
het verval syndroom 4 en 6 november 2022

Het Verval Syndroom 
Er vindt een enorme déhumanisatie plaats, (geschreven ver vóór de brief van Eric van der Burg 
aan David Icke) een massa-verontmenselijking van de beschaving.


De bevolking is in de ogen der Elite ‘de vervuiler’ terwijl de Elite (de aandeelhouder) de grote 
vervuiler is. De oplossing van de Elite is geen conspiracy, de oplossing is een door de Elite 
bedacht plan op basis van een planning over decennia die tussentijds steeds is aangepast. Over 
alle ELF & VLF zenders (Iononosferic heaters) heeft niemand het, noch over alle straling. 


Er beginnen, nu pas, steeds meer mensen die in de Zorg werken wakker te worden dat die 
spuiten affaire niet klopt en als zij dat nu gaan snappen moet de bewustheid-fase nog komen dat 
ze zich ook gaan afvragen wát dan wel het ónderliggend doel kan zijn voor die spuiten.


Weet je, positieve mensen adviseren andere mensen om zelf noodpakketten samen te stellen om 
30 dagen te overleven. 30 dagen uitstel of 30 dagen minder, bij déhumaniseren (hetgeen de 
politiek en bestuurders kennelijk bewust niet willen doorzien) is het gebeurd met fatsoen en is de 
beschaving in zwaar verval geraakt.


Ik heb 220 oral history verhalen vastgelegd voor de twee ‘herinneringscentra; Westerbork & het 
Indisch, veelal eerstelijns, oftewel diegene die het hebben meegemaakt. Wat bezetters met hun 
krijgsgevangenen doen is hen déhumaniseren, het uitgummen van de intrinsieke eigenwaarde. 


Het mensen zichzelf letterlijk laten ontkleden tegenover de vijand is een van de methoden van het 
ontnemen van de eigenwaarde en waardigheid. Weet je, in mijn fatsoensnorm inzake 
menselijkheid staat één basis regel centraal; leef niet ten koste van een ander en dat zou 
moeten gelden voor iedereen, ook voor de Koning en voor het WEF, de VN, de WHO en de NATO. 


Een klein voorbeeld; In concentratiekampen moesten joodse vrouwen zich van onderen met een 
tondeuse laten scheren door de kamp-kapper onder het toeziend oog van Duitse soldaten. In de 
Verenigde Staten is de transgender wet er doorheen dat transgenders er recht op hebben zich in 
de dames kleedkamers om te kleden en te douchen. Ik heb geen probleem met Lgbtqia+ mensen 
maar als zij rechten gaan eisen (zoals ik heb hier recht op) welk recht ten koste van het recht van 
anderen gaat, ga je in mijn denken een grens over. Je hoort en ziet het hier niet in het nieuws maar 
pubermeisjes die in de USA bijvoorbeeld op volleybal zitten zijn verplicht transgenders die er 
lichamelijk compleet uitzien als mannen toe te laten in de dames kleedkamer als zij zich omkleden 
en douchen. Er zijn ook gay mannen in de USA die zich het recht nemen zich in dames 
kleedkamers om te kleden. Besef dat heel veel transgenders gewoon nog op het andere geslacht 
vallen. Dus bijvoorbeeld transvrouwen met een penis die nog steeds op vrouwen vallen. Je mag 
daar als puber meisje niet eens meer moeilijk over doen en samen met zo iemand naakt zijn 
hetgeen heel intiem is, is een vorm van wettelijke déhumanisering want zo’n puber meisje moet 
wettelijk (verplicht) over haar eigen grens gaan.    

 

Rondetafelgesprek (Tweede Kamer) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke 
gezondheid i.v.m. bestrijding van een epidemie - 31 oktober 2022, aan het woord was Janneke 
Gerards - Hoogleraar Fundamentele rechten (Universiteit Utrecht). Doet onderzoek op het gebied 
van Europese en nationale grondrechten, gelijke behandeling, rechterlijke toetsing en 
constitutioneel recht. Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), 
van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, van de Raad van Advies van het 
College voor de Rechten van de Mens en van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de 
KNAW. Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag, zij legde aan Pepijn van 
Houwelingen (FvD) uit welke grondrechten mensen eigenlijk letterlijk nog hebben over hun eigen 
leven. 


Kom uit je droom mensen, kom uit het je aangedaan psychisch delirium. 
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De term ‘verval syndroom’ komt voor in het boek ‘Het Hart van de Mens’ van Erich Fromm, eerste 
uitgave 1964. Erich Fromm (23 maart 1900 - 18 maart 1980) was een Duits-Amerikaanse 
psycholoog, sociaal psycholoog en filosoof. Hoewel hij opgroeide in een orthodox-joods gezin, 
hing hij later een humanistische levensbeschouwing aan. Hij begon zijn carrière als Freudiaans 
psychoanalyticus in Berlijn.


De originele Engelse titel; ‘The Heart of Man, its genius for good and evil’.

In de eerste Nederlandse vertaling uit 1964 luidt de subtitel ‘onze geneigdheid tot goed en 
kwaad’, het woord ‘genius’ is dan qua intensiteit al wat afgevlakt naar het lievere ‘geneigdheid’.

In de bewerking van de eerste Nederlandse uitgave van hetzelfde boek uit 2017 staat als subtitel, 
‘over de bronnen van goed en kwaad’, in mijn denken en voelen klinkt dat bijna een beetje als 

‘de bronnen der weldadigheid’.  


Als je de inhoud van het boek van Erich Fromm kunt doorgronden (middels de diepere basis 
kennis over narcisme en psychopathie) ging het er bij Fromm om te duiden dat ‘de mens een 
geniale meester kan zijn in het zichzelf ontwikkelen tot een zeer goed mens’ als ook ‘de mens 
zichzelf kan ontwikkelen tot het zijn van een zeer (profoundly immoral and wicked man) oftewel 
‘een diep immoreel en verdorven mens’. 

 

De term ‘de bronnen’ klopt in zich wel maar is qua smaak intensiteit ronduit ‘slap’, 

ik ervaar er geen kracht in maar het voelt als een hoofdstuk uit een vroom boekje. 

Heden ten dage is het net zo, het diep immorele gedrag mag niet meer bij de naam genoemd 
worden en wordt weggezet als ‘een complot theorie’ of ‘het nieuwe normaal’ en de massa volgt 
dat ‘narratief’.


Dat woord gebruik ‘narratief’ is nogal in zwang geraakt. ‘Narratief’ betekent echter dat het verhaal 
dat vertelt wordt veel verder gaat dan vastgelegde feiten & getallen. In een narratief gaat het over 
het delen van wat zou kunnen zij, een soort gewenste toekomst, het betreft dus per definitie geen 
waarheid maar betreft een manipulatie, een doctrine, propaganda met een onderliggend doel. 

  

Heel veel mensen zijn aan het begin van de Corona hoax om een of andere reden massaal toilet 
papier gaan hamsteren. Laat niemand die daaraan mee heeft gedaan zich door mij negatief 
aangesproken voelen als oordeel, mij gaat het om, het ‘waarom’ deze mensen dat deden uit te 
leggen gebaseerd op dat boekje van Erich Fromm uit 1964 (eerste druk), oftewel op basis van de 
heldere kennis over dat gedrag dat op dit moment (2022) al 58 jaar geleden werd beschreven. 

De Elite (met medewerking van o.a. de overheid) wil niet dat mensen die basis kennis aangeleerd 
wordt omdat mensen met die kennis in hun autonoom denken minder makkelijk te manipuleren 
zijn door die Elite.


Gelukkig ben ik zeer breed ontwikkeld op basis van vele levenservaringen, dingen die zowel. 
‘verschrikkelijk’ als ook ‘mooi’ waren en zijn. Mijn overlevingskunst is verschrikkelijk-mooi te 
gebruiken, de werkelijkheid van de verschrikkelijke dingen te zien en de eigen visie op het mooie 
te behouden, vandaar ook dat ik vanaf 2011 actief schrijf in het belichten van het ‘verschrikkelijke’ 
en het ‘mooie’ in de hoop dat andere gewone mensen dat kunnen oppakken. 

Binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid hebben ze niet het vermogen mij noch mijn vrouw te 
kunnen snappen en over de reden daarvan gaat dit stuk ‘Het Verval Syndroom’ dat ik feitelijk voor 
gewone mensen schrijf, hetgeen ik in 2011 al deed in mijn Essay ‘Hoe Denk Ik’ als retorische 
vraag voor de lezer aan zichzelf, een vraag voor de lezer ten bate van zichzelf.

 

Mijn trigger was in 2011 mijn ontdekking dat de Rijksoverheid (Ministerie van Onderwijs) de kennis 
die ik opgedaan had, van professor Tony Buzan inzake, even in een paar woorden, de twee 
hersenhelften & het mind-mappen, en de fantastische resultaten die dat bewerkstelligde. Het 
Ministerie het Mysterie van Onderwijs wenste die kennis helemaal niet te hebben voor het 
Nederlands onderwijs. Wel werd die kennis gebruikt door het Leger des Heils die delinquenten 
met die kennis psychisch behandelden, dus pas ná de ontsporing van de mens. Zó belangrijk 
vindt de Rijksoverheid dat de mens laag ontwikkeld blijft.


Ik ga waar Erich Fromm het over heeft uitleggen aan de hand van BDSM. 
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BDSM wordt gebruikt als typering van seksueel gedrag van de buitencategorie en betekent;

Bondage and Discipline (BD), 

Dominance and Submission (DS) en 

Sadism and Masochism (SM))


Ik trek BDSM uit het ‘seksuele’ en plaats het in de dagelijkse psyche van de samenleving In 
gewone mensen taal;


Bondage = slavernij


Discipline = gehoorzamen aan regels & gedragscode


Dominance = het fenomeen waarbij in een individu dat twee allele vormen van denken bevat, 
goede en verdorvene, waarbij het verdorvene tot expressie wordt gebracht met uitsluiting van de 
andere.


Submission = de handeling van het accepteren of toegeven aan een overmacht of aan de wil of 
autoriteit van een andere persoon.


Sadism = de neiging om plezier te ontlenen aan het toebrengen van pijn, lijden of vernedering aan 
anderen.


Massochism = de neiging om eigen bestaansbevrediging te ontlenen aan de eigen pijn of 
vernedering.



(‘allel’ is een woord dat door de wetenschap gebruikt wordt 
om alternatieve vormen of versies van een ‘gen’ te 
beschrijven. Ik gebruik dat woord nu met een andere 
betekenis ten aanzien van de psyche van de mens ten 
aanzien van goedheid of verdorvenheid.  
De wetenschap heeft de neiging om de mens in categorieën 
op te delen. Mensen worden getypeerd als normaal of wild, 
of abnormaal, of als mutant van de buitencategorie.

Eigenlijk schrijft de Narcistenbuster altijd al over de balans 
tussen empathie en narcisme.)


Leg de Psychische BDSM eigenschappen maar eens op het 
Nederlands Kabinet Rutte 4 en de samenleving die al bijna 
geheel in verval is geraakt. Weeg zelf, duid zelf en denk zelf 
na over de samenleving vanuit een visie met kennis over de 
Psychische BDSM kenmerken en ga dan zélf nadenken over 
wat er onder dat Psychisch BDSM gedrag van de 
Rijksoverheid schuil gaat.

Ik benoem dat als ‘onder de Crinoline kijken’ en daar de 
lusjes los trekken om de structuur van het frame te zien.  


Een crinoline is een ouderwetse hoepel jurk van de rijke 
Elite, een frame waaraan met lusjes de stof is vastgeknoopt, 
als je denkbeeldig onder die hoepel kruipt en die lusjes los 
trekt, valt de jurk uiteen en zie je het kale frame en staat de drager 

in ondergoed. 		 


afbeelding Jhon F. Chica, Pixabay
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Het Verval Syndroom in de praktijk aan het werk 

Voor ik wat verse voorbeelden geef van het Psychisch BDSM verval in de samenleving eerst de 
énige manier om tegengas te geven aan de psychisch verdorven BDSM gemeenschap die te 
groot is geworden om nog te kunnen spreken van een psychisch gezonde samenleving. 

Simpel voorbeeld is de Tweede Kamer anno 2022 waarbinnen het Psychische BDSM spelletje 
breed gedragen en uitgedragen wordt en je kunt de Psychische BDSM verdorvene zélf 
ontmaskeren aan de hand van de BDSM criteria die op pagina drie zijn toegelicht.


Fromm schreef in zijn ‘The Heart of Man’ (N.B.: hieronder op inhoud vrij vertaald door de 
Narcistenbuster) dat het niet de bedoeling is te verkondigen de Psychische BDSM’ers uit de 
samenleving te weren zoals dat vroeger wel gedaan werd met melaatsen en heksenjachten. Het is 
genoeg als mensen meer vredelievend zijn en mensen meer op het leven gericht zijn en door 
opgedane kennis de verminkende boosaardigheid zouden kunnen doorzien die versluierd achter 
vrome en wetenschappelijke rationele machinaties van de Psychische BDSM krankzinnigen zitten. 
Dan zou het normale op het ‘leven’ gerichte deel van de mensheid tot op zeker hoogte 
beschermd worden tegen de pathologische invloed van de Psychische BDSM gedragingen der 
krankzinnigen.  Daartoe moet de mens een ding leren; zo snel mogelijk de haat en verderf 
zaaiende beweringen van de Psychische BDSM wereldleiders logenstraffen door iedere 
gelegenheid aan te grijpen om de valse pathetiek van hun drogredenen bloot te leggen. Het zijn 
de Psychisch Krankzinnige BDSM gedragingen waaraan mensen alleen kunnen lijden, daar komt 
niets goeds uit voort dan alleen verval en de ondergang. Het beleid in de Tweede Kamer is heden 
ten dage (2022) als Psychisch BDSM gedrag te typeren zoals vroeger ‘heksenjacht op iedere 
anders denkende’.


Kenmerk van narcisme is, dat de 
krankzinnigheid inmiddels zo is door 
gewoekerd dat de Psychische BDSM’ers alles 
omkeren, dus mensen die de kennis vinden 
dienen de beweringen van de BDSM’ers 
alleen maar terug-om-te-keren. Wat Gideon 
van Meijeren heeft gedaan met zijn interview 
van SBS’er Merel Ek is zo’n voorbeeld van 
terug-omkeren en vervolgens kun je als je zelf 
kennis hebt over psychisch gedrag zien hoe 
de Psychische BDSM Krankzinnigen reageren 
waaronder hun geestelijk leider de huidige 
Premier (functie) van De Staat Der 
Nederlanden én alle main stream media.


afbeelding van psychische doorwoekering van gezond verstand van ‘artsehn-Pixabay’

    

Psychische BDSM doctrine door NOS Nieuwsuur, 30 oktober 2022, Ties Keyzer & Saskia 
Dekkers. Artikel over Georgisch auteur Nino Haratischwili. De KOP boven het artikel; 

‘Georgiërs hebben twee opties: de Europese Unie of de hel’. 

Ik ga deze kop niet zelf analyseren voor de lezer, het is aan de lezer dat zélf te doen naar 
bedoelingen van Erich Fromm, ontwikkel jezélf door zélf na te denken.  
Wel beoordeel ik die kop als Psychische BDSM indoctrinatie jegens de zittende macht van het in 
Psychisch-geheel-in-BDSM-verval geraakte ‘vrije democratische Westen’ onder invloed van het 
Wereld Economisch Forum dat ten dienste staat aan de ouderwetse Elite en geleidt wordt door 
een naar mijn mening Psychisch BDSM weekdier. Voordat ik me overgeef aan BDSM 
eetgewoonten van dit soort pathologische krankzinnigen dient er nog heel wat te gebeuren.


Neem ‘Vandaag Inside’ van SBS6 en dan met name mensen als Johan Derksen en hun 
regelmatige gast Hélène Derksen (toevallig ook in Breda geboren, alleen 33 jaar minder gerijpt), de 
Psychische BDSM bagger die deze mensen uitstoten past geheel in de doctrine van het verval dat 
geheel naar wens van het WEF wordt aangericht. Het zittende kabinet doet er ook bijna geheel 
Psychisch BDSM aan mee en genieten maar.

