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Klaas Bruinsma en Pablo Escobar verbleken compleet bij de Oranjes en de enorme
winsten die deze familie
in de drugshandel heeft gemaakt.
Terwijl de Nederlanders vandaag in de kou staat te blauwbekken met een Oranje vlaggetje,
hebben ze werkelijk geen flauw benul voor wie ze vlaggen.

Het is dat iemand bij het Vaticaan in het Italiaans een berichtje de wereld instuurde, maar
anders had helemaal niemand geweten dat Willem Alexander en Maxima afgelopen maandag
op bezoek waren
bij hun grote vriend de paus.
Dat was niet zonder reden, het was de dag voor de aanvang van de heilige week van het sata
nische offerfeest Beltaine
, wat zijn piek heeft in de
Walpurgisnacht
van 30 april op 1 mei. Deze week wordt
ingeluid op 25 april
, de dag dat Willem en Max bij de Paus waren, en staat voor
Dag van de Grote Climax waarop vrouw of kinderoffers worden gedaan!
Dat zegt eigenlijk alles over waar we hier mee te maken hebben en waar de Nederlandse
bevolking zich vandaag als een stel debielen met vlaggetjes voor uitslooft.
Je hebt hier niet te maken met een vriendelijk lachend, knikkend en betrokken koningspaar,
maar met een familie die je met recht kunt omschrijven als gangsters van de ergste soort , die
op bezoek gaan
bij de Godfather.
Toen Mabel Wisse Smit destijds de overstap maakte van de Dominee (Klaas Bruinsma) naa
r de Oranjes, was dat dan ook een logische carrière move. Want, wat drugshandel betreft,
horen de Oranjes bij de absolute wereldtop.
We zouden hier complete boekwerken kunnen schrijven, maar daarvoor ontbreekt de tijd en
de ruimte, dus willen we ons vandaag beperken tot één aspect van de Oranjes en dat is de
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drugshandel.
Het fundament voor het drugsimperium van de Oranjes wordt gelegd in de negentiende
eeuw:
De familie Nassau was hoofdaandeelhouder, en legde met de NHM (Nederlandse Handels
Maatschappij) de basis voor hun astronomische kapitaal.
Vrijwel direct nadat in 1815 in Nederland de monarchie uitbrak moest koning Willem
manieren verzinnen om aan geld te komen, vandaar dit initiatief dat zeer lucratief zou blijken te
zijn. Nog geen acht jaar later, in 1823, werden op bevel van koning Willem I alle
pachtcontracten gedwongen geliquideerd om concurrentie op de suiker- en koffiemarkt te
weren. Het gevolg was dat er een complete oorlog uitbrak, maar de koning trok brutaalweg nog
meer macht naar zich toe.
Korte tijd later besloot koning Willem I dat zijn NHM het exclusieve opiumcontract voor
Madoera en Java kreeg. De opium werd ingekocht in Turkije, vervolgens naar Nederland
vervoerd om te worden verpakt en tenslotte naar Java verscheept.
De winsten van zowel de groot- als de detailhandel in opium waren enorm, en de
onderdrukking en uitbuiting van de bevolking dienovereenkomstig. Juist in de woedende
Java-oorlog bleken inheemse huursoldaten gretige afnemers te zijn van Willems opium, en
gaven hun karige soldij daar maar al te graag aan uit.
Zodoende kon de oorlog extra winstgevend gemaakt worden. Het stimuleren van
opiumgebruik onder Javanen was niet in strijd met de zedelijkheid, zo oordeelde het
Tweede-Kamerlid Van Hoëvell later, omdat daarmee immers handelswinsten werden behaald.
Deze oorlogsellende, die circa 8.000 Nederlandse soldaten het leven kostte en ruim 200.000
Javanen, leverde een winst op die ruim 10% bedroeg van de totale inkomsten in die periode.
