer je een samenleving die 
je van alles kunt wijsmaken, zeker als je de media ook hebt verziekt.

Als een moeder haar eigen kind bijvoorbeeld een beperking dan wel stoornis aanpraat lijdt die 
moeder aan het syndroom van Münchhausen by Proxy, hoeveel Münchhausen by Proxy zit er in 
het onderwijs. Waarom geen vierkante bal, of een massieve buis, who cares.   


Als je de mens het ontwikkelen van eigen vrije denkpatronen ontneemt middels onderwijs 

ontneem je hen de sleutel tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid 

en creëer je slaven 

Ik had nog vragen aan de Rijksoverheid maar de Rijksoverheid is teveel WEF geworden en vragen 
stellen is daardoor bijna schier zinloos, veel ambtenaren snappen dit niet eens.

Daarom gooi ik mijn vragen nu gewoon in de gemeenschappelijke ruimte van het nu nog 
werkende Internet en wie weet dat iemand het nog oppikt want het verspreiden van het goede 
woord mag niet meer. 

In Canada wordt een priester steevast vervolgd omdat het Woord, net als onder de dictator 
Nicolae Ceaușescu van het vroegere Communistisch Roemenië, binnen het WEF denken niet 
meer gewenst is. De Premier van Canada Justin Trudeau wordt niet voor niets op heel veel 
plekken al weggezet als Dictator terwijl Trudeau, net als Jesse Klaver, de mond vol heeft over 
behoud van de kernwaarden der Democratie. Trudeau is naar mijn mening een ras psychopaat. 


Vraag 1 

Ik ben als burger volgens het Statuut voor het Koninkrijk een onderzaat van de monarch/dictator 
Koning Willem-Alexander die volgens het Statuut voor het Koninkrijk alleenheerser is en een 
democratie ónder zich heeft.

In trapezium vorm is mijn vraag dan ook wanneer ondermijn ik welke “rechtsstaat” want anders 
kan ik mezelf  A niet goed aan de Wet toetsen en B als ik een en ander omgekeerd beredeneer, 
stel dat ik de rechtsstaat al dan niet zou willen ondermijnen, wie is dan die rechtsstaat, is dat het 
Koninkrijk en als het niet het Koninkrijk is die boven de Democratie staat wie is dán überhaupt de 
Rechtsstaat?

Er wordt over het algemeen in het onderwijs en binnen de politiek namelijk gedaan alsof de 
Koning geen werkelijke macht heeft en dat de macht bij de democratie ligt, evenwel alle 
Kamerleden hebben feitelijk middels hun afgelegde EED hun trouw beloofd aan de dictator en niét 
aan de bevolking. Zoek het zelf maar ff op…


Hoe kan ik “de Rechtsstaat” al dan niet ondermijnen als dit punt “wie is de Rechtsstaat” alleen al 
niet helder op tafel ligt. 


Mijn vraag is; Wie is De Nederlandse Rechtsstaat ? 
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Vraag 2 

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van V&J heeft, na een best bijzonder CV, waaronder zelfs 
commentator bij Studio PowNed, als Kamerlid van de VVD op 15 maart 2018 deelgenomen aan 
een debat met Minister van Engelshoven van Onderwijs, welk Tweede Kamer debat als titel had 

“Ranglijst World Economic Forum”. 

 

Het is nu maart 2022 en eind 2021 en in 2022 heeft het Forum voor Democratie meermaals een 
debat aangevraagd over het WEF en met name over de invloed van het WEF in de Nederlandse 
Rechtsstaat, wie die rechtsstaat dan ook maar mag zijn.

De zittende democratische macht (meerderheid) blokkeert anno 2021/2022 ieder debat inzake het 
WEF (Wereld Economisch Forum) als dat verzoek van democratische partij FvD komt.  


Hare Majesteit Koningin Maxima, de vrouw van de Statutaire Dictator, heeft twee bestuursfuncties 
in het WEF, dat staat vermeld onder de nevenfuncties op de website van het Koninklijk Huis zelf. 


Botst hier de rechtsstaat van de Monarch met de democratie en de Tweede Kamerleden welke 
Kamerleden allen hun trouw via hun Eed aan het enig staatshoofd hebben gegeven?