De oorlog in Oekraïne is helemaal geen oorlog. Het is een staaltje van geregisseerde bandieterij 
diefstallerij en roverij van de Psychisch Krankzinnige BDSM Elite van het Westen inclusief 
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verkrachting van zowel het gewone Oekraïense & het gewone Westerse & het gewone Russische 
volk. Terug naar de NOS Nieuwsuur doctrine ‘twee opties: de Europese Unie of de hel’. Als je zélf 
kunt denken is de echte vraag wie die hel vertegenwoordigd want het Westen wil niet 
onderhandelen met Rusland en het Westen geeft de Oekraïense Psychische BDSM’ers wapens, 
wapens en nog eens wapens, die de Oekraïners gedeeltelijk (40%) vermoedelijk doorverkopen, 
iets dat je alleen hoort in buitenlandse alternatieve bronnen, er loopt onderzoek naar. 

Wie is er Krankzinniger; Biden, Putin of Zelensky, of de Nederlandse Premier met ZIJN oorlog.


Dan nog weer een Psychische BDSM Pers Officier van Justitie, Justine A. die een televisie 
interview gaf voor AT5 in combinatie met RTV Noord-Holland inzake een bekende zangeres. 
Waarom dit oordeel van de Narcistenbuster, omdat een persofficier de ware naam van een 
verdachte niet volledig behoort uit te spreken, ook al is het een bekende, en de eigen 
onderliggende ware gevoelens dient de Officier altijd verborgen te houden. Als ik grimassen van 
eigen plezier en genot in het gezicht van een persofficier zie verschijnen tijdens zo’n interview 
geeft dat mij een gevoel van misselijkheid en dan denk ik ‘doe dat werk alsjeblieft niet meer’.

Maar ja, bij Psychische BDSM hoort standaard dat ‘dit soort’ bijna altijd moeite heeft met hun 
eigen emotie regulatie omdat zij nu eenmaal op die krankzinnige wijze genot beleven, zelfs als dat 
genot niet alleen anderen raakt maar uiteindelijk ook ten koste van henzelf gaat.

Ik benoem deze vorm van krankzinnigheid die bij de dark triad hoort vaak als parasitaire manier 
van leven, het gedrag is zeer besmettelijk en verspreidt zich makkelijk.

Als in een samenleving het Psychisch BDSM gedrag de overhand krijgt raakt die samenleving in 
verval, van liefdesrelatie, huwelijk t/m overheid en rechterlijke macht aan toe.


Klein ‘Circumplex Dark Triad’ theater stuk door derden opgevoerd. SBS, programma Inside 
Vandaag;

1; Op 12 september 2022 verlaagde de Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius 
zichzelf tot Minister van Onwelriekende Reuzel bij haar H.J. Schoo lezing omdat dit volgens 
Minister President Mark Rutte kennelijk verschrikkelijk ingewikkelde humor is. 

2; Op 14 september 2022 zat dezelfde Minister van Onwelriekende Reuzel aan bij Wilfred Genee, 
René van der Gijp & Johan Derksen over onder andere het hot item der Onwelriekendheid.

3; Op 21 september 2022 vond Johan Derksen het nodig in de uitzending te roepen ‘dat een 
bepaalde politicus wel een kogel door de kop mocht hebben’, dan wel ‘geliquideerd mocht 
worden’.   


Nu voor de onschuldige toiletpapier hamsteraars;


Naar mijn inzicht worden er door de Staat, vanwege hun onderliggende versluierde Psychische 
BDSM WEF doelstellingen, proef-ballonen opgelaten en ‘toiletpapier inkopen vanwege corona-
schaarste’ is daar een voorbeeld van. Je lekt zo’n hoax en de Psychische BDSM politici kijken 
dan in welke staat van verval de bevolking reeds verkeerd zodat ze weten wanneer ze de 
volgende verandering op het volk kunnen doen neerdalen. Met name het denken in verbanden is 
wat de moderne mens niet meer is aangeleerd, mensen op een laag denk niveau houden is een 
bewúste doelstelling van de Rijksoverheid, vroeger al in Nederlands-Indië toegepast. 

Wetenschap of gestudeerdheid is geen enkel bewijs dat die gestudeerde wetenschapper de 
waarheid vertelt, het kan ook een Psychische BDSM wetenschapper zijn met benefits. 

     

Ik ken meer verdorven rechters, verdorven advocaten en verdorven journalisten dan goede en ik 
kan dat op basis van onderbouwde bewijzen stellen. Met spijt stel ik al tijden dat de balans in de 
rechterlijke macht 83% in staat van verval verkeerd tegenover 17% die nog in staat zijn tot het 
goede.  

  

Neem alleen al de wetenschappers en wetgevers die inzake de geluidsnorm voor overlast middels 
het dB(A) Weighting Bedrog voor meer dan 99% dat bedrog in stand houden. Stel je voor, zo 
iemand komt bij een burger thuis en die wetenschapper vertelt verzinsels aan die burger over de 
overlast die er wel degelijk is en laat die burger thuis in psychische verwarring achter omdat die 
burger door de wetenschapper verteld is dat de overlast tussen de oren van die burger zit. 

Anders geschreven; stel ik sla in aanwezigheid van tien getuigen een rechter plat op zijn smoel en 
zeg dan dat wat die rechter voelt tussen zijn oren zit en alle tien getuigen dekken mijn belang. Dat 
is de werkelijkheid van de wettelijke dB(A) Weighting norm, volledig Psychische BDSM wetgeving.  

Wat zegt Erich From hier nou over want dat ‘toiletpapier hamsteren’ heeft een oorzaak;
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De oorzaak is psychische incest gepleegd op de burger door de overheid. Gedrag van mensen 
dat gebaseerd is op psychische incestueuze fixatie met als gevolg een Pavlov reactie als de grote 
leider op de psychische knop van de incestueus gefixeerde burger drukt. 

De ouderwetse woorden zijn manipulatie middels indoctrinatie.


Dit ontstaat al onder de eigen ouders als die ouders reeds Psychische BDSM’ers zijn. Er is dan 
geen ruimte voor eigen-denk-ontwikkeling van het kind en dat kind raakt incestueus gefixeerd op 
de mening van de eigen ouder in plaats dat het kind een eigen mening leert en mag hebben. 

Voor onderwijs geldt dit idem dito. Je krijgt dan volgzame Noord-Koreanen en inmiddels geloven 
mensen op basis van aangeleerde gefixeerde gedachten dat het huidig Kabinet Rutte 4 nog 
steeds het beste met de burger voor heeft terwijl het Kabinet zeker 83 % WEF is, inclusieve het 
Koninklijk Huis. Het Shell Vlaggeschip, de Murex LNG tanker, lag overigens vloeibaar aardgas in 
te nemen bij Kameroen en is nu op weg naar Zuid Amerika, maar dat terzijde. Dat de Nord Stream 
pijpen voor het goedkope Russische aardgas zijn opgeblazen is heel gunstig voor de LNG 
industrie en dat LNG ophalen met LNG tankers is veel duurder en meer vervuilend. Ach, gewoon 
ter bevrediging van Psychische BDSM doelen.


Het is heel moeilijk los te komen van aangeleerde fixaties. 

Allereerst berust het eigen innerlijk basis gevoel van veiligheid op aangeleerde fixaties. Om 
datgene los te laten en te veranderen in jezelf, vergt dat je eerst ontdekt dat de situatie waarin je 
denkt wellicht ongezond is voor jezelf omdat die denkwijze alleen Psychische BDSM mensen 
dient, je wordt door opvoeding dus meestal tot BDSM slaaf gemaakt van anderen. 


Dan na het ontdekken van een betere werkelijkheid komt het loslaten van de oude 

in-geprogrammeerde denkwijze, dat veranderen is een hele kluif.  

Dus dat mensen massaal toiletpapier zijn gaan hamsteren komt omdat ze geprogrammeerd zijn te 
reageren op datgene dat de Psychische BDSM leiders hen middels indoctrinatie (main stream 
media) influisteren. Anders gaan denken is heel eng en onzeker.


Tevens is de verandering om los te komen van Psychische BDSM leiders heel lastig, zoals Fromm 
dat schreef ‘als de fixatie niet de moeder is, maar de familie, het volk of het ras’ dan is de 
groepsdruk er ook nog eens om jezelf tegen te houden voor jezelf ten positieve te veranderen en 
dan kiezen velen onderbewust toch liever de Psychische BDSM leiders te volgen en worden ze 
daardoor zelf ook steeds meer Psychische BDSM’ers. Het ‘angst voor de angst’ syndroom.


Het is vele jaren terug dat ik als cameraman een documentaire opnam over, door hun eigen man 
seksueel zeer zwaar misbruikte en mishandelde vrouwen. Ook met hulpverleners zoals de politie 
en dergelijke opnamen gemaakt. Bij een van de voorbeelden was een zwangere vrouw op straat 
neergestoken door haar vriend en ondanks de geboden hulp vond die vrouw het toch beter om 
terug te gaan naar haar verrotte vriend. Angst voor de verandering kan heel groot zijn.


Ik zelf, toen ik lang gelee losbrak van mijn Psychische BDSM ouders, ging ik na mijn uitbraak toch 
weer terug. Ik was ‘eenmaal vrij’ door langdurige onderdrukking niet in staat op eigen benen te 
staan, puur vanuit innerlijke leegte opgelopen door zeer ernstig Psychisch BDSM misbruik. 
Daarvan loskomen heeft heel veel inzicht, tijd, wil en eigen kracht nodig. Dus geachte toiletpapier 
hamsteraars, voel je niet slecht, dit soort gedrag is je aangedaan. 


Nou, dan nu nog ff de Circumplexe Dark Triad van de Macht, dan kan de lezer desgewenst de 
Psychische BDSM ook beter begrijpen.
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Misbruik van fixatie gedrag met als voorbeeld Minister van J&V Dilan Yeşilgöz-Zegerius 

Voor ik inga op het misbruik van fixatie-denken van de bevolking door de Minister van Justitie & 
Veiligheid in het misbruik tijdperk door het World Economic Forum, eerst een paar kleinere 
voorbeelden. 


Fixatie voorbeeld 1;

Heel veel mensen harken hun blaadjes uit hun tuinen en van hun gazon af. Vroeger liep ik wel 
eens met mijn kinderen door het bosgebied bij Kasteel Groeneveld, prachtige lanen met grote 
bomen en het lag er vol blaadjes beschenen door de herfstzon, die blaadjes horen al eeuwen in 
de natuur. 

Toch hebben velen de fixatie dat de blaadjes uit de tuinen moeten en wordt met gebruikmaking 
van bladharken, elektrische en van brandstofmotoren (goed voor het milieu en geluid overlast) 
voorziene bladblazers met veel herrie en moeite in bergen opgestapeld, welke bergen weer 
worden opgehaald door Gemeente die de massa blaadjes weer ergens afstort. Zeker het massale 
blaadjes-opruim-groepsgebeuren is een soort van fixatie van het groepsdenken. Ruim je de 
blaadjes niet op, val je vanzelf buiten de hoofdgroep terwijl het verschijnsel nergens op slaat.


Fixatie van denken voorbeeld 2;

Tijdens ons anderhalf jaar durend debacle met de Gemeente (2019/2020/2021) via welke wij een 
BBZ uitkering ontvangen zei een juridisch medewerker van die Gemeente tegen de vierde rechter 
op rij; ‘zo doen wij dat in Gemeente ….’ 

Wat die juridisch medewerker vervolgens vergat was dat de door die Gemeente toegepaste 
methode ‘zo doen wij dat’ niet conform de wet was maar een fixatie van het interne denken 
binnen die Gemeente betrof. De viérde rechter binnen die reeks van formeel zes rechtszittingen 
voor één en dezélfde voorlopige voorzieningenzaak, gaf de Gemeente nogmaals de ruimte om 
hun methode ‘zo doen wij dat’ toe te passen. Pas bij de zésde zitting greep de zésde Raadsheer 
van de CRvB in, wij kregen gelijk én de Gemeente werd door de Raadsheer gespaard. 


Fixatie van denken voorbeeld 3;

Je hebt fixatie van denken en je hebt misbruik van fixatie van denken door enkelen, binnen de 
grotere groep denk gefixeerden die hoger op de ladder van Jeronimus Bosch staan.


Dat Putin de vijand is berust op fixatie. Ik stel niet dat Putin fout is, noch goed, ik stel dat het 
Westers denkbeeld van het volk dat Putin fout is een fixatie van denken is op basis van doctrine 
gepleegd door de politiek en de main stream media. 

Als ik op dit moment de balans opmaak zie ik alleen maar foute partijen, oorlog is altijd fout, pas 
ver na de oorlog, als de rook is opgetrokken, kun je wellicht iets beter zien wie er fout was.  
Op dit moment is het de Oekraïne en het Westen die geen vredes besprekingen willen, zelfs al 
vóórdat Rusland de Oekraïne binnen viel omdat de Oekraïne en het Westen het Verdrag van Minsk 
schonden wilde Oekraïne en het Westen geen Vredesoverleg, er is dus een ánder belang. Dus in 
de Narcistenbuster heeft de opgedrongen overheidsfixatie ‘dat Putin de vijand is’ niet beklijfd.     


Kabinet Rutte-4 is een versluierd (kenmerk van narcisme) WEF Kabinet, de huidige 
Staatsrechtelijke Koning-Dictator heeft als Kroonprins Willem-Alexander in 2005 plaatsgenomen 
aan de eerste groep Young Global Leaders van het WEF en Koningin Máxima zit in de Board van 
het WEF, dus wie nog ontkent dat het Kabinet een WEF Kabinet is lijdt aan fixatie van denken.  


Op 30 oktober 2022 hield Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius weer een 
voordracht, deze keer op de Naftaniel Lezing. Ronny Naftaniel is net als David Icke een activist 
maar dan van Joodse komaf.

De Minister maakt (met indirecte vereniging van de main stream media) misbruik van de denk 
fixatie van het volk. Dat gebeurde al eerder, net als Hoogleraar Historicus Bart Wallet samen met 
Telegraaf journalist Jeroen Holtrop een en ander bij elkaar harkten in een video verslag. De 
Hoogleraar Bart Wallet, Full Professor of Early Modern and Modern Jewish History bij Universiteit 
van Amsterdam, harkte er even flink op los en beweerde op basis van Wallet’s zijn eigen gefixeerd 
denken dat Thierry Baudet met zijn uiting over ‘reptielen’ daar joden mee bedoelde op basis van 
het feit dat Bart Wallet een hoogleraar is en Jeroen Holtrop doorgaat als journalist en dus gelooft 
het merendeel van het volk hen op basis van hun eigen gefixeerd (aangeleerd) denken dat 
‘journalisten en hoogleraren’ staan voor ‘de waarheid’ en ‘dé werkelijkheid’. 
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Bart Wallet trok dingen samen die je niet zomaar samen kunt trekken, Wallet beweerde o.a. dat 
joden ook met slangen zijn vergeleken.

Okay professor Wallet, hij is nu aan de beurt want hij zwamt. Zwamt van het woord zwammen, ik 
bedoel niet de stinkzwammen, ik bedoel Dikke van Dale; ’zonder kennis van zaken praten’.

Ik beweer niet dat Bart Wallet geen kennis heeft maar kennelijk te weinig kennis inzake de balans 
tussen narcisme & empathie, noch kennis over de Circumplexe Dark Triad mens, noch inzake de 
‘Roos van Leary’ welk gedrag feitelijk ten grondslag ligt aan de Holocaust op de Joden en welke 
aan nog veel meer Holocausts (genocides) ten grondslag ligt.


Het beeld dat Hoogleraar Bart Wallet schetst klopt niet eens. Je kunt niet zomaar, omdat ooit 
iemand een slang vergeleek met een jood, of wat mensen anno heden als reptielen benoemen 
gelijk schakelen aan dat er vroeger een vergelijk is gemaakt tussen een reptiel en een jood. 

Met het voorbeeld van de slang gaat Hoogleraar dan ook helemaal nat. Geloof je in de Tarot kan 
een ‘slang’ ook staan voor ’seks’. 