De kosten van de peperdure oorlog werden er sowieso ruimschoots door gedekt, en zodoende
hebben de Javanen zélf de kosten betaald voor het leger dat hen kwam onderwerpen. De
aanvankelijke verliezen van de NHM werden door de opiumhandel uiteindelijk vette winsten, die
niet alleen het faillissement van de maatschappij hebben voorkomen, maar zelfs de financiële
basis hebben gelegd voor de instituten ABN-AMRO en de familie Van Amsberg,- echter wél ten
koste van honderdduizenden levens.
Dat was echter slechts kinderspel bij wat er later zou gebeuren.
Volgens de statistieken zijn er ruim acht miljoen soldaten gesneuveld tijdens de Eerste
Wereldoorlog. We kennen allemaal de zwart/wit beelden, waarbij je aan weerskanten de
soldaten uit de loopgraven ziet komen en op de vijand ziet afstormen door een niemandsland,
waar ze vervolgens bijna allemaal worden afgeschoten als wilde konijnen.
Je vraagt je af hoe ze die soldaten zo gek kregen dat ze over de rand van de loopgraaf
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klommen en vol goede moed een bijna zekere dood tegemoet ginge.
Het antwoord is eenvoudig: Cocaïne.
Cocaïne die afkomstig was uit de Nederlandse Cocaïne Fabriek, met de complimenten van
de Oranjes (Oranje, onbetwist uw cocaïnespecialist).
Auteur en journaliste Conny Braam heeft er een boek over geschreven (De Handelsreiziger
van de Nederlandse Cocaïne Fabriek) en zegt daar onder
andere het volgende over:
Ik denk dat weinig Nederlanders afweten van het bestaan van de Nederlandse
Cocaïnefabriek, omdat men er natuurlijk niet trots op is. Politici hebben zoveel mogelijk bewijs
weggedrukt na de wereldoorlogen. Op een enkeling na is het zelfs bij historici onbekend. Het is
natuurlijk ook schandalig dat we in de Eerste Wereldoorlog zoveel hebben verdiend met
cocaïne.” Nederland heeft in die tijd inderdaad veel verdiend; naast de Verenigde Staten kwam
ons land als rijkste uit die oorlog. De belangrijkste inkomstenbron? Cocaïne. Aan het begin van
de Eerste Wereldoorlog kondigde Nederland een exportverbod af. Maar enkele weken later
komen we daar al weer op terug. En vanaf dat moment levert de Nederlandsche Cocaïnefabriek
aan alle landen die in oorlog zijn. Aandeelhouders waren de grote banken en het koninklijk huis.
Dat cocaïne zo goed verkocht tijdens de oorlogen is niet vreemd. Onderzoeker Theodor
Aschenbrandt testte cocaïne op Duitse soldaten en de resultaten waren veelbelovend. “In zijn
rapport uit 1883 ‘Die psychologische Wirkung und Bedeutung des Cocain’ beschrijft hij hoe uit
tests met coke op Duitse soldaten bleek dat hun uithoudingsvermogen toenam en dat honger
en angst afnamen. Daarnaast nam hun zelfoverschatting toe en werden ze makkelijker
opgehitst. Kortom: coke maakt goede vechtmachines van hen.”
Braam weet ontzettend veel van de Nederlandsche Cocaïnefabriek, maar dat ging allemaal
niet vanzelf, zo vertelt ze. “Het was niet makkelijk om informatie te achterhalen over de fabriek.
Het was een zoektocht waarin ik twee jaar lang, zeven dagen in de week bezig was; ik voelde
me net een detective. Ik moest veel frustratie wegslikken. Je kon niet zeggen dat je onderzoek
deed naar cocaïne, dan gingen alle deuren voor je dicht.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bestond de cocaïne fabriek nog steeds. En waar ze in
de Eerste Wereldoorlog cocaïne leverden aan beide partijen, was het in de Tweede
Wereldoorlog toch wat behelpen voor de Oranjes, want ze konden vanwege de bezetting alleen
maar aan de Duitsers leveren.