Werkt een en ander zoals het ook gold voor Nederlands-Indië dat de gouverneur (Premier Mark 
Rutte) alleen verslag uitbrengt aan de Dictator en de Tweede Kamer zich inzake de WEF plannen, 
die ons allen treffen, inhoudelijk niet mag bemoeien met de inhoud omdat het WEF bestuurd 
wordt door de meest rijken met, zeg bijvoorbeeld maar, het meeste goud. 


Er zijn heel wat Kabinetsleden die directe verbindingen hebben met het WEF van Klaus Schwab. 

Het WEF is echter géén democratische instelling maar een Elite club, gelijk aan clubs als 
Illuminati, Oligarchen, steenrijken, Vrij Metselaars, etcetera.

Hoe verhoudt dat zich met de kreet van het Miniserie van V&J “en tegen degene die de 

rechtsstaat ondermijnen treden we hard op” want een nevenfunctie hebben die je niet meldt is 
een overtreding van de richtlijnen, Thierry Baudet wordt daarop al aangepakt vanwege zijn 
succesvolle boekenverkoop, Kabinetsleden die tevens members dan wel versluierde 
medewerkers zijn van het WEF melden dat kennelijk niet of het wordt versluierd.  


Als Kabinetsleden betrekkingen en nevenfuncties hebben die het democratisch landsbelang ondermijnen lijkt 

mij dat daar hard tegen opgetreden dient te worden.  

Of is en betreft “de rechtsstaat” iets anders dan “de democratie”? 

Vraag 3 

Er zijn Tweede Kamerkleden, zoals Jesse Klaver, (zie gelijkenis met Premier Trudeau) die verbaal 
stellen “vóór democratie te zijn” maar ondertussen simultaan keihard “mensen die anders denken 
zelfs willen uitbannen inzake de politieke informatie voorziening” hetgeen een vorm van 
dictatoriaal denken is. Dit soort dubbel manipulatief gedrag duidt vaak op onderliggende 
psychische problematiek of op het leven en denken vanuit een ander belang/realiteit.

Op die manier is ook het door Rutte verklaarde “te hebben gelogen naar eer en geweten” correct 
als zijn belang een hoger doel was, zoals bijvoorbeeld van het bovenliggend belang van het WEF,  
dan het belang de Nederlandse Democratie, bijvoorbeeld dat Rutte gouverneur is voor iemand 
inzake de spelende WEF belangen der Great Reset. Liegen ten bate van het WEF kan dan 
plotseling als dat in de ogen van Mark Rutte bóven het belang van de Nederlandse Democratie 
gaat.  


Ik zelf denk ook anders, hetgeen u kunt lezen op een eigen publicatie op mijn website 
narcistenbuster.nl en als titel heeft “attack of the psychopaths”, maar ik ben gewoon 
aanspreekbaar en sluit niemand uit binnen mijn eigen democratisch denken.  

 

Valt “hard optreden tegen anti-democratisch gedrag” ook onder de stelling van het Ministerie van V&J ;  “En 

tegen degene die de rechtsstaat ondermijnen treden we hard op.” of blijft dat een versluierd Mysterie? 
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Vraag 4 

De arrestatie van Viruswaarheid voorman Willem Engel versus opruiing en nep nieuws. 


De arrestatie van rechtspersoon Willem Engel valt onder het Ministerie van V&J.

Ik vraag niemand om een mening inzake de lopende rechtszaak tegen Willem Engel.


Ik las dat Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van V&J in de Volkskrant ook wel is omschreven als een 
Empathische Bulldog. Hoe sluit dat aan met de opsluiting van Willem Engel? 


De NOS, welke een onafhankelijke (😂 ) Staatsomroep is schrijft steevast over Willem Engel zijn 
arrestatie als “de activist”. 


Als Willem Engel een activist is, is Jesse Klaver in mijn onafhankelijk denken ook een activist maar 
dat benoemt de NOS niet als zodanig. Klaver en Engel denken alleen maar verschillend.

Oftewel, de NOS doet aan framing zodat het niet nadenkend deel van de bevolking een verkleurd 
beeld op de heer Willem Engel krijgt. 


Is deze verkleuring een doelstelling van mensen uit de Elite die wellicht toebehoren tot hen die 
onder mijn vraag 3 vallen.