Wat ligt er bij het complete beeld van Vrouwe Justitia onder haar voet, nou, zeg het….


Vrouwe Justitia heeft onder haar ene voet een wetboek liggen met daarop een slang die zij in 
bedwang houdt met haar voet, om de kop van de slang af te hakken met het zwaard dat zij in 
haar andere hand vast heeft. De slang binnen ons rechtssysteem staat dus niet voor slechte joden 
maar voor slechte mensen die leven volgens de Circumplexe Dark Triad die als zij gepakt worden 
door Vrouwe Justitia ontkopt worden en dat ontkoppen is niet beperkt tot het joodse volk. 
Mensen die psychisch ‘in verval zijn geraakt’ tref je aan onder alle soorten mensen, onder joden, 
onder Arabieren, onder donkere en onder lichte huidskleuren, verval hoort bij mensen. Alles als 
‘menssoort’ naar jezelf toe trekken als individu of als groep heeft iets narcistisch. Dat er veel 
mensen vroeger als slaaf zijn misbruikt wil niet zeggen dat een huidige nazaat zichzelf misbruikt 
voelt omdat zijn/haar voorouders misbruikt zijn. Het is psychisch gevaarlijk alles naar jezelf of naar 
een bepaalde bevolkingsgroep te trekken en in het heden te claimen voor jezelf of voor de groep 
als hun alleenrecht.  


Een zwaar maar zeer goed voorbeeld van fixatie-denken is het woord ‘Holocaust’ zelf.

Dat woord is in het gefixeerd denken van velen het alleenrecht geworden van de joden maar 
Holocaust staat letterlijk voor ‘Genocide’, in Rwanda hebben de Hutu’s op de Tutsi’s een 
Holocaust gepleegd. In Cambodja heeft Pol Pot een Holocaust op de eigen bevolking gepleegd. 

Aan de voet van al dit soort uitspattingen van machtsmisbruik ligt steevast de onbalans tussen 
narcisme & empathie, gebrek aan kennis over de Circumplexe Dark Triad die in ieder mens kan 
ontstaan door het verhullen van de kennis inzake de Roos van Leary, de optelsom van deze  
gedragingen ligt feitelijk altijd ten grondslag aan alle ellende, ook aan de Oekraïne oorlog.


Door dit fixatie gedrag te benoemen ontken ik niet de Holocaust op de joden maar er zijn meer 
groepen en gebeurtenissen geweest op wie het algemeen woord ‘Holocaust’ van toepassing is.

Dat het Joodse volk de ‘Holocaust’ heeft toegeëigend is aan hen, ik oordeel dat niet.  

 

De samentrekking van zaken die Hoogleraar Bart Wallet & Telegraaf Journalist Jeroen Holtrop & 
Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius plegen hebben in mijn denken de 
eigenheid ‘harkers’ te zijn. Harkers is hier niet als object ‘hark’ maar als werkwoord bedoeld zoals 
het bijeen harken van afgevallen bladeren. Ik schreef al over dat ‘harken’ op mijn retorisch 
ingezette eerste website HoeDenkIk.nl dat je bij associatief denken wel heel goed op moet passen 
met de dingen die je bij elkaar harkt en dat de basis onder die bijeen geharkte objecten wel zuiver 
en bewijsbaar moeten zijn anders wordt het al heel snel gaslighting, oftewel psychische 
manipulatie van hen die door hun opvoeding al bovenmatig gefixeerd denken. Gaslighten is dé 
psychisch destructieve manipulatie methode toegepast door narcisten, BDSM psychopaten, 
vervat binnen de hele groep gedragingen der psychopathie.  


Ik vind al heel lang dat psychisch seksueel misbruik en psychisch misbruik, indien duidelijk 
bewijsbaar, zwaar bestraft dient te worden opdat de Circumplexe Dark Triad afgestopt kan 
worden, een halt kan worden toegebracht aan de psychische krankzinnigheid, maar de hele top 
van de wereld, van Biden t/m onze Minister van Justitie & Veiligheid aan toe maken zich allemaal 
schuldig aan gaslighting. De hele samentrekking dat FvD en Baudet antisemitisch zijn is 
misdadige gaslighting. 
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Als de Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius zich anno 2022 bedient van 
psychopathische manipulatieve methoden om het toch al gefixeerd denkende volk te gaslighten 
betekent dat nogal wat.

Het betekent namelijk exact het omgekeerde dan wat Minister van Justitie & Veiligheid Dilan 
Yeşilgöz-Zegerius in haar Naftaniel-lezing uitspreekt, bij narcistische gaslighting wordt alles 
namelijk omgekeerd vanwege onderliggende eigen belangen van diegene die anderen gaslight. 

Ik ben geen lid van het FvD om simpele reden, ik ben neutraal én heb geen geld maar ik geef wel 
toe met hen te sympathiseren omdat zij hetzelfde doen als de Narcistenbuster, het ware gedrag 
om je heen in de samenleving duiden. 


Mij pakt de Rijksoverheid nog steeds niet omdat ik het bewijs van hún valse-kinderporno bezit, 
iets dat té groot is voor velen om psychisch te behappen. 

Justitie staat bij de meerderheid van het volk en main stream media gefixeerd bekend als voor 
‘zuiverheid’ en ik heb in 26 jaar tijd het onomstotelijk bewijs opgebouwd dat Justitie Nederland 
het omgekeerde van Justitie & Veiligheid is, namelijk voor minimaal 83% onrechtvaardig en 
dienaar van de zittende Macht. 


Ik sta al vele jaren op het standpunt dat als het Rechtssysteem van een land psychisch corrupt is 
een land ook onherroepelijk in verval geraakt. 


Een groep Joodse jongeren die een tijdje geleden in Amsterdam protesteerden vanwege 
vermeend facisme tegen Viruswaarheid, FvD, en protesteerders die tegen de Corona maatregelen 
waren zijn naar mijn inzicht een groep Joodse jongeren die helemaal ge-gaslight zijn en gefixeerd 
zijn geraakt op aangeleerde nonsens.  Mensen die door fixatie van hun eigen denken de 
werkelijkheid niet meer kunnen herkennen. Dit zijn de afleidingsmanoeuvres van de WEF 
regeringsleiders van dit land Nederland om als stofwolken te fungeren waarachter het Kabinet de 
waarheid verbloemd en de massa in hun gefixeerde denken gelooft getrouw de Circumplexe Dark 
Triad WEF psychopaten.


Nog erger, de gaslight methode waar de Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius 
zich van bediend in haar Naftaniel Lezing zijn psychisch gelijk aan de methode van Joseph 
Goebbels aan de vooravond van de Kristalnacht van 9 op 10 november 1938 het Duitse volk aan 
te sturen via hun aangeleerde denk fixatie van ‘het moeten haten van joden’ terwijl o.a. Joseph 
Goebbels zelf samen met zijn soort de Circumplexe Dark Triad belichaamden.

En dan in de tekst van Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius ‘Ik ben mij ook 

bewust van de locatie waarin ik u mag toespreken, hier in ‘De Glazen Zaal’, naast de synagoge 
van de liberaal Joodse Gemeente van Den Haag. Een ‘bijzondere plek’ in welke toespraak de 
Minister van J&V indirect oproept tot ‘o.a. Forum voor Democratie en David Icke haat’.

De Minister gaslight zelfs het gebruik van ‘rioolrat’ door Gideon van Meijeren met psychische 
manipulatie dat joden ook als ‘ratten’ werden getypeerd, dat is pas een Gotspe van Dilan.


Mensen die behoren tot de Circumplexe Dark Triad zijn psychisch zo erg heen dat rioolrat voor 
hen zelfs te soft is want rioolratten vernietigen niet een samenleving noch zichzelf hetgeen 
mensen die lijden aan de psychische BDSM (als omschreven op pagina 2 van dit stuk) wel doen.


Wil de ware niet gefixeerde mens opstaan en wie is er nou echt onwelriekende reuzel. …. en het 
klopt wat de NOS in hun artikel kopte; ‘schaamte is er zelfs niet meer’. 


De foto van Dilan in de Glazen Zaal is 
van het ANP, fotograaf onbekend. 


‘Wil de ware rat opstaan’


‘Valse Justitiële Kinderporno’ 
Minister van Justitie & Veiligheid 
Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 26 jaar in 
stand gehouden valse-kinderporno 
waar u overdrachtelijk 
verantwoordelijkheid voor bent. 
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Wat nou als de Naftaniel-Lezing wordt gegeven door een Kabinetslid in schaapskleding 


In het vorige hoofdstukje heb ik een stukje ‘nieuws’ van Telegraaf journalist Jeroen Holtrop 
aangehaald. Historicus Bart Wallet legde in dat video item zijn ‘zelf in zijn eigen brein bedachte 
historisch verbanden’ tussen Thierry Baudet en David Icke en antisemitisme. 

Een en ander werkt net zo binnen Justitie Nederland, het uit verband trekken van enkele woorden 
en betekenissen, daarom heb ik brieven aan Justitie geschreven ontdaan van punten en komma’s, 
maar Justitie doet op basis van hun Dark Triad Macht toch wat ze willen. 

Laat ik daarom de Telegraaf even in een historisch verband plaatsen. Tekst vanaf website 
isgeschiedenis.nl; 'Tijdens de Tweede Wereldoorlog had De Telegraaf een dubieuze rol. De eerste 

hoofdredacteur tijdens deze oorlog, J. M. Goedemans, werd in 1942 op last van de Duitsers 

ontslagen omdat hij een parallel had getrokken tussen verzet tegen de Spanjaarden in de 80-jarige 

oorlog en verzet tegen de Duitse bezetters. De Telegraaf liet zich in de beginjaren van de oorlog 

wel vaker kritisch uit over de Duitsers. Maar in de loop van de oorlog was dit niet meer mogelijk. 

Op last van de Duitsers werden er anti-joodse artikelen en andere pro-Duitse teksten geplaatst. De 

meeste andere kranten in Nederland hebben dit in de oorlog geweigerd. Hierdoor werd De 

Telegraaf na de oorlog veroordeeld tot een dertig jaar lang verschijningsverbod. Dit verbod werd al 

in 1949 opgeheven, omdat de collaboratie met de Duitsers onder zware druk had plaatsgevonden. 

Nadat dit verschijningsverbod werd opgeheven groeide de krant in de jaren ’60 opnieuw uit tot de 

grootste krant van Nederland. Door de overname van Metro in 2012 werd dit wederom bevestigd.’

Kauw hier even op in verband met dit historisch gegeven en de Naftaniel Lezing 2022.


Voor mij zijn alle mensen gelijk maar ik maak wel onderscheid tussen mensen, met name 
onderscheid ik, oftewel, houd ik me zoveel mogelijk afzijdig van, en ben ik verzetsstrijder jegens   
mensen die leven volgens de circumpolaire Dark Triad van de Psychische BDSM waaronder zij 
hun Macht Narcisme en Psychopathie verbergen, deze mensen houd ik zoveel mogelijk op 
afstand   maar dat is tegelijkertijd schier onmogelijk omdat die psychisch onwelriekenden zich 
overal bevinden. Discrimineren doe ik dus niet en iedereen is gelijk, ook een koning is in mijn 
denken niets méér dan ik ben maar een koning onderscheid ik weer wel want het idee van een 
koning is vanzelfsprekend wederom een denkfixatie, ook als het fenomeen ‘koning’ een wettelijk 
afgesproken denkfixatie is. Die fixatie is niet met mij afgesproken en ik heb volgens de Grondwet 
niet mijn consent gegeven aan het zwaar gedateerd sprookjes idee van een koning.


Net als voor het woord ‘Holocaust’ gefixeerd geldt dat ‘Holocaust’ alleen het joden aangedaan 
leed zou betreffen, geldt dat net zo voor slavernij. Ik ben fel tegen slavernij, fel tegen misbruik, ik 
ben zelf slaaf van mijn ouders geweest maar ik ben niet meer hun slaaf, ik ben inmiddels een 
bevrijde slaaf. Als jonge tiener zat ik al aan de filmmontage tafel. 

Toen ik met mijn ouders meewerkte, die voor NCRV Schooltelevisie televisie filmopnamen 
maakten bij een Scouting bijeenkomst op het hoofdkwartier van Scouting Nederland te Baarn, 
deed ik dat tussen Scout leeftijdsgenoten en dat viel enkele Scouting leiders op. Die Scouting 
leiders spraken mijn ouders, onder die ik werkte, aan. Wellicht wel met een reprimande. 
Onderweg naar huis kreeg ik op mijn lazer van mijn vader, ik was teveel opgevallen en daarom 
vond mijn vader ‘dat ik naast mijn schoenen liep’, een kras op mijn ziel. De werkelijkheid was 
echter het Psychische BDSM ouderschap dat ik onderging en mijn ouders door Scouting 
Nederland een berisping hadden gekregen mij als kinderarbeider te misbruiken. Dat is nou een 
voorbeeld van Psychisch BDSM narcistisch ‘omkeer’ gedrag; ik kreeg op mijn lazer.


Op Netflix draait een visueel gelikte serie ‘Drink Masters’, een wedstrijd over het maken van 
cocktails. Veel mensen hebben aangeleerde fixatie op basis van oude gebeurtenissen, ik ben 
voorbij aan wat mij in mijn jeugd gebeurde, ik ben vérder gegaan. In de finale aflevering van ‘Drink 
Masters’ viel mij iets op, namelijk… De presentatie van die serie wordt gedaan door acteur Tone 
Bell, een man met een donker getinte huidskleur. Lauren Paylor (ook met een donker getinte 
huidskleur) is een van de deelnemers. In de laatste aflevering spreekt Lauren over Laurens 
achtergrond, haar oma en slavernij, prima, dat mag zeker. In een van de laatste momenten 
spreekt Tone Bell met Lauren over ‘onze soort’, ook dat mag maar in mij gaat er dan gelijk een bel 
af in mijn denken, hoezo benoemt hij dat zélf, Tone Bell houdt als het ware vast aan de fixatie van 
het verleden, Tone Bell zet mensen met een donkere huidskleur zelf apart in de uitzending en dát 
vind ik dan weer onnodig apart gedrag. 
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Ik gebruik mijn verleden slechts als voorbeelden jegens dat wat ik aan gedrag analyseer in het 
heden, niet als dat ik nog steeds in het heden behoor tot een groep misbruikte kinderen en daarin 
blijf hangen.

Voor wat betreft ‘het vervaardigen en misbruiken van Valse Kinderporno’ wrijf ik dat als erfenis 
iedere Minister van Justitie in het haar net zolang tot zij dat misdrijf hebben recht gezet. 


Ik heb de vijf meest opvallende gaslight boodschappen van de Minister van Justitie & Veiligheid 
Dilan Yeşilgöz-Zegerius bij de Naftaniel lezing eruit gelicht en zal die stuk voor stuk nalopen en 
duiden op basis van Circumplex Psychische BDSM Dark Triad gedrag.

Ik voeg de complete tekst van Dilan (tekst gekopieerd vanaf de Rijksoverheid) aangehecht 
helemaal onder dit stuk incluis mijn rood gemaakte delen erin. 

 

1 “Of het nou Nederlandse parlementariërs zijn die inmiddels hun hondenfluitje ingeruild hebben 

voor een heus blaasorkest. Of het nou een haatprediker is die uitgenodigd wordt om naast het 

herdenkingsmonument op de Dam zijn complottheorieën te spuien, of het nou de online 

Jodenhaat is die zonder gêne wordt geuit of het antisemitisme dat studenten in de collegebanken 

meemaken; het gebeurt en het lijkt steeds vaker en openlijker te gebeuren.” 


De Minister (van hierdoor kennelijk Onrecht & Onveiligheid) Dilan Yeşilgöz-Zegerius plakt hier 
dingen aan elkaar dat haat zaaien uitlokt. Dit statement van Minister van Justitie & Veiligheid heeft 
het accent op rechtstreekse zwartmakerij jegens een anders denkende, in dit geval David Icke, die 
Minister Dilan duidelijk op versluierde wijze bedoelde.

Dat met name het FvD, Thierry Baudet & David Icke tegenstanders zijn van het WEF (World 
Economic Forum) denken en daar op democratische wijze tegen ageren vindt minister Dilan 
Yeşilgöz-Zegerius blijkbaar erg onprettig. 