Maar niet alleen in de Eerste Wereldoorlog speelde de fabriek een rol. “Na het onderzoek
kwam ik erachter dat in 1942 de productie van de fabriek weer flink omhoog ging. Toen
Nederland bezet werd door Duitsland hebben we voor de Duitse soldaten amfetamine (speed)
geproduceerd. Wat ik erg vreemd vond was dat na de Tweede Wereldoorlog veel bedrijven
werden gestraft voor collaboratie, maar de Nederlandse Cocaïnefabriek niet. De Nederlandse
politici probeerden dit natuurlijk zo snel mogelijk weer weg te stoppen.”
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Wanneer je bovenstaande een klein beetje in laat zinken, besef je in welk krankzinnig land
wij leven. De familie die vandaag door alles en iedereen wordt toegejuicht en vereerd, helpt de
Duitse soldaten in de Tweede Oorlog om met behulp van verdovende middelen Europa te
veroveren, een deel van de (Joodse) bevolking uit te moorden en de meest afgrijselijke
misdaden tegenover het eigen Nederlandse volk te plegen.
Dit ultieme verraad van de eigen bevolking heeft de familie geen windeieren gelegd,
integendeel.
Het volgende wordt door de auteur Hans Derks gezegd (Derks schreef het boek Verslaafd
aan Opium):
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 1950 heeft Nederland veel geld verdiend aan
de opiumhandel, met Indonesië als centrum. Dat geld verdween in de zakken van de
Vereenigde Oostindische Compagnie, van een kleine groep notabelen en van een aantal leden
van het Huis van Oranje. De winsten waren fabelachtig:
Hans Derks berekent dat in die periode meer dan tachtig miljard, omgerekend in huidige
euro’s, aan de handel verdiend is.
In mei 2010 was Conny Braam te gast bij het televisieprogramma Pauw en Witteman van de
VARA, waar uitgebreid werd gesproken over haar boek en haar onderzoek.
Wanneer echter de Oranjes ter sprake komen als grootaandeelhouders van de drugshandel,
gebeurt er iets merkwaardigs. De aanwezige gasten beginnen een beetje schaapachtig te
lachen. Een beetje gegniffel, zoals je dat doet wanneer een lief kind iets een klein beetje
ondeugends heeft gedaan.
Wil de bevolking in een sprookje blijven geloven en sluiten ze daarom de ogen voor de
werkelijkheid?

De miljarden die door Hans Derks worden genoemd, hebben alleen betrekking op de afdeling
“drugshandel” van de Oranjes.
Er zijn daarnaast nog veel meer illegale activiteiten geweest. Wie denk je dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog de Duitse vliegtuigen in de lucht heeft gehouden en de motorvoertuigen
die gebruikt werden om ons land te bezetten aan de pruttel hield?
Wie denk je dat ervoor heeft gezorgd dat de Duitse vliegtuigen naar Rotterdam konden
vliegen om daar de boel plat te gooien? Oranje boven (Rotterdam)!
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Maar, dat is waar ook, we zouden het vandaag alleen over drugs hebben.
De manier waarop ze de belangrijkste mensen in de maatschappij aan hun kant houden, is ook
kinderlijk eenvoudig. In dit geval geven ze die geen cocaïne of benzine, maar een lintje : (kost
inkoop bijna niets)
Duizenden Nederlanders zijn vandaag verrast met een koninklijke onderscheiding tijdens de
traditionele Lintjesregen
Je ziet het in bovenstaande interview met Conny Braam. Ze zegt zelf dat ze zich inhoudt juist
omdat ze een lintje heeft gekregen.
Mensen die een lintje hebben gekregen zijn zo trots en voelen zich zo vereerd dat ze het wel uit
hun hoofd laten om met kritische ogen naar de Oranjes te kijken. En het gewone volk heeft het
veel te druk met de "normale" brood en spelen.
The perfect crime, in your face.
Nog een oranjebitter?
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