Als de rechtsstaat iemand als Willem Engel arresteert vanwege opruiing kunnen ook heel wat 
mensen die de rechtsstaat dienen opgepakt worden. Feitelijk bewijst de arrestatie Willem Engel 
dat de basis waarop de Nederlandse Democratie is gevestigd, namelijk vrijheid, morsdood is. 

Daarmee val ik terug op mijn vraag 1 & vraag 2. 

Al het NEP nieuws van de main stream media betreft dan namelijk opruiing. 

Willem Engel veroordelen voor opruiing is per definitie de Democratie dood verklaren. 


Wat is een activist: over het algemeen wordt de typering van iemand als ‘een activist’ door de 
huidige in bezit van de Elite zijnde media gebruikt  om iemand die tegen de gevestigde orde van 
die Elite is te framen, alsof die andere mening verder gaat dan het gewoon democratisch hebben 
van een andere mening.

Iemand ‘framen’ is hetzelfde als ‘karakter moord plegen’ zoals in 1996 valse kinderporno maken 
alsof ik die gemaakt zou hebben terwijl Justitie Nederland dat zélf deed, dat was ‘mij framen’.

Ongevraagde duidingen gebruiken zoals Wappies, conspiracy’s, etcetera.   

Wie bepaald op een bepaald moment ‘de norm’, het leger aan mensen die de dB(A) geluid-
weging op basis van een keiharde leugen (die nu 54 jaar oud is) blijven handhaven of zij die op 
democratische wijze tegen die leugen protesteren. 


De norm wordt nu dus al bepaald op basis van wie de macht heeft, macht hebben staat dwars op 
de democratische kernwaarden. Macht is per definitie denken vanuit narcisme en is inmiddels 
uitgegroeid tot een verziekte pandemische vorm van psychopathie.

In een psychopathische wereld is geen ruimte voor anders-denkenden, in een psychopathische 
denkwereld wil men dat iedereen denkt zoals de psychopaat die de macht heeft en iedereen die 
anders denkt is pulp. 

Het volk wordt dan van hogerhand geacht te kijken door de ogen van de psychopaat.


Wat er met Willem Engel wordt uitgevoerd is onmacht van de Elite  die Willem Engel alleen nog 
maar met machtsmisbruik en onderdrukking de mond kunnen snoeren opdat anderen angst 
krijgen hun mond nog te openen, dát is de methode en drijfveer van en door Justitie Nederland 
anno 2022 zoals die vroeger alleen in dictaturen bestond.


Kijk, als iemand een ander met een mes bedreigd omdat die dat gezien heeft in een film of 
videogame, dan kun je de maker van een videogame waar die mes-dreiger veel naar keek, of de 
verkoper van die videogame niet beschuldigen van opruiing waardoor de dader tot zijn daad 
kwam.  
Een gezond mens is altijd zelf-verantwoordelijk voor het eigen gedrag, bepaal je dat anders  
bewijs je daarmee impliciet dat de Rijksoverheid de volledige controle wil over de vrije wil van de 
mens want die vrije mens mag dan niet meer zelf nadenken, dat doet de overheid dan voor die 
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mens en vanuit dat denkbeeld zijn mensen als Willem Engel dan inderdaad opruiers tegen de 

dictatuur.

Besef dit even mensen, als Justitie Willem Engel veroordeeld wegens opruiing verklaart de 
rechtspraak daarmee Nederland tot het ZIJN van een dictatuur. 


Dat de huidige mens niet meer goed is onderwezen inzake cognitieve balans en het doen van 
eigen-onderzoek, is veroorzaakt door de Rijksoverheid en het Ministerie van Onderwijs zelf  die al 
decennia lang het onderwijs, al vanaf de mammoetwet, hebben ondermijnd omdat de WEF 
grondgedachte toen al is begonnen en “The Great Reset” al vele decennia in voorbereiding is 
geweest en heden slechts haar uitrol onbeschaamd beleefd. 

Het World Economic Forum IS de Nieuwe ONE Wereldorde der Elite.


Dat de main stream media in bezit van de Elite dat goeddeels niet meer kunnen bevatten, tja, zo 
slecht staan de main stream media ervoor. Ik ben in 2017 niet voor niets gekapt daarvoor te 
werken. 