Dat iemand als de Minister van J&V Dilan Yeşilgöz-Zegerius, tezamen met het voltallig WEF 
Kabinet pogen het volk te indoctrineren door mensen die anders denken dan de gevestigde 
Macht ‘psychisch de kop pogen af te hakken’ is net zulk verachtelijk gedrag als Joseph Goebbels 
deed aan de vooravond van de Kristalnacht hetgeen leidde tot de Kristalnacht en je op die wijze 
uiten, nota bene in de ‘Glazen Zaal’ getuigd van gebrek aan democratisch moraal en in haar 
functie zijn de mogelijke consequenties door haar uitspraken haar zeer kwalijk te nemen.

Denken dat complottheorieën dwaze dingen zijn; het hele WEF denken en organisatie is één groot 
al vele decennia opgezet complot. Het WEF is in januari 1971 opgericht. De Minister Dilan 
Yeşilgöz-Zegerius draait de waarheid gewoon om, gedrag geheel conform zware narcisten als 
standaard doen. Het betreft opzetten van de bevolking op basis van propaganda. Joseph 
Goebbels was Adolf Hitler zijn Minister van Propaganda.


Dat er enkele joden zijn die, net als het Nederlands Koninklijk Huis, steenrijk zijn en een vinger in 
de Wereldpap van het WEF te brokkelen hebben wil niet zeggen dat iemand die daar wat van 
vindt en anders denkt joden zou haten of antisemitisch is.  


2 “Waar journalisten worden uitgemaakt voor rioolratten en politici voor reptielen.  

Waar een kroeg met een QR-code gelijk zou staan aan de Kristalnacht. 

Waar demonstranten zichzelf Jodensterren opspelden. 

Waar de avondklok gelijk wordt gesteld aan de spertijd tijdens de bezetting. 

Door dat te doen, door de Holocaust te vergelijken met een vaccinatieprik of een avondklok, maak 

je die Coronamaatregelen niet groter. 

Je maakt de Holocaust kleiner.”


Dit als zodanig gebruiken laat in mijn denken slechts een van twee dingen zien, of de Minister J&V 
Dilan Yeşilgöz-Zegerius is echt zo dom als een koyun (schaap in Turks) of het is weer een staaltje 
van narcistische gaslighting en zodoende een actieve bewerkingspoging van de denk-fixatie van 
het grootste gedeelte van de bevolking. Dat mensen vergelijkingen trekken met het verleden in 
wat zij heden zien is normaal. Is dit anders een Holocaust wedstrijdje dan, zo van ‘wie heeft de 
grootste’. Het gaat in dit statement wederom om het zwart maken van mensen die anders denken 
door de Minister van J&V Dilan Yeşilgöz-Zegerius namens de zittende WEF machthebbers.

 

De verzwegen WEF-, UN-, WHO doelen zijn minder mensen op aarde ten bate van besparing op 
de grondstoffen ter behoud van de grondstoffen voor een selecte groep van de Elite, simpel, en 

narcistenbuster.nl laagfrequent-bromtonen.nl  / 11 31

http://narcistenbuster.nl
http://laagfrequent-bromtonen.nl


het verval syndroom 4 en 6 november 2022

dat mag je niet zeggen. Typisch narcistisch gedrag is dat narcisten alles vertellen in 
tussenzinnetjes of anderszins zoals in de film ‘Soylent Green’ uit 1973 die gaat over de wereld in 
2022. Is die film dan een conspiracy? Neen, die film is een narratief, een speelfilm van toen over 
het heden. Het in 1973 gemaakte narratief past in ieder geval verduiveld goed op het 2022 heden.


3 “Die verontwaardiging is er nu wel, gelukkig, met de komst van een complotdenker en 

holocaustontkenner naar Amsterdam, volgende week. Ik noemde het al eerder: het is een gotspe 

dat die man is uitgenodigd en dat hij daar, bij ons nationale symbool van vrijheid, zijn haat mag 

spuien.”


De vraag is wié en wát de gotspe is. 

Als eerste is, wat ik me al zolang afvraag, hoe het kan zijn dat veel joden net zo blind zijn voor wat 
er gaande is als veel Nederlanders. In Israël is ook grootschalig gedemonstreerd tegen de 
verplichte (zoals ik die noem) moord injecties. Zoals gezegd, Circumplexe Psychische BDSM Dark 
Triad mensen tref je binnen alle rassen en alle groepen. Hoe kan de Joodse Regering zo dom zijn, 
tenzij zij onderdeel uitmaken van de WEF grond principes van ‘minder mensen op de aarde’ en 
‘meer macht voor enkelen’. Hierdoor zie je dat het niet om antisemitisme gaat maar alle volkeren 
overstijgt. Verachtelijke gaslighting, daar is de Minister héél goed in. 
Ten tweede om iemand als Holocaust-ontkenner neer te zetten en de feitelijke onderbouwing 
achterwege te laten doet het eigen functioneren van deze minister van Justitie geen eer aan, in 
tegendeel zij zou beter moeten weten.  


4 “Over iets meer dan een week herdenken we de Kristalnacht. Het Centraal Joods Overleg 

herinnerde ons de afgelopen dagen aan het feit dat in 1938 de Kristalnacht plaats kon vinden 

omdat de bevolking van Nazi-Duitsland door de verspreiding van complottheorieën tegen hun 

Joodse medemensen waren geïndoctrineerd.”


Hoe is het in Jahweh’s naam mogelijk dat de Minister van J&V Dilan Yeşilgöz-Zegerius ook dit 
statement heeft uitgeblaat in nota bene de Glazen Zaal. Deze Minister speelt hier zélf middels 
toegepaste indoctrinatie in op de gevoelens van het volk in een kennelijke hoop dat er vanuit het 
volk meer en meer opstand komt tegen anders denkenden. En als je de hedendaagse ministeriële 
zwartmakerij en uitbanning van andersdenkenden vergelijkt met de periode vóór de Tweede 
Wereldoorlog door de speech van Joseph Goebbels in de avond van 8 november 1938 mag je dat 
niet doen van de Tweede Kamer want dan verspreid je ‘nep nieuws’ en ben je een 
‘complotdenker’, maar de Minister van onwelriekende koyun-stront mag dat wél en nog wel in het 
hart van de Joodse Gemeenschap te Den Haag. De wereld is compleet krankzinnig geworden.


En dan eigenlijk wel de ergste van het verbale geweld van de Minister van Justitie & Veiligheid;

5 ‘Dit is mijn belofte aan u allemaal hier, in deze zaal, en dit zijn wij als Nederland verplicht: aan 

Bennie, aan Uri, aan Sami. Aan de Joodse gemeenschap, aan onze vrijheid en aan onze 

democratie.’ 

Het is dat er een nieuwe norm is ingesteld door Premier Mark Rutte voor ‘humor’. Volgens mij 
toont die nieuwe ‘humor norm’ het volledige ethisch verval aan van de Nederlandse Staat. 

Lief zijn helpt niet als er Circumplexe Dark Triad Krankzinnigheid heerst.

Dit laatste aangehaalde statement van de Minister van Onrecht & Onveiligheid toont volstrekte 
‘schijt hebben aan volk en vaderland (Nederland en/of Turkije?)’.

De democratie en vrijheid waar de minister het hier over heeft bestaat alleen nog maar als fixatie 
in hun denken, de democratie is allang weggerot. Aan wie de minister in dat statement wat 
beloofd is namelijk uiterst raadselachtig want er staat een juridische punt (.) in dat geschreven slot 
statement, als je het ‘uitspreekt’ hoor je dat niet. 

Feitelijk beloofd de Minister van Onrecht & Onveiligheid door die juridische punt (.) helemaal niets, 
het zijn twee juridisch los van elkaar staande en beide incomplete zinnen, voor een Minister van 
Justitie toch een gebrek dat soort gebruik van puntjes niet door te hebben, of heeft de Minister 
dat juist wel door.


Ik kon op het CV van Dilan geen juridische opleiding vinden, best apart voor een Minister van 
Justitie & Veiligheid, kan ik daar ook wel gaan zitten. De Minister van J&V is in ieder geval wel heel  
goed zijn in narcistisch manipuleren, oftewel gaslighten maar dat is alles behalve een compliment.
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Aan dit hoofdstuk der krankzinnigheid kan gelijk ook wel even een ‘nieuws’ item gehangen 
worden, RTL Nieuws, 31 oktober 2022,’Geluid van magnetisch veld van de aarde: dit is wat je 

hoort’. 31 oktober 2022 15:54, Aangepast: 31 oktober 2022 16:55. Makers en bronnen; European 

Space Agency (afdeling spacecake), hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke (conspiracy denker, 
grapje) & Frances Brisam-Vermeren, Samensteller/redacteur online RTL Nieuws. Doe wat research 
op hen en luister vooral naar de nonsens. Gewoon hilarisch zo stupide, onderdeel van de

fixatie conspiracy. Aan velen is aangeleerd dat er in de ruimte geen geluid is. 


Stel je eens voor… gewoon als onwelriekende fantasie… dat de Coïtus-Eroïca Dagobert 4 

‘het’ samen met King Charles 3 gedaan heeft 

SDG & WEF & VN & WHO & DE CIRCUMPLEXE DARK TRIAD.  
(SDG = Sustainable Development Goals = Duurzame Ontwikkelingsdoelen)


Doet een mens dit hier rechts zich nou zelf in onmacht 
aan of wordt BDSM een levensstijl door fixatie?


Bestaat er vrije keuze als je de basiskennis ontbeert?


Er is alleen een echt vrije keuze als een mens de 
Psychische BDSM werking van de Circumplexe Dark 
Triad heeft doorgrond. 


afbeelding rechts van MichaelRaab, Pixabay


Is dit hier rechts nou genot, slavernij, totale vrijheid, 

zeg het maar…


Ik ga zo direct het schilderij ‘De Ambassadeurs’ 
inhoudelijk nog licht behandelen. 


In 1984 trouwde ik zonder dat te beseffen met Psychisch BDSM Circumplexe Dark Triad Ûh, 
ondanks al mijn moeite snapte ik na 30 jaar huwelijk in 2014 nog steeds geen ene reet van Ûh.


Voor mijn eerste website HoeDenkIk.nl, schreef ik in 2011 voor de ‘normale’ mens een drieluik;

1; In februari 2011 mijn ‘Essay’ Alles is Omgekeerd ‘Hoe Denk Ik’

2; In mei 2011, mijn eigen ‘Conclusie van Antwoord’ op mijn eigen Essay.

3; In september 2011 ‘Nederland of Egoland’ met als gevolg dat mijn hobby mij door Justitie 
Nederland werd afgenomen.   


In april 2014 kwam ik erachter dat er iets fundamenteels niet goed zat in mijn eerste huwelijk, nog 
veel dieper dan te bevroeden was geweest, er zat een enorme circumplexiteit in.

In januari 2015 deed ik een autosticker met daarop de tekst ‘Justitie Nederland Corrupt’ omdat dit 
op basis van de werkelijkheid en vele eigen levenservaringen een feit was & is.

In oktober 2015 vertelde ik ‘Ûh’ waar ik mee leefde te willen scheiden, in april 2016 werd de 
scheiding uitgesproken.

In januari 2017 kwam ‘Van Narcisme Naar Narcismis’ omdat ik, Erich Fromm nog niet kennende,  
de beschaving / samenleving in verval zag zakken.

In augustus 2018 werd mijn tweede website narcistenbuster.nl een feit, staat vol over dat 
gedragsonderwerp en geraakte ik uitgebreid in strijd tegen de Wettelijke dB(A) Weighting bedrog.
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Mijn eigen meest recente zoveelste drieluik op narcistenbuster.nl; 


1; 19 september 2022 ‘Vergiet Me Niet’

2; 2 oktober 2022 ; ‘The Encapsulating Principle’.

3; 7 oktober 2022 ‘Door De Mand Gevallen Democratie’. 


We leven anno 2022 onder de duurzame ontwikkelingsdoelen van de rijksten ter aarde waaronder 
de Koningshuizen en de rijkste Westerse miljardairs. Het Engels Koningshuis laat hun Dark 
Sustainable Development Doel’ eerst uitvoeren door hun Gemenebest satelliet landen zoals 
Australië, Canada & Nieuw Zeeland. In Nederland gebeurt dat gewoon in Nederland.


Het WEF is het opleidingsinstituut voor de politiek inzake Circumplex Dark Triad gedrag.


Het WEF, het IMF en de WHO van de UN zijn de samenwerkende organisaties om de sustainable 
doelen te bereiken voor de rijken der aarde, behalve voor Rusland, want ook die grondstoffen 
willen de Sustainable Developers middels platte roof voor zichzélf hebben. In de Donbass zitten 
Kritische Grondstoffen in de grond die het Westen wil hebben en daarom poogde Oekraïne de 
Russische Oekraïners het land uit bombarderen. Tevens was die psychische BDSM oorlog nodig 
om de WEF doelen te versnellen.


Het ‘Democratisch Vrije’ Westen is een roversbende geworden voor de één procent rijksten.


Dat ‘WEF Sustainability’ staat voor ‘op lange termijn in stand houden van wat je aan grondstoffen 
hebt voor jezélf, jezélf als de 1% rijksten der aarde’.

  

Het circumplexe persoonlijkheidsmodel van de leiders van het ‘Democratisch’ Psychische BDSM  
Westen regeren volgens het principe van ‘de duistere driehoek’ (dark triad) met hun 
weerzinwekkende verborgen gehouden persoonlijkheidstrekken in samenhang met 
(machiavellistische) Macht, verborgen Narcisme & verborgen Psychopathie. 


In 1996 reageerde de recherche op mij met ‘goh joh, jij denkt helemaal volgens het 
boekje’ (normale fatsoensnormen) en toen trad HUN BDSM dark traid in werking, ik moést kapot.


Het nu zittend Nederlands Kabinet is Circumplexe Dark Triad in belang van de 
houdbaarheidsdoelen ten bate van het kapitaal van het Koningshuis, een van de rijkste partijen 
der wereld.


Het verzwegen houdbaarheidsdoel is in 2050 zeven miljard mensen minder op HUN aarde. 

Daarvoor moet de Westerse samenleving te barsten worden geholpen middels rampen en de 

geregisseerde oorlog in Oekraïne hoort daar in de ogen van de Circumplexe Dark Triad lijders bij.  


De aan Dark Triad lijdende Zelensky is helemaal verknipt, net zo verknipt als iemand die huishield 
in een eerdere wereldoorlog. De NATO oproepen om een voorbarige kernwapen aanval op 
Rusland te plegen en twee dagen later uitroepen dat hij vrede wenst en Rusland geen vrede 
wenst’. En wat blijkt, dat de leiders van het Democratische Vrije Westen allemaal net zo lijden aan 
Circumplexe Dark Triad om de sustainable doelen te verwezenlijken.


7.500.000.000 mensen minder op aarde vóór het jaar 2100, dát is het verzwegen sustainable 
streef doel der dark triad rijken. 


Oplossing voor die daar tegen zijn; hen die de Circumplexe Dark Triad uitvoeren massaal volledig 
de rug toekeren. Niet gaan vechten maar hen gewoon met z’n allen, boeren burgers buitenlui, 
negeren. Ja, er zullen mensen sneuvelen maar dit is de énige weg naar werkelijke balans. 

Politie-mensen en militaire-mensen, ook jullie zijn slechts pionnen en jullie familie valt, net als 
vroeger de Joden overkwam, straks ook gewoon tot de groep uit te bannen ‘onwelriekende 
reuzel’. De lijn is heel simpel, net als toen ‘wie niet nuttig is of zwak, of gewoon omdat ze iemand 
niet mogen, mag geruimd worden’.
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De twee Ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en van Wit Rusland hebben bij de UN 
speeches gegeven die helemaal volgens het boekje zijn van hetgeen ik nog over fatsoen geleerd 
heb toen hier nog het Democratische Vrije Westen bestond. Een democratie die net zo nep blijkt 
te zijn als, mijn Circumplexe Dark Triad ex, de grondstof van mijn leerproces. 

