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DEN HAAG-Willem Alexander verhandelt al jaren verschillende opiaten via 
Trinidad en Tobago laten de Pandora Papers zien. De CNN zegt dit te weten via de 
uitgelekte documenten van de Pandora Papers. Is dit het begin van het einde van 
de monarchie in Nederland? Of komt er een vervanging? 
 
 

 
 
Er zijn al veel onthullingen te voor schijn gekomen door de pandora papers. 
Verschillende wereldleiders blijken onderdeel te zijn van een kartel. Tussen deze 
mannen zit ook onze koning Willem-Alexander die via Trinidad en Tobago een 
goedlopende drugshandel bleek te leiden. Vermoedelijk hielpen het leger van 
Trinidad en Tobago hem hierbij. Koningin Maxima heeft vanochtend officieel de 
scheidingspapieren aangevraagd en in een officiële verklaring gezegd dat ze afstand 
neemt van haar man, Willem Alexander, en neemt de rol van regent op zich indien 
dat nodig zou zijn. De monarchie is in gevaar en het vertrouwen daarin is sterk 
gedaald. Wij hebben een poll gehouden onder onze lezers en de mensen zeggen nog 



wel vertrouwen in de monarchie te hebben als Maxima of een ander lid van het Huis 
Oranje-Nassau.  
 
 
 
Koning Willem-Alexander had goede banden met de kartels in Mexico en Colombia. 
Tijdens een huiszoeking in paleis huis ten Bosch en paleis noordeinde werd 23 
duizend kilo cocaine gevonden met een straatwaarde van 600 miljoen euro ook 
werden vele contanten aangetroffen en diverse met goudversierde wapens. 
 

 
 
BEKIJK OOK: 

Willem Alexander investeerde in belastingparadijs 
 
 
Het zijn 4 miljoen word-documenten vol met vertrouwelijke informatie over 
wereldleiders als Kim-Jong-Un en de president van Venezuela. Het geld dat 
hiermee werd verdiend werd witgewassen door staten als Panama, Zwitserland en 
uiteraard de centrale banken van landen waar de dader ook de president is. Er is 
2,34 data in terabyte uitgelekt. Willem Alexander heeft van0chtend gezegd alle titels 
en bevoegdheden neer te leggen vanwege de situatie. Hij heeft zijn ontslag 
aangeboden aan de minister-president en aan de koning der Belgen die nu tijdelijk 
zijn functies overneemt. Critici zeggen dat Nederland nu overgenomen is door de 
Belgische regering vanwege legers die nu binnenvallen in Zeeuws-Vlaanderen en 
Limburg. De Belgische regering zegt dit overigens te ontkennen.  
 
 
BEKIJK OOK: 
Strenge regels voor koningshuis 
 
 
De chaos is uitgebroken in Europa en overal worden de leiders omvergeworpen en 
staan nieuwe regimes op. In Italië heeft de maffia de macht gegrepen en is alleen 
noord-Italië is nog niet gevallen. En in Spanje hebben Catatonische separatisten de 
republiek Catalonië uitgeroepen. Europa valt uit elkaar. Fascisten hebben in 
Duitsland de macht gegrepen en het vierde rijk uitgeroepen. Polen vreest voor 
invasie. De Amerikaanse President Joe Biden zegt de acties in Europa te veroordelen  
 



 
Dingen gevonden in paleis noordeinde 
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