Heel simpel voorbeeld van het verziekt denken binnen de Elite is dat het de gevestigde macht 
ZÉLF is, die als iemand het gedrag van de Elite anno 2021/2022 inzake de pandemie vergelijkt 
met het gedrag in de jaren 1930-1940, die gedrag-vergelijking consequent verdraaid wordt door 
de Elite, de main stream media, de politiek en justitie ZÉLF naar ‘de holocaust’ welke “pas” 
tussen 1940-1945 plaats vond. De meeste leden van de Elite hebben allang Harakiri op hun ziel 
gepleegd en zijn daardoor necrofiel van aard geworden. Necrofiel = georiënteerd zijn op de dood 
(omdat de eigen ziel van de necrofiele mens dood is moeten andere mensen ook een dode ziel 
krijgen). Spin-doctor van het WEF, Yuval Noah Harari, sprak in een video opname in het kader van 
The Great Reset uit: een kans als de covid pandemie dien je niet te laten lopen”.  


De verdraaiing dóór de Elite en main stream media wordt steevast voortgezet als framing op hen 
die de periode VÓÓR de Holocaust, dus vóór WW2 vergelijken met het gedrag tijdens de 
pandemie. Deze framing/opruiing wordt feitelijk door de WEF aanhangers uitgevoerd waarmee zij 
anderen die nog wel kritisch kunnen nadenken weggezetten als randdebielen en opruiers, 
hetgeen een omkeren van de waarheid is, een gedrag dat narcistisch is.  

Wanneer pakt het OM die manipulatoren der waarheid op. Dat kan het OM niet want die macht 
stoornis zit ook in hun eigen geledingen. 

Zij die Democratisch bezien, onder het uitroepen van “democratie, democratie” het beleid van het 
WEF uitvoeren zijn degenen die de democratie ondermijnen.


Als Arabische mannen “Allahoe akbar” uitroepen terwijl zij mensen doden is dat gedrag qua 
“gebrek aan innerlijk besef” een op een te vergelijken met het uitroepen van “democratische 
rechtsstaat, democratische rechtsstaat” als die politici simultaan zelf de democratische 
rechtsstaat vermoorden omdat ze op een manipulatieve versluierde wijze allang bezig zijn met het 
uitvoeren van de Great Reset van het niet democratische WEF. 


Wat gaat de Rijksoverheid doen als de democratische rechtsstaat wordt ondermijnt door de Rechtsstaat zelf? 

Niet Willem Engel is de vijand van de democratie, het is de WEF Elite zelf die de vijand is van een 
ware democratie. Besef dat ook de Russische Oligarchen allen WEF aanhangers zijn (of waren) ! 
Putin was dat niet, die heeft er namens Rusland wel aan “geroken” maar Vladimir Putin hield 
kennelijk niet van de zweetvoeten van het WEF. Het WEF is een dictatoriaal instituut. 


(de simpelste klap is vanzelfsprekend aan het onderzaat te vertellen dat er na 175 jaar een einde 
is gekomen aan de nep-democratie, dát is dan tenminste eerlijk, dan weet iedereen waar die aan 
toe is en verschuift de balans vanzelf weer van de massa tégen de Elite, oftewel het voeren van 
een revolutie tegen de Elite of de slaaf zijn van die Elite.

De te bedanken hoofdrolspeler is dan Klaus Schwab als secretaris van de Elite, allemaal 
begonnen met de Elitaire non democratische Club van Rome.
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Vraag 5 

Ik heb in het blad van VNO-NCW gelezen dat Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius “een broertje dood 

heeft aan het slachtoffer-denken en dat vrijheid een eigen verantwoordelijkheid is” 


Waarom Willem Engel dan vervolgen als die op verantwoordelijke vreedzame wijze zijn burgerlijke 
democratische verantwoordelijkheid vóór democratische vrijheid neemt ?


Waarom dat iemand als Norbert Dikkeboom, een verkoper van medische apparatuur en 
wegwerpartikelen zoals mondkapjes, die een beetje slachtoffer loopt te spelen op basis van het 
WEF-, main stream media- en Elite narratief en daarom emo-roeptoeter-slachtoffer-volgers krijgt 
die allemaal ondersteunende groepsaangiftes plegen welke kennelijk gewoon door het Openbaar 
Ministerie wordt ondersteund. 