Het feit dat het vermeend Democratisch Vrije Westen niet over vrede wenst te spreken met 
Rusland maar blijvend oorlog wil voeren toont indiscutabel aan dat het Democratisch Vrije Westen 
is vervallen aan de Duistere Triad omdat het Westen de schat wil die in de Donbass bodem 
begraven ligt, net als vroeger de Grasberg vol goud op Nederlands-Nieuw-Guinee.


De Oekraïne oorlog is onderdeel van het grotere plan dat langzaam is uitgewerkt door de  
Bilderberg Conferentie groep (opgericht 1954), de Club van Rome (met onder andere de vader 
van Justin Trudeau, de Canadees Premier Pierre Trudeau van 1968 to 1984) en door het WEF 
vanaf 1971.


Ga desgewenst eens het schilderij ‘De Ambassadeurs’ 1533 van Hans Holbein De Jonge eens 
gedetailleerd bestuderen op de bedekte boodschap. 


Of Copernicus met zijn Wet van Gresham en geef dat eens meer accent dan de heliocentrische 
aannames van Copernicus die slechts de afleidingsmanoeuvre waren voor die Wet van Gresham 
(16de eeuw) waarop de luchtbel van de huidige economie berust, Circumplexe Dark Triad.
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Het Wereldwijd Wettelijk dB(A) bedrog inzake ‘geluid’ toont op begrijpelijke wijze, aan iedereen die 
het snappen wil, aan hóe machthebbers doormiddel van manipulatie en het onderontwikkeld 
houden van de bevolking de macht en de benefits voor zichzelf pogen te behouden.

 

Okay, dit schilderij op pagina 15, ‘De Ambassadeurs’ stamt uit 1533. Voordat je doorgaat met zelf 
iets te vinden is het handig als de schreeuwers; zoals de main stream media en de aan de macht 
zijnde politici, zich eerst eens verdiepen in de Circumplexe Dark Triad en de Psychische BDSM 
gedragingen, de meeste van hen zijn behept met onbalans tussen hun narcisme en empathie.


In dit schilderij, waar je nog veel over vinden kunt, wordt de overgang van de mens als spiritueel 
wezen (kijk op de onderste kale plank) zogenaamd ‘vooruit’ geschoven naar een meer 
wetenschappelijke wereld. In die tijd nog steeds zeer omstreden en dit schilderij hing om die 
reden dan ook ruim twee eeuwen niet in het openbaar maar in een kasteel.


Ja, inderdaad, in de kerken en onder gelovigen was en is ook veel misbruik, in de wetenschap 
niet minder. Laatst weer, lig je als Engelse vrouwelijke onderzeeër soldaat rustig te slapen en 
wordt je op je brits verkracht door je in rang meerdere. Plus lijstjes die op onderzeeërs rouleerden 
welke vrouwen de soldaten zouden verkrachten als ze op de zeebodem vast kwamen te zitten. 
Donkere Psychische BDSM denkwijzen van mensen die geheel zijn losgeslagen van eerbaarheid 
en fatsoen.


Het is de onbalans en het leren denken op ‘wetenschappelijke rationele basis’ dat de wereld 
gebracht heeft naar zo die nu is, een wereld met rekenmodellen en manipulerende Circumplexe 
Dark Triad BDSM wetenschappers die strijden om het grote geld waardoor ruimte voor voelen, 
‘mens zijn’ en ‘het leven’ wordt weggedrukt.  Het leven is een ‘ding’ geworden, en dat is het 
gevolg van je reinste Psychisch BDSM denken en voelen.  


Neem Nicolaus Copernicus die al vóór Gresham zijn eigen Gresham Wet uitschreef, verdiep je in 
versie van Copernicus uit 1519. Want hoe die Gresham Law ook écht was/is, het heliocentrisch 
model van Copernicus klopt niet met wat we allemaal kunnen zien als we ons daar zélf in zouden 
verdiepen. Dat heliocentrisch model is een van de vele aangeleerde fixatie dingetjes. Allemaal om 
de mens van ‘zelf in de eigen ziel voelen’ naar ‘wetenschappelijk jezelf niet meer bewust voelen’ 
te leiden.  


Over wat er nu gaande is heb ik meer dan genoeg geschreven in meerdere varianten. 

Kijk, als iemand in de functie als Premier uitroept ‘onze oorlog’ en ‘dat we aan de goede zijde van 
de geschiedenis moeten staan’ is dat slechts ‘zijn’ Psychisch Wollig BDSM narratief dat hemzelf 
en hen die hij werkelijk dient betreft. Het betreft Circumplexe BDSM Dark Triad taal die als 
onwelriekende reuzel uit de mond van de Premier komt.    


Integriteit in een democratie onder een Dictator, dat is slechts een theater show omdat het idee in 
basis al niet integer is, het holle massief, de vierkante cirkel, de doorzichtige rots, het ontilbare 
dons. De democratie is slechts een aangeleerde fixatie want het Statuut voor Het Koninkrijk staat 
bóven de Grondwet en daarin staat hoe de werkelijkheid is.


Zoals filosoof schrijver Fromm Verval-gedrag omschreef in zijn boek ‘Het Hart van de Mens’;

‘De keuze mogelijkheid van de mens tussen goed en kwaad’  hetgeen Fromm benoemde als  

‘Het Verval Syndroom’, waarin de wereld anno 2022 onder de regie van het WEF/WHO/VN 
volledig verkeerd, welk gegeven in 1973 al vertolkt werd in de film ‘Soylent Green’ inclusief het 
ruimen van mensen.


Of Putin de vijand is zal pas later blijken, hij kan een dubbelrol spelen en tóch WEF zijn,

voorlopig staat het nep-democratisch Psychische BDSM Westen aan de verkeerde kant want het 
Westen wil geen vrede maar wil oorlog omwille van hun Psychopathische BDSM macht.


De basis van het gebeuren in het heden ligt in aanleg al in de 16de eeuw (en ook ver daarvoor),

ook toen heerste er Circumplexe Dark Triad.
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Psychische BDSM & Seksuele BDSM 

Wat je in de wereld onder BDSM invloed ziet is met name veel sadisme en masochisme als 
beschreven op pagina drie. Er zit een gedragsoverloop tussen de psychische & seksuele BDSM.

Neem alleen al de situatie als beschreven op pagina één van dit stuk, dat puber meiden die 
wettelijk worden gedwongen het normaal te vinden om in een sport groepsdouche accommodatie 
samen met een transgender te douchen die een volledig mannenlichaam heeft en die tiener 
meiden in hun denken gefixeerd dienen te worden dat vooral normaal te vinden.

Ik zie in de motivatie van de wetgever in de Verenigde Staten van Amerika zowel psychische als 
ook seksuele BDSM bevrediging. 


In een van de Kamers der Staten Generaal zit heden ook een persoon (ik noem geen naam) die 
via een BDSM misbruik methode eigen doelen heeft bereikt. Een van de vaak gebruikte BDSM 
methoden is eerst iemand verleiden, of dat nu psychisch of seksueel is, of in ’n mengsmering. 

Als die iemand dan datgene doet waartoe die verleid is zegt de verleider net ervoor ‘doe dat maar 

niet’. In het spanningsveld dat dan (door de narcistische BDSM manipulatie) reeds ontstaan is 
doet die ‘iemand’ wellicht tóch waar de ‘verleider’ die ‘iemand’ toe heeft gemanipuleerd, hetgeen 
impliceert dat de verleider (manipulator) vindt dat die geen schuld heeft aan het dan gebeurde. Of 
die iemand doet het niet en is dan verder weer onbruikbaar voor de verleider omdat die iemand 
klaarblijkelijk niet manipuleerbaar blijkt te zijn. In beide gevallen wordt die ‘iemand’ geofferd, of 
‘uitgerangeerd’ omdat die niet manipuleerbaar blijkt te zijn, of als het uitkomt wordt die iemand bij 
gelegenheid ‘voor de bus gegooid’ zoals dat tegenwoordig een veel gebruikte eufemistische 
uitdrukking is voor Psychisch BDSM gedrag.

Hoe breed dit BDSM gedrag wordt gedragen is mij onbekend, ik vermoed héél breed, het is niet 
voor niets zo’n puinhoop. 


Weet je, het is dweilen met de nonsens kraan open. Nu jaagt de Overheid op FvD, Viruswaarheid, 
Ongehoord Nederland en dergelijke. Thierry Baudet en David Icke worden, omdat ze een 
bedreiging zijn voor de WEF machthebbers, weggezet als antisemitisch. Dit gaslighten wordt 
toegepast middels Psychische BDSM. Op 3 november 2022, in dagblad ‘Trouw’ dat in februari 
1943 nog verscheen als verzetskrant; Journalist, Schrijver, Doctor in de Letteren, Doctoraal 
Politicologie, HBO Journalistiek, Paul van der Steen, wie gelooft hem dus niet. Nou de 
Narcistenbuster niet, het lijkt alsof Paul in dit artikel een onscherpe-denk-bril op had. Aan het eind 
van zijn artikel schrijft Paul; ‘ … Met Holocaustontkenners rekende de Duitse justitie in de jaren 

zestig al af. De zwaarste straffen werden en worden uitgesproken voor gekwalificeerde 

Holocaustontkenning: niet alleen tegenspreken dat de vervolging en massavernietiging ooit 

hebben plaatsvonden, maar dat ook nog eens een middel noemen dat Joden gebruiken om geld 

te verdienen of om de wereldheerschappij te veroveren. ‘  

De subtiele gebruikmaking van samentrekkingen waar Paul (en velen) misbruik van maakt raken 
kant nog wal maar de oppervlakkige lezer pikt dat onderbewust wel op als waarheid en voegt dat 
toe aan het eigen reeds gefixeerde denken.  Ongenuanceerde niet onderbouwde samentrekking 
maken van ‘de Holocaust’ met mensen die het zouden hebben over ‘de wereldheerschappij te 
veroveren’ is een vorm van propagandistisch schrijven ontsproten aan het eigen knip en plak 
brein van Paul zelf. Dat er ook enkele Joden bij het WEF gedachtengoed horen is een niet relevant 
punt. Daarbij is ‘Holocaust’ wel geclaimd door velen als ‘Joods’ maar betekent Holocaust nog 
steeds ‘Genocide op een grote groep’. Dus, wie weet wordt er onder de 500 miljoen 
overgeblevenen anno 2101 als zij dan wél terugkijken gesproken over ‘De Grote MRNA 
Holocaust’. 


Verder kan ik iedereen de 53ste uitzending van Karel van Wolferen op YouTube kanaal 
‘gezondverstand’ van harte aanbevelen. 

De verloren rem op krankzinnigheid in de media (voordracht Karel van Wolferen, nummer 53) 
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Dictatoriale BDSM Krankzinnigheid 

Ik heb gisteravond, donderdag 3 november, even lopen huilen van diep verdriet.

Tranen van verdriet vanwege het trieste feit dat de Nederlandse democratie en de basis van 
gelijkheid (inclusief de Joden als zij zichzelf niet afzonderen) is overgegaan in Krankzinnige 
massale Psychische BDSM Waanzinnige Tunnelvisie. Dus heb ik de datum boven dit werkstukkie 
maar weer een dag verder geschoven naar 4-11-2022.


Ronny, Ronny, Ronny, Naftaniel, mag ik je van 
harte feliciteren met je tunnelvisie en dat jij die  
impliciet toegeeft. Triest, triest, heel triest.


De wereld wordt niet bevolkt door Joden maar 
door mensen, heel veel mensen, waaronder 
ook Joden. 


Laat ik een ding gelijk stellen: ik ben géén 
antisemiet, wel zijn er mensen die ik veracht 
en dat zijn met name mensen die leven ten 
koste van anderen, waaronder zich ook Joden 
kunnen bevinden zoals bijvoorbeeld Larry 
Silverstein, de eigenaar van wijlen de Twin Towers, voor zover je over ‘dingen’ ook ‘wijlen’ kunt 
schrijven. De Twin-Towers zijn in ieder geval heel erg weg.


De verantwoordelijke achter de brief aan David Icke is de Staatssecretaris hieronder die weer 


onder de verantwoordelijkheid 
valt van deze hier rechts naast 
de op door mij gemanipuleerde 
wijze naar mijn bedrijfslogo kijkt. 


De foto van deze rechts is 
gemaakt door een voor mij 
onbekende fotograaf die onder 
het ANP valt dus ik moet de 
foto even bespreken en die is 
mooi scherp en toont karakter 
en is gemaakt op de Ronny 
Naftaniel Lezing in de glazen 
Zaal te Den Haag 

op 30 oktober 2022.


narcistenbuster.nl laagfrequent-bromtonen.nl  / 18 31

http://narcistenbuster.nl
http://laagfrequent-bromtonen.nl


het verval syndroom 4 en 6 november 2022

Mijn bedrijfslogo van de Rat is gebaseerd op de gedachte van de balans tussen empathie & 
narcisme, uitgebeeld doormiddel van de twee hersenhelften van ieder mens, de Rat in de 
afbeelding kijkt in de eigen spiegel en ziet zichzelf niét als een psychisch uit balans zijnde rat met 
teveel BDSM narcisme en zit zichzelf als perféct. 

De Rat staat in het algemeen niet symbool voor Joden maar voor de verrotte mens in het 
algemeen waar inderdaad ook Joden onder kunnen vallen.

Ik ga het maar een beetje persoonlijk schrijven alsof dit een brief is aan Ronny. 


Ronny, wat een triest gebeuren.

Ik snap best dat er gevoeligheden zijn na de Holocaust op de Joden. Ik heb 220 lange oral history 
verhalen vastgelegd waaronder ook die van Nederlands-Indië als vrijwilliger. 

Het psychisch toe-eigenen van algemene benamingen en typeringen is echter, zoals ik het al 
schreef, het toe-eigenen van zaken die ‘algemeen bezit zijn’, een kronkel van het denken. 

De redenatie die kennelijk ook door jou Ronny en hoogleraar Bart Wallet gevolgd wordt is in mijn 
denken krankjorum. Neem de NS, Nederlandse Spoorwegen, die nog steeds dezelfde naam heeft, 
net als veel Duitse bedrijven die gebruik hebben gemaakt van Joden die in concentratiekampen 
werkten voordat zij vermoord werden, hielp de NS mee met deportatie van Joden, waarom gaat 
het CIDI niet ook strijden tegen die instellingen en eisen dat alle treinen uit de Schengenlanden 
worden gezet omdat het zo enorm veel pijn doet treinen te zien rijden.


Ó, ik maak geen goede vergelijking?

Nou, ik dacht het toch wel want heel veel mensen zitten muurvast gefixeerd in het narratief van de 
Overheid en ik hoef jou toch niet uit te leggen hoeveel Joden vóór de Tweede Wereldoorlog het 
gevaar niet zagen aankomen omdat zij het gewoon niet konden geloven vanwege hun denkfixatie.    


Überhaupt ooit al eens zélf dúrven nadenken over hoe die Twin-Towers echt tot in hun eigen 
kelders in nagenoeg vrije val naar beneden zijn gegaan want wat er op 9 september 2001 gebeurd 
is kan volgens de Wetten der Natuurkunde helemaal niet veroorzaakt zijn door die ‘vliegtuigen’, 
ooit van Computer Animatie gehoord. Dus er moet achter 9-11, zoals mensen die gefixeerd 
vastzitten in het officiële narratief dat noemen, wel een debiele ‘conspiracy’ zitten. 


In 1996 ben ik door Justitie Nederland gebrainwashed omdat de Recherche er na vier dagen 
achter kwam dat de zeden aangifte tegen mij vals was en hebben zij mij daarna doelbewust 
psychisch gesloopt door mij met psychische BDSM methoden te déhumaniseren en belangen te 
redden. Justitie Nederland heeft daarvoor eigenhandig valse-kinderporno gemaakt en als zodanig 
misbruikt binnen hun verhoren van mijn ex en hún valse-kinderporno in mijn dossier geplakt.

    

Mijn wapenverlof is eind 2011 ingetrokken 
omdat ik schreef over hún zedenmisdrijf.  