Uit dat de twee agenten/rechercheurs die Willem Engel aan hielden shawls hoog voor hun 
gezichten hadden leid ik af dat ook zij zich tenminste schaamden en dat de vrouwelijke agente/
rechercheur zo’n haast had Willem Engel in de auto te krijgen omdat er een camera bij was. 
Volgens mij zijn ze, ik schrijf uit vele onderbouwde ervaringen, binnen het Mysterie van V&J 
compleet de weg kwijt. 

De Rijksoverheid mag mij gerust wegzetten als wappie, de waarheid ligt anders. De organisatie 
waarvan Dilan Yeşilgöz-Zegerius in mijn geval de élfde Minister op rij van is, heb ik al tijden met 
duidelijke bewoordingen aangeschreven, beschreven, omschreven. Omdat Yeşilgöz-Zegerius een 
vrouw is zal ik me inhouden, al staat ook zij voor gender neutraliteit dus zou het weer wel moeten 
kunnen.   


Mijn geschriften lijken vaak grensoverschrijdend maar Justitie Nederland heeft daar nog steeds 
niet op ingegrepen, al 26 jaar lang niet, de reden is dat ik de waarheid spreek en Justitie 
Nederland haar ware gezicht niet wil tonen aan het volk, namelijk het gezicht van door hen zelf 
gemaakte valse kinderporno om een burger (zoals een strafrecht advocaat mij in 1997 vertelde) 
erin te luizen (framen is het moderne woord). 


Ik heb over de jaren het Ministerie waar Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius de scepter over zwaait 
weggezet als een organisatie waarbinnen iedereen “het met iedereen doet”.


Wat ze doen vraagt de lezer mij wellicht…

Nou, ze dekken elkaar af, consequent.  

Een beetje een dierlijke manier van de belangen van vriendjes als een roedel hondjes afdekken.

Dit roedel-gedrag is zo doorgeslagen dat ze binnen de organisatie Justitie hun grenzen niet meer 
kennen en qua drang naar MACHT grens-overschrijdend-gedrag ontwikkelen.

Ik kan hier uren en vele pagina’s over vol schrijven dus houd mezelf geheel gecontroleerd in.


Mijn vraag is wat de elfde Minister van Veiligheid & Justitie gaat doen aan de door Justitie 
Nederland gemaakte valse kinderporno van mijn dochtertje.

In de gewone wereld worden mensen om grensoverschrijdend gedrag de deur uit gesmeten. 


In geval van de oorlog in Oekraïne is het allemaal helemaal bizar. 

Mensen overschrijden wereldwijd de fatsoensnormen en alles dat Russisch is wordt door mensen 
met een ‘Norbert Dikkeboom’ mentaliteit op basis van ‘slachtoffer denken’ het leven onmogelijk 
gemaakt.


Een Jood, genaamd Yuval Noah Harari, een Israëlisch historicus en futuroloog en WEF 
sympathisant, stelt in een TED talk van 3 maart 2022 zelfs dat de Holocaust vergeten dient te 

worden en dat de mensen naar de (WEF) toekomst moeten gaan kijken. 

Wie is er tegenwoordig nog kosher qua denken? Harari heeft kennelijk zelf Harakiri gepleegd op 
zijn eigen geest, een vorm van de eigen ziel verkopen aan het WEF. 


Er lijkt wel een denk-atoombom te zijn afgegaan en de massa is allemaal slachtoffer van het 
verleden dat we moeten vergeten en de toekomst is de nieuwe Elite van het grote geld. 

Wie verneukt wie, mensen, we zijn terug in het verleden, daarom mogen we niet vergelijken met 
dat verleden en dus pakken ze iemand als Willem Engel op.
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Dus wat gaat de elfde Minister op rij doen aan de valse kinderporno binnen haar ministerie?


Het Openbaar Ministerie weet allang dat ik gelijk heb, in 1997 wisten ze dat, in 2011 wisten ze dat 
en dus is het nu in 2022 drie maal is scheepsrecht.