Er is in al de 26 jaren nog geen enkele rechter 
geweest die deze ranzigheid van Justitie 
Nederland heeft willen en durven behandelen. 


Tijdens mijn Raad van State behandeling 
inzake het onterecht intrekken van mijn verlof 
werd het keiharde bewijs van die valse-
kinderporno in 2013 tot twee maal toe 
ongeopend terug gestuurd door de Raad van 
State. Zie hier rechts een afbeelding van de 
heden nog steeds ongeopende enveloppe. 

De waarheid mocht niet aan het licht komen, 
Ratten zijn het en dan bedoel ik niet Joden noch of er Joden onder hen zijn, dat interesseert mij 
geen ene reet Ronny.   


De typering van de ‘rat’ heb ik overgenomen van de schrijfster van boeken over ernstig narcisme, 
o.a. ’ratgevallen’. De getekende typering van de narcist is de rat. Helaas wordt de aarde 
tegenwoordig, eigenlijk altijd al, bewoond door mensen waarvan er heel veel qua psyche rat zijn, 
of beledig ik volgens het CIDI dan Joden of ontken ik dan de Holocaust op de Joden omdat ik de 
rat als symbool gebruik? 
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Besef dat als Joden anderen die anders denken te makkelijk als antisemitisch typeren zelfs een 
vorm van masochisme kan zijn, het ‘niet los kunnen komen van’ waardoor het een vorm van 
zelfkastijding kan worden, ook triest, héél triest. 


Ik heb mezelf van de directe ratten in mijn leven kunnen ontdoen door hen de rug toe te keren, 
dacht ik, toen ik uit die privé hel kwam zag ik dat in de wereld ook de rattenvangers vaak zelf de 
ratten waren. 


Mijn ouders hebben lang geleden een documentaire opgenomen met Rita Boas-Koopman, ook in 
Polen. Rita’s verhaal; ‘Een huilbui van jaren’. Dat juist gewone Joden, het CIDI en jij Ronny nu 
weer niet zien aankomen noch inzien wat er al gaande is en teksten als rioolratten en hoe heten ze 
ook alweer, ik vergeet dat woord altijd, ‘reptielen’ zichzélf inmiddels toe-eigenen als hún 
aangedaan leed in het verleden, dat is nou een vorm van gefixeerd denken. Dan ben ik als 
Narcistenbuster volgens de CIDI definitie van denken dus ook een antisemiet omdat ik de 
beeltenis van een rat als bedrijfslogo gebruik. 


De democratie is te barsten Ronny, het roepen en herhalen van woorden als ‘de democratie’, nu 
weer door een ‘senior employee’ die namens Staatssecretaris Eric van der Burg aan David Icke 
heeft geschreven en de eigen naam niet eens durft te schrijven, zo laf is die employee, ik ken dat 
soort inhoudelijke samentrekking flut brieven. 

In de brief aan David Icke schrijft de employee ettelijke malen dat het om de democratie gaat en 
dat betreft een manipulatieve fixatie van denken want Nederland is Staatsrechtelijk een Dictatuur. 
Dus wie en wat is dan de vervanging van die democratie die er al nooit echt was.   

Vandaar dat ik gisteravond gehuild heb… en mijn hart huilt nog steeds over een wereld die 
geregeerd wordt door een heel kleine groep psychische BDSM mensen waaronder óók enkele 
Joden, welk feit ik normaliter niet in het bijzonder en als extra ras toevoeging typeer, 

ik typeer op basis van doorgeslagen narcistisch gedrag.  


Dan nog even het boek ‘De Rattenlijn, ‘The Rat Line’, van Philippe Sands om het geheugen van 
het CIDI even wat op te frissen. ISBN 9789000360284. In dat boek zijn de ratten, oftewel als je 
daaraan het riool koppelt, de rioolratten de naar Argentinië vluchtende nazi’s, dus stop ermee 
jezelf als CIDI alles persoonlijk aan te trekken, kom uit je tunnelvisie, doe je oogkleppen af en kijk 
naar het geheel. 


En dan nog even Ronny, mijn wapenverlof werd ingetrokken omdat de politie als argument 
fantaseerde ‘dat ik een gevaar zou zijn voor de samenleving’, leg dat argument eens op de brief 
van Eric aan David, inclusief jouw activistisch CIDI tunnelvisie advies en dat met extra inbreng van 
de politie. 

Het toontje van jouw Twitter bericht zegt in mijn analyse ook heel veel over jouw BDSM gehalte 
inzake ‘dominantie’ en ‘sadisme’, jouw woorden ‘buitengewoon verheugd’ over het ‘isoleren’ van 
David Icke, dat zijn drie psychische BDSM gedragskenmerken en eigenlijk passen ze alle zes wel 
op wat hier in alle disinhibitie (totale BDSM schaamteloosheid) heeft plaatsgevonden.


In mijn huidige bewustzijn en beleving leven we dan inmiddels in Open Inrichting voor de 
Krankzinnigen der Staat der Nederlanden, ik kan er tot mijn buitengewoon verdriet niks anders 
meer van maken.


En ja, dan gebeurt het onvermijdelijke, ’s ochtends sta ik regelmatig op met nieuwe inspiratie die 
ik ‘ergens’ vandaan krijg, (wie weet van Aliens of een Deity, een God of een Engel, wie zal het 
zeggen) nóg een ernstig hoofdstukje over gedrag van Ronny Naftaniel en Dilan Yeşilgöz-Zegerius 
want onder het zesde punt van Psychische BDSM zit het masochisme, de neiging om eigen 
bestaansbevrediging te ontlenen aan de eigen pijn of vernedering en daaronder verschuilt zich 
uiteindelijk weer de zelfvernietiging als zij betrapt worden omdat, parallel aan de Psychische 
BDSM persoonlijkheid zich ook de ERS (Emotie Regulatie Stoornis) ontwikkelt, het moderne 
woord voor borderline.

Vandaar dat ‘pervers gedragssysteem’ onder de Psychische BDSM’ers van ‘elkander af dekken’. 

Is dat dan een ‘conspiracy’ van de Reptielen? Neen, het is gewoon outbursting psychische 
perversie omdat dit soort altijd méér wil, zoals in de ernstigste gevallen uitroepen van; ik wil méér, 
ik wil méér, ik heb het zo nodig.  Dus wordt het nu 5 november 2022.
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De regels gelden niet voor narcisten, vinden zij 

Mini drie luikje;


1) Op 21 december 2006 deed het Medisch Tuchtcollege uitspraak tegen een Gerechtspsychiater 
tegen wie ik een klacht had ingediend. Die Gerechts Psychiater aangesloten bij het Nederlands 
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) welke organisatie expertise en kennis 
op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg biedt in justitiële 
inrichtingen, beoordeelde mij begin 1997, toen was ik nog niet ’de Narcistenbuster’ als lijdend aan 
drie persoonlijkheidsstoornissen, te weten; de narcistische, de theatrale en de obsessieve en dat 
dit volgens deze expert was veroorzaakt door mijn promiscue ouders.

Nou, ik won mijn klachtzaak in 2006 100% op eigen kracht en die bewuste Gerechtspsychiater 
kreeg slechts een lief tikje op de vingers ‘niet meer doen’ en mocht gewoon doorgaan met zijn 
fantastische expertise werkzaamheden, hetgeen hij tot op de dag van vandaag doet in eigen 
praktijk op 19,5 kilometer afstand van waar ik woon. Hij stinkend rijk en ik schrijf gesubsidieerd 
door de Rijksoverheid met een uitkering, omdat ik zijn soort Psychische BDSM gedrag lijders 
terecht bestrijd ten bate van de samenleving.


2) In 2011 typeerde de Politie Leeuwarden mij ‘als een gevaar voor de samenleving’ en werd mijn 
wapenverlof (hobby antiek zwartkruit geweer uit 1871) ingetrokken door toedoen van een 
toenmalig Korpshef uit de Provincie Zeeland die door die daad uit de Justitiële Organisatie 
Nederland werd gerangeerd en als Psychische BDSM persoonlijkheidsgedrag een troost-baan 
kreeg als, jawel, een Burgemeester.


3) Dan niet te vergeten de valse-kinderporno van en door Justitie Nederland gemaakt en misbruikt 
en waarom ik mijn hobby kwijtraakte omdat ik schreef over iets dat in de eeuwig ontkende  
Justitiële doofpot zat en zit.  


En nog meer shit. In de gemeente waar ik woon stoppen zij kritische ingezonden brieven gewoon 
in hun map ‘vertrouwelijk’ en doen er volgens niets mee. Dat is de befaamde ‘nep /democratie’ 
volgens de regel; ’zo doen wij dat in onze Gemeente’.  


Ik besef dat dit soort gedragingen als in de alinea’s hier boven veel te complex zijn voor het 
denkvermogen van de hedendaagse gemiddelde ‘hoernalisten’. Sorry voor die stukjesmakers zelf.

   

 

Wat hebben Ronny en Dilan nou fundamenteel gedaan, aan het einde van de masochistische 
BDSM meetlat vernietigen zij zelf hun geloofwaardigheid door hun eigen gedrag. 

David Icke is namelijk, net als wat je over en van mij vinden kunt geen antisemiet.

Dus liggen Ronny en Dilan qua geloofwaardigheid op hun platte muil. 


Ronny Naftaniel is in Amsterdam geboren op 10 oktober 1948, dus na de Tweede Wereldoorlog.

Ronny is geen eerstelijns slachtoffer maar tweede lijn slachtoffer van de Holocaust op de Joden 
en ik snap zijn gedrevenheid en ook goede werk over de jaren, maar heden is Ronny de bocht 
uitgevlogen en dat zie je aan zijn Tweet bericht.

Ronny schreef namelijk dat hij buitengewoon verheugd was en misbruikt daarna allerlei tekstuele 
misleidingen ‘antisemitische complotdenker en griezels die de rechtsorde ondermijnen’.  


Nu gaat dit richting strafbare uitingen zoals smaad en laster omdat Ronny er geen andere 
onderbouwing voor heeft dan wat ze in de USA noemen ‘hear say’ want Ronny Naftaniel heeft 
geen enkele juridische onderbouwing dan zijn persoonlijke mening.   


Dan de Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius  in haar Naftaniel lezing heeft zij 
in ditzelfde kader aan opruiing gedaan, ten bate van de zittende BDSM machthebbers zoals die 
van het WEF omdat David Icke zijn visie dwars staat op die van het WEF. Dus moest David Icke 
als het ware geruimd worden, van het toneel verdwijnen.  
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Dilan Yeşilgöz-Zegerius is hiermee dus fundamenteel ongeloofwaardig geworden als Minister van 
V&J en ook totaal ongeloofwaardig als minister in een democratie, tenzij de democratie nep is, 
alleen dán klopt wat Dilan Yeşilgöz-Zegerius als minister heeft gedaan.


Ga ik jou Ronny nog een verhaaltje vertellen over mevrouw Nellie en over slangen. Nellie was de 
tweede uit een reeks van 220 oral history verhalen die ik mocht vastleggen, joden en Nederlandse 
Militairen, omstanders voor het project ‘langs het spoor van Anne Frank’. De eerste verhalen 
gingen over foute Nederlanders. De vaak onzichtbare lijn/grens tussen van goed naar in verval 
gaan is uiterst dun en smal. Het eerste oral history verhaal was van een man die behept was met 
de muziek korpsen van de Duitse militairen en hij trapte in die valkuil als tamboer-maître tot hij 
zich aan het einde van de oorlog in een SS uniform met geweer aan het front terug vond, een man 
die in basis geen kwaad in de zin had. Van dat materiaal heeft RTV Drenthe een omstreden 
documentaire gemaakt en daarmee de Gouden Roos gewonen.     


Aan Ronny indirect het advies ‘geniet verder van je pensioen Ronny en dankjewel voor je werk in 
het verleden maar stop met het schaamteloos fout gedrag dat jij nu betoond hebt’. Beetje zoals 
mr. Theo Hiddema, de Eerste Kamer en indirect de Minister J&V die op zoek was gegaan naar de 
antisemiet en die gevonden had in de persoon David Icke, waarschuwde met de kreet; ‘stop 
daarmee’. 

De Minister van V&J Dilan Yeşilgöz-Zegerius vertoont namelijk net als Ronny inmiddels 
doorgeslagen Psychisch BDSM gedrag hetgeen door hun eigen toedoen geleid heeft tot hun 
beider ongeloofwaardigheid. Oftewel waarmee zij zichzelf hebben laten afdalen in de duistere 
kelder onder het masochisme. De Premier dekt die afgang af met dat het humor is, nou diep 
zwarte humor dan en impliciet dat we dat wangedrag als burgers maar normaal moeten vinden. 


Over Nellie V., Nellie was een SD kampbewaarster over de Joden in Kamp Westerbork. Een foute 
Nederlander dus. Toen Kamp Westerbork werd bevrijdt door de Canadezen sloeg de Nederlandse 
Marechaussee gelijk om van ‘medewerkers aan de Bezetter’ naar ‘medewerkers van de 
bevrijders’. Kamp Westerbork werd een kamp voor foute Nederlanders. Er was een tekort aan 
personeel en ook Joden die in het Kamp vast hadden gezeten werden bewakers van foute 
Nederlanders. De foute Nederlanders moesten o.a. op het oefenterrein van het kamp rondjes 
rennen en er zaten Joden om het veld heen die de langs lopende foute Nederlanders afranselde 
met slangen, stukken tuinslang vermoed ik. Ik snap het allemaal wel maar goed is het niet. 

Zo dun kan de lijn zijn.


In het Herinnering Centrum Kamp Westerbork is ook een deel bestemd voor de geschiedenis van 
de Marechaussee en mensen die bij de Marechaussee gaan moeten, naar ik heb horen zeggen, 
ook een bezoek brengen aan het HCKW zodat zij beseffen hoe dun de lijn is.

Dus zou het goed zijn als Dilan en Ronny nog eens samen naar het HCKW gaan om herinneringen 
op te halen in plaats van de werkelijkheid te verdraaien. En doe dan daar ook even de groeten 
namens mij, we zijn niet zo goed uit elkaar gegaan nadat de leiding niet begreep dat ik boos werd 
toen ze mij stiekem 70 scherpe militaire 9MM patronen in een tas mee gaven. En toen ik daar 
terecht boos over was namen zij mij dat kwalijk… 

De lijn van goed naar verval is dus dun, uiterst dun.


De democratie is heden anno 2022 door de hitte van het ingetreden verval gesmolten ijs.  


6 november 2022….

De gladde Prater.
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De Gladde Prater 

Nou ja mensen, wat zal ik nog schrijven in het kader van de democratische vrijheid van 
meningsuiting.

Het is verschrikkelijk - ‘mooi’ maar Gladde Prater Premier Mark Rutte is eindelijk heel duidelijk uit 
de kast gekomen met zijn ware gezicht, ook Mark heeft nu zijn masker laten vallen.


Toespraak `premier Rutte 17-12-2018, ingekort; 

Beste Nederlanders. 

Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is. 

Een Land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen vooruit zetten. 

(en wat verderop in Rutte’s brief aan het volk) Ik wil daarom niet altijd roepen wat ik kan.


NOS Nieuwsuur, 6 november 2022, weer zo’n mooi wetenschappelijk bericht ‘Dit zijn de gevolgen 

voor Nederland als de zee 2 of 5 meter stijgt’ waarin geen onderbouwing wordt gegeven voor het 
uitgangspunt van het gepleegd wetenschappelijk onderzoek.  Met onderaan dat artikel, hoe kan 
het ook anders, een Nosnens Nieuwsuur uitzending van mijn grote Psychisch journalistieke BDSM 
vriend Rudy Bouma met zijn narratieve denk-fixatie show; ‘De misleidende berichten over het 

klimaat’. 


Uit de persconferentie van Premier Rutte van 4 november 2022.

Ettelijke ter persco uitgesproken zinsneden.

Rutte zei in het algemeen aan het begin van de persco; Nederland wil geen ongewenste 

beïnvloeding. 
Na afsluiting van de persco kwam er toch nog een vraag van een NOS journalist over het verbod 
jegens David Icke om Nederland in te komen. Dat feit van het ‘op last van het Kabinet David Icke 
op een lijst plaatsen’ betekent dat David Icke als ongewenst persoon een verbod heeft gekregen 
om de 26 Schengenlanden te mogen betreden gedurende 2 jaar. 