De realiteit anno 2022 

Aan het begin ben ik nog vergeten te melden dat ik 220 oral-history verhalen heb vastgelegd voor 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Indisch, Joden, militairen, Indische, KNIL militairen, 
inclusief Nederlandse oorlogsmisdaden in de fase 1946-1949.


De recherche zat in 1996 met hun onderzoek inzake de valse zedenaangifte wel in de goede 
richting maar sloopten bewust de verkeerde omdat er daders binnen het Rechtssysteem 
beschermd diende te worden als slachtoffers van zichzelf, want, er was geen zaak dan alleen een 
valse aangifte en dat WISTEN zij. Dit schrijven is het gebeurde terug-omkeren in de waarheid. 

Ik ben voorbij aan de shit en breng inmiddels waarheid met leerstof.


Bij rechtszittingen vragen wij tegenwoordig ter zitting aan de voorzittende “onafhankelijke 
onpartijdige” rechter om zĳn wettelĳke taak uit te voeren, namelijk te gaan voor de 
waarheidsplicht. Rechters schrikken zich dan bijna altijd het lazarus. 

Wij kunnen met een wetenschappelijk rekenmodel stellen dat 83,33% van de rechters partijdig en 
afhankelijk hun werk doen. Als ik alles dat ik mee heb gemaakt optel  is het nog veel erger…


Ach, who cares, mij gaat het erom de leugens en onbetrouwbaarheid te openbaren,

dat is mijn zielstaak.


De typering over Dilan Yeşilgöz-Zegerius van het een “Pitbull met Empathie” zijn, 

we gaan het beleven, ik ben er niet eens meer benieuwd naar.


Een wereld die bestuurd wordt vanuit de economie, oftewel vanuit necrofilie, want dat doet 
Economisch denken, dat is een systeem dat werkt ten koste van de ander, is gedoemd te 
mislukken. Het klimaat redden op basis van necrofiel denken zal nooit werken.

Neem alleen al de buiten-warmtepompen met hun ontkende LFG overlast.  

Het enig soort systeem dat de wereld kan redden is denken vanuit biofolie, of vanuit liefdevolle 
zielen als basis en dat mist in het economisch denken zoals dat in het WEF heerst 100%. 

Een middels manipulaties afgedwongen Nieuwe Economische Wereldorde zoals het WEF 
voorstaat is geen eenheid.   


We zitten in het tijdperk van het “verval syndroom”, de necrofiele psychopaten laten hun masker 
hangen en hun necrofiele haat ziekte is zichtbaar, die dient men te leren herkennen.

Vredelievende op leven gerichte mensen, zoals Willem Engel, dienen de verminking van de 
boosaardigen achter hun “vrome” rationalisaties van deze zieke pathologische invloed te 
herkennen en bekend te maken aan de bevolking, dit om mensen te beschermen.

Dus gooit de Elite hem in de bak, dat is wat necrofilie (liefde voor de dood) bewerkstelligt.


Eén ding dient de bevolking te leren, de valse vrome-beweringen te leren herkennen en te 
logenstraffen, valse dogmatiek en drogredenen van de necrofiele incestueuze-fixatie groeps-Elite 
dient te worden blootgelegd.   


Waarom dat nodig is…

Omdat mensen die denken vanuit economie hun ziel uithollen, hun zielen daardoor kil en letterlijk 
berekenend worden, zij van binnen in hun voelen “leeg” zijn en willen zij hun “eenzaamheid en 
verdriet” niet meer voelen.

Dat innerlijk gat moet dan wel gevuld worden en dat gaat dan niet meer vanuit biofiele gevoelens 

maar vanuit necrofiele gevoelens waarmee zij ook anderen gaan uithollen.


In het seksuele geeft dat in het uiterste mensen zoals Marc Dutroux’s en Jeffrey Epstein’s. 

In het economische geeft het mensen als Bill Gates Oligarchen in Oost & West.

Allen nemen van die drijvende fallussen, waarvan veel gebouwd in Nederland.
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Feitelijk holt ieder mens die gaat voor de macht, welke zich meestal uit in drang naar geld en/of 
seks, zichzélf uiteindelijk geheel uit.

Als mensen eenmaal psychopaat zijn geworden gaan ze anderen van hun innerlijke leegte de 
schuld geven, zoals bij het klimaat het geval is.