Waar ging Premier Rutte verbaal de fout in waarmee de Premier de democratie en de vrijheid van 
meningsuiting de nek om draaide, verkort verslag van de persco;

Rutte na vraag van NOS journalist zegt (verkort); Klopt, en complot theorieën etcetera dus en 

zeker geen antisemitisme maar dat is een algemene uitspraak die ik kan doen maar ik kan 

niet precies ingaan op de gronden van dit geval. 

Uiteraard willen wij niet dat deze antisemitische opvattingen van deze man in Nederland 

worden verspreid, dat zijn politieke opvattingen, maar juridisch is aan de orde, wat Amsterdam 

zegt. 

In algemene zin kan ik wel zeggen wat ik net zei over zijn gedachtegoed. 

NOS Journalist; Politiek kan je iemand afwijzen maar is geen grond om iemand te weigeren.  

Premier; Zijn gronden voor de afwijzing, deze zijn precies onderzocht. 

Uit de brief aan David Icke die formeel afkomstig is van Staatsecretaris van het Ministerie van 
Justitie & Veiligheid Eric van der Burg;


The CIDI has responded to Icke’s planned arrival and has announced in the mainstream media 
that it finds it unacceptable that a stage is being given to Icke. As a result, three counter-
demonstrations were registered with the municipality.


In addition to the usual activists, CIDI now also spoke out about his arrival.

There have been signals from the Amsterdam Jewish police network that the CIDI is receiving 
negative comments regarding its announcement to voice a counter-noise on 6 November.


Conspiracy theories, anti-Semitism and Holocaust denial can harm the democratic 
constitutional state. On the one hand because the legitimacy of those in authority is undermined, 
on the other because national legislation and international treaties prohibit incitement to hatred.
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Samengevat uit de persco & de brief inzake het verbod jegens David Icke Nederland te mogen 
betreden vanwege ‘het antisemitisme van David Icke’;

zeker geen antisemitisme


willen wij niet dat deze antisemitische opvattingen van deze man 

kan ik wel zeggen wat ik net zei over zijn gedachtegoed


CIDI finds it unacceptable 

CIDI spoke out 

anti-semitism and Holocaust denial 

Tja, de Premier uit zich in ‘het algemeen’ in de persco dat ‘deze man (dan gaat het over het in-reis 
verbod van David Icke) antisemitische opvattingen heeft’. Minister van Justitie en Veiligheid heeft 
datzelfde ook al gesuggereerd in haar Naftaniel Lezing, de senior medewerker heeft namens 
Staatsecretaris Eric van der Burg van J&V algemeen gesteld ‘dat anti-semitisch en Holocaust 

ontkenning de democratie schaadt’ en dat staat in de brief gericht aan David Icke, het CIDI heeft 
volgens de Staatssecretaris van J&V gesteld ‘de bewuste man onacceptabel te vinden’ en de 
gepensioneerde Ronny Naftaniel heeft ‘buitengewoon verheugd’ gereageerd op het inreisverbod 
van David Icke omdat Icke volgens Ronny een ‘antisemitische complotdenker’ is.  


Een wrang voorbeeld; als een Israelisch militair een Palestijn dood schiet en die Israëlische militair 
is bewezen een Jood, dan is dat een feitelijke weergave van de feiten dat een Israelisch Militair 
van Joodse afkomst een Palestijn heeft doodgeschoten. Dat is geen antisemitisch denken, dat is 
feitelijk denken. 


Het is algemeen bekend dat Henry Kissinger heeft gezegd dat als je een leugen maar vaak 
genoeg herhaald het volk het vanzelf gaat geloven. 


Tevens heeft Joseph Goebbels exact diezelfde narcistische gaslight tactiek ook gebruikt om de 
Duitsers aan te zetten tot de Kristal-Nacht. 


Dus ga ik de vraag aan de Staatssecretaris Eric van der Burg, aan het CIDI en aan Hoogleraar 
Bart Wallet stellen op welke feiten met onderbouwing zij baseren dat David Icke antisemitisch is.  
Feiten zijn geen vermoedens, geen gevoelens, geen meningsverschillen, geen verschillen van 
inzichten, geen moeite met iemands eigen mening, feiten zijn feiten. Als nonsens argumenten de 
basis gaan vormen van beleid waarop je mensen gaat discrimineren zijn we hard op weg naar een 
Noord-Koreaanse staat van denken.  


Nu verwacht ik op deze vraag geen antwoord omdat mensen die dit gedrag vertonen dat doen 
vanuit arrogantie en hun onderliggende verzwegen bedoelingen.  Maar ter afremming van het 
verval zal ik die vraag toch formeel gaan stellen en bij uitblijven van een feitelijk antwoord zal ik 
aangifte doen wegens smaad, laster, omgekeerde gijzeling en discriminatie tegen hen die ik zal 
aanschrijven. Niet dat daar iets uit voort zal komen want ‘het systeem’ dekt hen wel af maar met 
woorden vreedzaam verzet plegen tegen ‘verval’ is wat nodig is en nodig blijft. 


De Narcistenbuster


Bijlage: tekst Minister van Veiligheid & Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius inzake haar Naftaniel-
Lezing, opgedeeld in nummers en zwarte en rode delen als door de Narcistenbuster gebruikt. 


Slottekst van de Narcistenbuster staat aan het einde van pagina 31.
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Bijlage


Tekst kopie vanaf de Rijksoverheid. Toespraak | 30-10-2022 

Naftaniel-lezing door minister Yeşilgöz- Zegerius, 30 oktober 2022, Den Haag. 

1 “Ik heb iedereen weggehaald zien worden. Het was verschrikkelijk. Op een dag stonden er twee moffen en 

een Hollandse SD’er voor de deur. Ze kwamen alleen voor mijn moeder, want mijn vader was niet-Joods. 

Alle kinderen - ik heb vier broers en zusjes- hebben staan schreeuwen en janken. Er was grote paniek, maar 

ze werd gewoon meegenomen”.

Dit is het verhaal van een klein Amsterdams joods jongetje. Hij zou later uit groeien tot een van de grootste 

Ajacieden uit de jaren zestig, onze dierbare vriend Bennie Muller. 

Het leven van Bennie’s moeder, Kaatje, werd uiteindelijk gespaard door het feit dat ze een gemengd huwelijk 

had. Haar ouders en het grootste deel van haar broers en zussen overleefden de gruweldaden tijdens de 

oorlog echter niet. 

De grote impact die deze vreselijke gebeurtenissen op Bennie’s leven hadden, heeft hij altijd geprobeerd te 

verwerken door erover te praten. De verhalen te vertellen. Mensen alert te maken op het feit dat dit niet 

alleen gebeurd is, maar ook weer kan gebeuren.

Haat kan in verschillende gedaanten komen. Destijds bonzend op de deur, nu wellicht een heel stuk subtieler, 

maar nog steeds onmiskenbaar ondermijnend en gevaarlijk.

Bennie vroeg hier altijd aandacht voor door er nooit stil over te zijn. En altijd trots te zijn op wie hij is. Tot 

de dag van vandaag een van de grote lessen die wij van Bennie kunnen leren.

In onze tijd geen overbodige luxe als u het mij vraagt. 

Dames en heren, 

Het is mij een eer om vandaag de Naftaniellezing te mogen uitspreken. Ik ken Ronny al lang, ook 

persoonlijk. ‘De onvermoeibare beschermer van de Joodse ziel’, heeft de Volkskrant hem ooit genoemd. Ik 

ben Ronny dankbaar dat hij altijd weer het goede voorbeeld geeft, als aanjager van discussie en protest, met 

passie en een niet-aflatende inzet.

Ik ben mij ook bewust van de locatie waarin ik u mag toespreken, hier in ‘De Glazen Zaal’, naast de 

synagoge van de liberaal Joodse Gemeente van Den Haag. Een bijzondere plek.

En een bijzondere gelegenheid voor mij, gezien de belangrijke plek die de Joodse gemeenschap in mijn hart 

en in mijn leven inneemt. Dank dus, voor deze uitnodiging.

En beste toehoorders, de symboliek van deze zaal raakt mij.

De openheid. De transparantie. In letterlijke zin.

Kijkt u maar. Wij zitten hier. Wij hebben niets te verbergen.

Sterker nog, wij zijn trots op wie wij zijn en op wat wij te melden hebben.

Precies zoals Bennie en zovelen hun hele leven hebben gedaan. Maar ik weet ook dat dit niet voor iedereen 

geldt. Ik weet dat er veel mensen zijn uit de Joodse gemeenschap die bewust of bijna onbewust ervoor kiezen 

om een deel van hun identiteit naar achteren te duwen. 

Natuurlijk, zij zijn intens trots op hun afkomst.

Op hun geschiedenis. De gebruiken. De kleurrijke en sterke cultuur. 

Maar die trots, die spreken zij in de buitenwereld niet altijd uit.
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Sommigen hebben dat nooit gedaan. Het lijkt bijna een onderdeel van de naoorlogse opvoeding.

Een rabbijn vatte het voor mij ooit samen als “het verhaal van de Nederlandse Jood”: niet uitgebreid praten 

over het feit dat je Joods bent. Of je (nog) familie hebt. Of je veel andere Joden kent.

Praat er maar niet over. Het is te pijnlijk, het is te heftig, het is te gevaarlijk.

Uri Coronel, oud-voorzitter van Ajax, zoon van een joodse familie uit Amsterdam en levenslang strijder 

tegen antisemitisme, die helaas niet meer onder ons is, vertelde mij eens dat elke Nederlandse Jood ergens 

diep van binnen een stemmetje kent, bij de een wat luider dan bij de ander, dat zegt dat het weer kan 

gebeuren. Het kan weer gebeuren dat de wereld zich tegen de Joden keert en je buren je verraden. 

En dames en heren, de trieste waarheid is, zo onmogelijk is die gedachte niet.

Wat we ons net na de oorlog niet konden voorstellen, blijkt toch te kunnen.

Stapje voor stapje lijkt Jodenhaat salonfähig te worden. Antisemieten lijken het steeds minder heimelijk te 

uiten. Men schaamt zich er niet eens meer voor.

Integendeel, antisemitische geluiden zijn steeds vaker luid en duidelijk te horen.

1 Of het nou Nederlandse parlementariërs zijn die inmiddels hun hondenfluitje ingeruild hebben voor een 

heus blaasorkest. Of het nou een haatprediker is die uitgenodigd wordt om naast het herdenkingsmonument 

op de Dam zijn complottheorieën te spuien, of het nou de online Jodenhaat is die zonder gêne wordt geuit of 

het antisemitisme dat studenten in de collegebanken meemaken; het gebeurt en het lijkt steeds vaker en 

openlijker te gebeuren. 

2 Het doet mij pijn deze voorbeelden aan te halen.

En toch doe ik het, daar waar ik kan.

Om de schijnwerper erop te zetten. Het niet onbesproken te laten.

Om ertoe op te roepen dat onze weerstand ook luider en duidelijker moet worden.

En dat deze weerstand ook, en misschien wel vooral, vanuit de niet-Joodse gemeenschap moet groeien.

Mijn eigen sterke verbondenheid met de Joodse gemeenschap vindt voor mijn gevoel zijn oorsprong in mijn 

persoonlijke achtergrond. In Turkije had mijn familie veel Joodse vrienden die ooit naar Turkije waren 

gevlucht. De verhalen die mijn moeder van hen had geleerd, gaf zij door aan haar eigen kinderen. Het is het 

verhaal van eeuwenlange vervolging. Nooit zeker weten waar je veilig bent. 

En de oerdrang om de geschiedenis te bewijzen dat het goede altijd zal overwinnen.

Ook mijn familie heeft alles wat wij kennen achter moeten laten om een veilig thuis te vinden.  

Dat thuis vond ik ook, na wat omzwervingen, in Amsterdam. 

In Mokum, een stad met een grote Joodse traditie die ooit niet voor niets die naam kreeg. Naast ‘stad’ 

betekent Mokum immers ook: ‘veilige haven’.

In mijn jaren in Amsterdam leerde ik steeds meer over wat Nederlandse Joden vandaag de dag meemaken. Ik 

zag hoe vrienden eerst de bewaking tijdens de bar mitswa van hun zoon moesten regelen, om daarna pas na 

te kunnen denken over de taart en versiering.

Ik hoorde hoe vrienden op straat werden uitgescholden voor ‘rotjoden’. En ik zag hoe Joodse ondernemers 

en scholen zich steeds onveiliger gingen voelen. En vergis u niet: ik noemde net de transparantie van deze 

Glazen Zaal, maar ook voor deze bijeenkomst geldt dat een van de eerste onderwerpen op de agenda de 

veiligheidsmaatregelen waren.
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Ik leerde in Amsterdam ook dat wat de Joodse gemeenschap en ik bovenal bleken te delen, namelijk: een 

groot gevoel voor rechtvaardigheid. Nadrukkelijk níet vanuit een vorm van slachtofferschap, maar vanuit het 

zelfbewustzijn om op eigen kracht, vaak tegen de stroom in, je eigen positie in de samenleving te verwerven.

Dat zelfbewustzijn, die strijdbaarheid, die zag ik zelden zo duidelijk als bij Sami Bar-on, helaas ook niet 

meer onder ons. Hij was eigenaar van het Amsterdamse restaurant HaCarmel. Ik leerde hem voor het eerst 

kennen toen ik hem op de lokale zender AT5 zag, vlak nadat zijn restaurant voor de eerste keer was belaagd.

Hij keek woest in de camera toen hij vertelde dat hij zich niet zou laten afschrikken.

Hij zou voor niemand uit de weg gaan, hij wilde mensen ontvangen, een mooie avond en heerlijk eten bieden 

en was niet van plan zich te laten intimideren.

Zijn moed en standvastigheid spatten van het scherm af.

Ik bezocht hem in zijn restaurant en dat was het begin van een mooi verbond.

Hij was een hardwerkende ondernemer die keer op keer belaagd werd, alleen om wie hij was. Eigenaar van 

een joods restaurant, met een Israëlische vlag op de pui. Maar hij knakte niet. Nooit.

Zijn strijdbaarheid zette mij aan om - toen nog als Kamerlid - nog harder aan de slag te gaan met het 

bestrijden van antisemitisme. Samen met mijn gewaardeerde collega Gert Jan Segers. Het was niet voor niets 

dat wij juist daar, in HaCarmel, de bouwstenen voor onze initiatiefnota tegen antisemitisme verzamelden 

door in gesprek te gaan met jonge Joodse Nederlanders.

Een paar weken voor zijn overlijden was ik nog bij Sami te gast. Hij was strijdbaar als altijd.

Zijn overlijden was een harde klap. In de eerste plaats voor zijn familie en vrienden, maar ook voor 

Amsterdam, en ook voor mij persoonlijk.

En voor de Joodse gemeenschap. Hij wordt gemist. Zijn strijdbaarheid was voor velen een inspiratie, en ik 

hoop dat hij trots zou zijn als hij zou zien hoeveel mensen doorgaan zonder te knakken.

Dames en heren, ik sta hier vandaag niet alleen als vriend van de Joodse gemeenschap. Ik sta hier als 

minister van Justitie en Veiligheid. Een minister die zich zorgen maakt.

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding publiceerde onlangs zorgwekkende cijfers over 

antisemitische incidenten.

In 2020 werden er 200.000 antisemitische uitingen op social media onderscheiden, ongeveer 550 per dag.

Het OM telde in 2021 een toename van een derde van het aantal registraties van antisemitisme, bij de politie 

kwamen bijna 20 procent meer meldingen binnen, en het CIDI noemde een stijging van 36 procent van het 

aantal antisemitische incidenten.

Dat zijn cijfers waar ik elke keer weer van schrik. Want achter elke melding gaat een menselijk drama schuil. 

Bij elk incident wordt een persoonlijkheid gekrenkt, een zenuw opengereten, een volk ontmenselijkt. 

Honderden, soms duizenden keren per dag.

Maar ik schrik net zozeer van het aantal uitingen dat niet tot een melding leidt. Dat zijn er ook veel te veel. 

Wat betekent dat antisemitische uitingen óf niet als zodanig worden herkend, óf gemeengoed geworden zijn.

Het is beide zorgelijk. Zorgelijk ook, omdat de signalen dat de samenleving zich onvoldoende verweert, mij 

vanuit alle generaties bereiken.

Vanuit de ouderen, die zich net als Bennie zorgen maken dat de verschrikkingen van de Holocaust steeds 

verder uit ons collectieve geheugen verdwijnen. Nu zijn zij er nog, bijvoorbeeld om gastlessen te geven op 

scholen. Om de verhalen te vertellen over wat zij als kind in de oorlog hebben meegemaakt.
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Van onderduikadres naar onderduikadres, niet wetend waar hun ouders of broertjes en zusjes waren. Over het 

verraad dat continu op de loer lag. Maar ook de verhalen van hoop. Van liefdevolle pleeggezinnen, die hen 

beschermden en verzorgden.

Wie moet straks die verhalen vertellen, als zij er niet meer zijn?

Wie geeft ons dan nog de waarschuwing uit het verleden mee?

Het zijn de verhalen van de jongeren die ik spreek, die des te meer aangeven hoe belangrijk die 

waarschuwing is. Jongeren die zich zorgen maken. Juist die generatie die je een hoopvolle blik op de 

toekomst gunt, ziet die toekomst steeds grimmiger worden.

Zij vertellen mij over online treiterijen, discriminatie op universiteiten en een toenemend gevoel van 

onveiligheid. “Bij het kiezen van een nieuwe opleiding houd ik nadrukkelijk rekening met de acceptatie van 

Joden”, zei er een. Niet dat zij überhaupt nog met een keppel op naar school gaan - that ship has sailed, zoals 

ze zeggen. Het hebben van een Joodse naam is vaak al voldoende.

Zij worden aangesproken op wat er in het Midden-Oosten gebeurt, en worden pas geaccepteerd als zij 

expliciet afstand nemen van Israël. Terwijl zij daar vaak niets mee te maken hebben, en er al helemaal geen 

invloed op hebben.

Een jonge student zei mij: “Zodra medestudenten horen dat ik Joods ben, word ik meteen in een debat over 

het Palestijns-Israëlisch conflict getrokken en kan ik het al niet meer goed doen. Terwijl ik niet eens meer 

weet wat ‘goed doen’ überhaupt zou betekenen. Ik word aangesproken op alles wat in Israël gebeurt en krijg 

voortdurend antisemitische sneren naar mijn hoofd geslingerd. Terwijl ik een Nederlander ben die toevallig 

ook Jood is.”

Dít is waar zij elke dag mee te maken hebben. In 2022. Deze verhalen bezorgen mij rillingen.

Het is voor mij onacceptabel als ik deze generatie hoor zeggen: “Het wordt mij wel duidelijk gemaakt dat ik 

hier niet thuishoor. Ik denk erover te vertrekken.”

Dames en heren, ik zei het al: dit is geen strijd van Joodse gemeenschap alleen. Deze strijd is van ons 

allemaal. Vanuit medemenselijkheid, vanuit verantwoordelijkheid en vanuit een diep geworteld besef dat als 

de laatste Jood vertrokken is uit dit land, Nederland Nederland niet meer is.

Het behoud én omarmen van de Joodse gemeenschap is voor mij een barometer voor de gezondheid van 

onze democratische rechtsstaat en voor alle normen en waarden die wij daaraan verbinden.

Toen ik in maart 2019 samen met Gert Jan Segers onze antisemitismenota aanbood aan het echtpaar Kotek, 

waren meneer Kotek en ik beiden in tranen. Hij was geraakt door het feit dat Gert Jan Segers en ik, allebei 

niet Joods, de krachten hadden gebundeld om tegen Jodenhaat op te staan. Dat juist mensen buiten de 

gemeenschap opstonden, maakte het voor hem zo bijzonder. En dat raakte mij dan weer, omdat ik er zelf 

nooit zo naar had gekeken. Tot dat moment. 

Dit brengt mij op het volgende punt van mijn betoog. Want als we constateren dat het antisemitisme steeds 

weliger tiert, roekelozer is en ook meer salonfähig wordt, hoe grijpen wij dan in?

Want het is verre van voldoende om te beargumenteren hoe het ontstaat.

Dat de onzekere tijd waarin wij leven en waarin mensen zich zorgen maken, tot een diep verdeeld continent 

hebben geleid.

Dat de geschiedenis ons helaas leert dat in onzekere tijden steeds dezelfde zondebokken worden gezocht, én 

gevonden.

Antisemitisme is niet ontstaan in 1933 en verdwenen in 1945. Het verandert steeds van gedaante, vindt 

steeds een nieuwe voedingsbodem, en verbindt groepen die op het oog weinig met elkaar gemeen hebben. Of 

je nu anti-overheid bent, anti-kapitalistisch, anti-Israël, extreem-rechts, extreem-links of streng-religieus: de 
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extremen vinden elkaar in een afkeer van Joden, en zuigen zo ook de gematigden hun donkere wereldbeeld 

binnen.  

Afnemende tolerantie in een maatschappij en een toename van antisemitisme: het zijn communicerende 

vaten. Dit is geen typisch Nederlands verschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, waar antisemitische 

leuzen door de zogeheten ‘gele hesjes’ werden meegedragen.

De cijfers laten dit helaas ook zien. Onderzoek uit 2021 constateerde dat het aantal online antisemitische 

uitlatingen in Frankrijk 7 keer groter was dan een jaar eerder, en in Duitsland 13 keer zo groot. In Engeland 

en Duitsland schommelt het aantal meldingen van antisemitische incidenten rond de 2500, en worden 

tientallen mensen per jaar fysiek mishandeld, enkel omdat zij Joods zijn.

Want laten we niet vergeten dat we het ook daarover hebben. Haat vindt zijn weg in de kroeg, online, tijdens 

demonstraties. Maar ook in mishandeling, met soms de dood tot gevolg. In mei van dit jaar werd een oude 

Joodse man van zijn balkon geduwd in Lyon, een incident dat herinneringen oproept aan de gewelddadige 

moord op Sarah Halimi in 2017. Gruwelijke misdaden die volgens velen het antisemitisme in Frankrijk 

tekenen.

Dat een toenemende onvrede samenhangt met stijgend antisemitisme verklaart misschien een en ander, maar 

maakt het uiteraard nog niet acceptabel. Verre van! Niets maakt acceptabel dat onzekerheid en anti-

overheidssentiment door sommige groepen wordt omgezet in extreme denkbeelden en extreem gedrag.

Gedrag dat heel pijnlijke herinneringen oproept bij de Joodse gemeenschap en een ieder die de geschiedenis 

van Joden in ons land en in Europa kent. Met vergelijkingen die elke proportie uit het oog verliezen.

2 Waar journalisten worden uitgemaakt voor rioolratten en politici voor reptielen. 

Waar een kroeg met een QR-code gelijk zou staan aan de Kristalnacht.

Waar demonstranten zichzelf Jodensterren opspelden.

Waar de avondklok gelijk wordt gesteld aan de spertijd tijdens de bezetting.

Door dat te doen, door de Holocaust te vergelijken met een vaccinatieprik of een avondklok, maak je die 

Coronamaatregelen niet groter.

Je maakt de Holocaust kleiner.

3 En daar moeten we met elkaar een streep trekken.

Dat doe ik als minister, door te werken aan het strafbaar stellen van het ontkennen of verregaand 

bagatelliseren van de Holocaust. Dat wetsvoorstel is deze maand in consultatie gegaan en ik hoop het rond 

de zomer van 2023 in de wet op te nemen. Daarnaast heeft de nationaal coördinator antisemitismebestrijding 

in zijn werkplan een aantal aanbevelingen gedaan waar we mee aan de slag gaan. Denk aan het makkelijker 

bestraffen van online Jodenhaat, een strengere aanpak van spreekkoren en, heel belangrijk: een bredere 

aandacht voor het Joodse leven als tegengif voor antisemitisme.  

En dat doen we als Nederland niet alleen. Ook breder, in Europees verband, wordt hard gewerkt aan het 

tegengaan van antisemitisme. Dit is geen nationaal probleem, dus werken we samen. Begin december spreek 

ik hier verder over met verantwoordelijk eurocommissaris Margaritis Schinas. 

Maar dames en heren, met wetten en regels alleen zijn we er niet. We moeten ook een streep trekken 

door antisemitisch gedrag niet meer te tolereren. Ook als dit verhuld wordt in dubieuze begrippen, gangbare 

terminologie of ingeslepen uitdrukkingen. Het sijpelt door in het leven van alledag.

Dan wordt antisemitisme verpakt als antizionisme, alsof dat twee heel verschillende dingen zijn. Of als 

globalisme, met kwaadaardige Joodse bankiers als aanstichters. We zien karikaturen in gezaghebbende 

kranten die verdacht veel lijken op de propaganda van de nazi’s. En ik breng ook nog even de 

carnavalswagen in het Belgische Aalst in herinnering in 2019, waar van het idee tot de uitvoering, blijkbaar 
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niemand zich afvroeg of dit nou wel helemaal normaal was. Antisemitisme is door zijn vele vermommingen 

vaak ongrijpbaar, maar hier lagen de vooroordelen wel heel letterlijk op straat.

3 Die verontwaardiging is er nu wel, gelukkig, met de komst van een complotdenker en holocaustontkenner 

naar Amsterdam, volgende week. Ik noemde het al eerder: het is een gotspe dat die man is uitgenodigd en dat 

hij daar, bij ons nationale symbool van vrijheid, zijn haat mag spuien.

4 Toch is die ophef wat mij betreft te laat, en te beperkt. Weer waren het de Joodse organisaties die dit 

signaleerden en ertegen protesteerden. Weer moet worden uitgelegd waarom dit een probleem is. Weer is er 

die dubbele moraal, want we weten allemaal wat er gebeurt als het om een imam zou gaan. En weer zijn er 

geluiden – zelfs van BN’ers met 8 miljoen volgers – die vinden dat deze meneer de mond wordt gesnoerd.

Alsof dat waar is en alsof dat de ware schande is.

Ik spreek mij daarom uit, zal alles doen wat binnen mijn macht ligt en steun de Amsterdamse driehoek in het 

zware beroep dat zij op de organisatie doet om de uitnodiging in te trekken. Naar mijn oordeel is het effect 

van de bijeenkomst tegengesteld aan de titel die eraan is gegeven, namelijk: ‘De dag van de menselijke 

verbinding’. Dit heeft daar niets mee te maken. 

Ondanks dat er mogelijk van rechtswege beperkte middelen zijn om vooraf in te grijpen, zal ik mij blijvend 

inzetten om de verspreiding van zijn boodschap – uitgerekend daar, op die plek – tegen te gaan. En wanneer 

de grens van de wet wordt overschreden, kan er snel worden ingegrepen. 

4 Over iets meer dan een week herdenken we de Kristalnacht. Het Centraal Joods Overleg herinnerde ons de 

afgelopen dagen aan het feit dat in 1938 de Kristalnacht plaats kon vinden omdat de bevolking van Nazi-

Duitsland door de verspreiding van complottheorieën tegen hun Joodse medemensen waren geïndoctrineerd.

5 Laat de lessen duidelijk zijn en laat ons opstaan.

En dit zou niet alleen aan mij als minister moeten zijn, en al helemaal niet alleen aan de Joodse 

gemeenschap. Laat dit daarom, via u, een oproep zijn aan Nederland: verhef uw stem! Spreek je uit! Wees 

weerbaar! Niet alleen tijdens een demonstratie, maar ook op een verjaardag, ook in de klas en ook op Twitter.

Laat weten dat wij met meer zijn, en dat wij het niet langer pikken.

5 Dit is mijn belofte aan u allemaal hier, in deze zaal, en dit zijn wij als Nederland verplicht: aan Bennie, aan 

Uri, aan Sami. Aan de Joodse gemeenschap, aan onze vrijheid en aan onze democratie.

Dank u wel.

De speech van Minister van J&V getimed via de Debatrix Calculator: ‘hoelang duurt jouw tekst’, IK 
heb een en ander opgedeeld en de rode teksten zijn t.b.v. de fixatie van het denken van de burger.  
Daarbij zoals in het voorgaande hoofdstuk betreft het propaganda waarbij dingen bij elkaar zijn 
geharkt die nergens op slaan. De grootste haal met de Overheidshark Gaslighting is mensen die 
anders denken wegzetten als antisemieten hetgeen Minister van J&V Dilan Yeşilgöz-Zegerius 
heeft gedaan, of het nu een voor de Minister geschreven tekst is of een tekst van de Minister zelf, 
de Minister is verantwoordelijk, niet de Koning. 


Als er iets is waar mensen zich zorgen over zouden moeten maken is het een Minister van Justitie 
& Veiligheid die op deze wijze het volk gaslight en het volk verder in hun denken poogt te fixeren 
middels toegepaste Psychische BDSM.
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het verval syndroom 4 en 6 november 2022

Het totaal van de Naftaniel Lezing heeft volgens Debatrix 3223 woorden, geschatte duurtijd 23:48 


eerste zwarte tekst 680 woorden, duur 5:14

eerste rode tekst, 68 woorden, duur 0:31


tweede zwarte tekst, 1723 woorden, duur 13:16

tweede rode tekst 65 woorden, duur0:30


derde zwarte deel, 279, 2{09

derde rode deel 47, 0:22 

vierde zwarte deel, 197, 1:31

vierde rode tekst, 46, 0:21


vijfde zwarte tekst, 79, 0:36

vijfde rode tekst, 35, 0:16


8,4% van de Naftaniel lezing betrof dus gaslighting en verdere denk fixatie van de bevolking met 
als doel de werkelijkheid inzake waartegen het FvD & mensen zoals David Icke en de 
Narcistenbuster strijden te verbloemen/verbergen en anderen die nog gefixeerd zijn in hun denken 
nog meer angst in te boezemen, exact zoals ware covert narcisten in hún ‘denken normaal’ doen 
door gebruik te maken van tussenteksten in een groter ander geheel te verpakken en die inhoud 
heimelijk met elkander verknopen.


In deze Naftaniel Lezing zaten vijf verpakte boodschappen van 31 seconde, 30 seconden, 22 
seconden, 21 seconden & 16 seconden, totaal twee minuten aan tussenzinnetjes omdat de 
verzetsstrijders een bedreiging zijn voor de zittende macht en de zittende macht hoopt, net als 
Goebbels dat in 1938 deed, dat ‘iemand’ in het volk de verzetstrijders vermoord, zoals onder de 
nazi’s en andere dictaturen ook gebruikelijk was, ieder verzet moet kapot. En dan beweren de 
Psychische BDSM’ers dat zij er niets mee te maken hebben, zó werkt dat. 


Pim Fortuin is door dit soort toegepaste BDSM gedragsmethoden ook aan zijn einde gekomen. 
Pim Fortuin werd een gevaar voor de zittende macht. Princes Beatrix heeft een van haar paarden 
die zij berijdt kennelijk Volkert genoemd.


Een moderne Goebbels gehuld in schaapskleren aan het woord in de Glazen Zaal van de                            
Joodse Hoofdsynagoge te Den Haag met een buitengewoon verheugde Ronny Naftaniel naar wie 
die lezing is vernoemd en bijna iedereen vreet die nonsens en fixeert die.           


Triest, triest, triest en nog eens triest. 


Rita Boas-Koopman zou dit wellicht kunnen benoemen als; ‘een huilbui van jaren’ of het wellicht 
ook niet meer kunnen doorzien omdat ook haar denken gefixeerd zou kunnen zijn door het 
aangeleerd besef van ‘het goede van de leiders’ en niet meer kunnen inzien dat de leiders de 
grens naar het verval syndroom ver zijn overschreden. 

Vandaar ook dat ik de regering van de Staat Israel niet begrijpen kan. Waarmee spuiten de Joodse 
leiders hun bevolking in, zoveel Joden zijn er namelijk niet op de wereld. 


Het Psychische BDSM gedrag overwoekerd de aarde.
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