Ook hierin geldt weer het omkeren van oorzaak —> gevolg.

Het zijn de psychopaten die rijk zijn geworden, de Elite, die de aarde hebben verkloot en nu het 
hardst de wereld willen redden, ook weer om zelf nog meer macht/controle te krijgen en het 
anderen te laten lijden.

 

Velen willen het niet inzien maar machtswellustelingen genieten vaak van de ellende van anderen 
welke zij eerst zélf hebben aangericht om er daarna op necrofiele wijze van te genieten. 

Dat soort necrofiele leegheid laat zich echter niet vullen en slaat dan om in hun onbegrensde 
drang naar “meer, ik wil meer” en dat doen ze op vernietigende wijze door gewone mensen 
financieel en op gebied van vrijheid uit te hollen omdat zij ten diepste zichzelf van binnen zo 
uitgehold voelen. En ‘dat soort’ wil de aarde redden via het WEF.


Hoeveel te jonge meisjes zijn al vanaf luxe jachten (drijvende fallussen) per ongeluk over boord 
gevallen in oceanen…, Robert Maxwell viel overigens ook ergens gewoon overboord vanaf zijn 
luxe jacht “Lady Ghislaine”…,  het pedofiele seks eiland Little Saint John van miljardair Epstein 
ging teveel opvallen en staat heden ook weer necrofiel in de verkoop, maak daar veel liever 
gewoon een voor mensen verboden natuurgebied van, goed voor het klimaat ook.


De wereldwijde samenleving kun je alleen redden en gezond krijgen door de necrofilie van de 
psychopathie, het <verval-syndroom> eruit te snijden want deze neigingen vernietigen alles tot er 
geen mens meer over is.


De Tsaar II weigerde in 1916 al “Één Nieuwe Wereld Orde”. 
Dat Logo van de New World Order zit al vele jaren in het 1 Dollar biljet.

De oorlog in Oekraïne vind ik necrofiel oorlog voeren door Rusland & Oekraïne & het Westen.


De dB(A)-weging als geluidsnorm-inzake-overlast is een voorbeeld van wereldwijde necrofiele 
wetgeving ten bate van economische belangen der Elite.

Iedereen die deze dB(A)-leugen-weging bewust aanhangt heeft een necrofiel hart of blijft liever 
gewoon onderontwikkeld.

Iedereen die hier geen eigen oog voor wil hebben maakt een zelf-verantwoordelijke keuze. Géén 
keuze maken is wel degelijk óók een keus. 

  

Inmiddels oud FvD’er Theo Hiddema sprak niet zolang geleden dat Thierry Baudet in een ander 
universum leeft.

De Eerste Kamerleden van het FvD hebben besloten om uit de FvD fractie te stappen omdat de 
Tweede Kamerleden van het FvD niet naar te toespraak van Zelensky wilde komen luisteren.

Heeft de lezer de motivatie van het FvD ‘waarom zij dat niét doen’ al gelezen?

Dé vraag is in welk denk & kijk universum je verkiest te leven, een universum van gevangenschap 
en slavernij of het universum van liefde en vrijheid. Niets kiezen is ook kiezen.


Terwijl een FvD lid een tijd terug de mond is gesnoerd door de Voorzitter van de Tweede Kamer 
omdat die FvD’er de situatie van het Corona tijdperk vergeleek met de tien jaren vóórdat de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak, een periode waaruit daarna de Holocaust in 40/45 ontstond.  

Ik praat oorlog niet goed, oorlog IS ellende, oorlog brengt dood en verderf, wie nog denkt dat 
oorlog een vredes operatie is zonder doden en zonder dat er vernietiging plaats vindt is seniel. 

De oorlog voerende President van Oekraïne Zelensky haalde er in zijn toespraak echt van alles bij, 
nog net zijn oma niet en wat deed de Tweede Kamer massaal, ze gaven aan één van de 
vechtende  oorlogspartijen, waarover het laatste woord nog lang niet is gesproken,

een staande ovatie.

Die staande ovatie leek mij een gebaar van goedkeuring voor de oorlog van het WEF welke het 
“vrije” Westen laat uitvechten op het grondgebied van Oekraïne. 

Wie weet is Zelensky straks ook een oorlogsmisdadiger omdat hij zijn eigen burger-bevolking 
bewapende en de vijand Oekraïense schietende burgers heeft gedood.

(een bewapende-burger behoort tot de strijdkrachten en dan vervalt het recht als burger, er wordt in oorlog geschoten 

op datgene waar kogels vandaan komen, simpel) 
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Erich Fromm quote in zijn boekje “Het Hart van de Mens” uit 1964, onder dat stukje over het 
gedrag van Adolf Hitler, een stukje tekst uit de roman “The Fox in the Attic” van Richard Hughes;

“Hoe kon de monistische ‘Ik’ van Hitler zich ooit zonder voorbehoud geven in de 

geslachtsgemeenschap, waarvan de essentie immers de erkenning van de ‘Ander’ is?”

 

Op het moment van de ochtend van 31 maart 2022 
als Tweede Kamer een staande ovatie geven aan één 
van de oorlogsvoerders die met een berg gaslighting 
een beetje het zielige slachtoffer speelt. Zelensky in 
zijn toespraak ook het in de Tweede Kamer verboden 
woord “tribunalen” gebruikte.   Besef dat voor alle 
narcisten geldt dat ‘Anderen’ slechts ‘dingen’ zijn….


Zwijgend toezien (en een staande ovatie geven) en 
laten gebeuren is passief kiezen voor verval.

Ik kijk daarbij niet zozeer naar Rusland of Putin maar 
naar de oorzaak van de inval —> WEF.

Één van de partijen voorzien van wapens is meedoen 
aan een oorlog, dat niet erkennen is hypocriet. 	 	 	 screenshot van video Tweede Kamer


Dat op 3 april 2022 de NS waarvan de treinen op de hoofdtrajecten allemaal met een wazige 
storing uitvallen op de dag én in het tijdsframe dat velen die op weg zijn naar de 
vrijheidsdemonstraties en ergens stranden  is absoluut géén conspiracy.


Ik herhaal nogmaals als oefening in autonoom denken en kijken;


“Hoe kon de monistische ‘Ik’ van Hitler zich ooit zonder voorbehoud geven in de 

geslachtsgemeenschap, waarvan de essentie immers de erkenning van de ‘Ander’ is?”


Als er in een democratie geen ruimte is voor een andere mening,

iemand die een andere mening heeft dan die van de Elite wordt opgesloten,

dan is die democratie vermoord door die Elite.


Disclaimer 

Dit stuk “de ‘kijk aanslag’ “ heb ik zoals ik vaker doe “up tempo” geschreven, gedrag dat ik zie, benoem ik volgens het principe van de 
forensische psychiatrie bij de naam. Ik zie gezond narcisme als een narcisme dat enigszins in balans is met empathie/liefde, los van 
liefde/empathie beland narcisme op een glijdende schaal en wordt uiteindelijk psychopathie.

Ik benoem in mijn schrijven ernstig narcistisch gedrag als psychopatisch gedrag.Het WEF dat haar roots heeft in de Club van Rome zál 
namelijk falen omdat zij de mensheid zal doen laten lijden omdat de belangen psychopatisch zijn, de aarde is vanuit de klimaat bril 
namelijk niet te redden vanuit ‘denken vanuit economische waarden’.

Economische waarden betreffen altijd groei, groei van macht inzake seks, geld, bezit, overheersing en vernietiging van anderen die de 
psychopaat in de weg staan.


De aarde is alleen te redden vanuit de innerlijke kernwaarde van de ziel van de mens en die kernwaarde is liefde en de Liefde is 
onbereikbaar als je economisch denkt vanuit macht. Machtsstreven bestaat uit “ik wil meer, ik wil meer, ik ben nog steeds ontevreden” 
en dat staat haaks op de liefde.

Het WEF met al haar medestanders is een liefdeloze club. Ik zie de wereld inmiddels dan ook als een Cuckoo’s Nest.

Al mijn stukken zijn steevast bedoeld om mensen te stimuleren om weer zélf te gaan nadenken en niet als schapen machtsbeluste 
leiders te volgen en al mij stukken vormen één groot inhoudelijk geheel met elkaar voor zowel de website narcistenbuster.nl als ook 
websites HoeDenkIk.nl en laagfrequent-bromtonen.nl .
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