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Conspiracy  
Wie maken de conspiracy’s en daarmee het nep-nieuws 
13 april 2020, NOS-Nieuwsuur, verslaggever Rudy Bouma. Onderwerp; Yuval Harari 


Rudy Bouma is ‘verslaggever’ van beroep en volgens de Narcisten Buster een nep-nieuws maker.

Op zijn eigen online CV staat dat hij ‘verslaggever’ is wat de Narcisten Buster een ‘stukjes maker’ 
noemt. Ook doet Rudy wat aan camjo, camera-journalistiek, dat is een ander woord voor Mark-
twerking bezuiniging waarin je als solist minder aan overleg doet. 

‘Stukjes’ kun je duiden als ‘vulling maken’ voor Televisie of als ‘kopij’ voor geschreven media. 

Bij al die ‘stukjes’ gaat het om kijk- lees-cijfers en dus om de omzet in Euro’s.

Veel journalisten denken dat ze nieuws duiden maar beseffen niet dat zij kennis missen. 

‘Stukjes’ kun je ook duiden zoals  Star-Wars figuur Jar Jar Binks die nogal onhandig was en van 
alles ‘stukjes’ (kapot) maakt.


De Narcisten Buster heeft het al zo vaak geschreven, wie geen kennis heeft inzake de 
psychopathie kan eenvoudigweg het nieuws niet zuiver duiden vanwege het gebrek aan inzicht.

Zo dient een psycholoog voor die kan afstuderen een gedegen diepgaand zelfonderzoek te doen 
alvorens die kan afstuderen zodat die bewezen heeft waarlijk ‘neutraal’ te kunnen helpen.  


‘Stukjes-makers’ zonder diepgaande kennis der psychopathie kunnen eenvoudigweg van geen 
toegevoegde nieuwwaarde zijn en worden derhalve de gedoodverfde nep-nieuws verspreiders en 
daarmee zijn de roepers van ‘conspiracy-denkers’ zélf de échte conspiracy denkers.    Oftewel, 
ieder nieuws medium dat over ‘anders denkenden’ schrijft, nieuws brengt, inhoud duidt als 
‘conspiracydenken’ is een domme kneus omdat die daarmee het vrije woord doodt.  


Yuval Harari is een filosoof en uit zijn oeuvre blijkt, zonder enig oordeel van mijn zijde, dat Yuval 
Hariri net zo goed een fantast kan zijn of een door God geleidt groot denker, wie zal het zeggen.

De boeken van historicus-filosoof Yuval Harari kunnen, daar waar zij over de toekomst gaan, net 
zo goed een fantasie of conspiracy zijn. 


Wie als stukjes maker de geschiedenis kent weet dat conspiracy’s al eeuwen bestaan en de 
wereld als het ware gebaseerd is op conspiracy’s. De hele fucking adel is een conspiracy wereld.

De Israëlische geheime dienst Shin Bet is per definitie een organisatie die werkt met conspiracy’s. 

Wie na de Tweede Wereldoorlog ook maar iets ‘slechts’ zegt over Israel wordt per definitie al als 
een conspiracy-denker weggezet.


In Rudy’s artikel staat; Een heel andere bedreiging ziet Harari in het afgenomen vertrouwen in het 
gezag van de wetenschap. 

De meeste ‘weten’-schappers van vandaag de dag zijn vaak geen wetenschappers maar 

reken-schappers die ook nog eens géén rekenschap afleggen voor hun vaak psychopathische 
gedragingen die vaak helemaal niets met wetenschap te maken hebben, want ze weten niets 
zeker, maar die met hun  het vullen van de eigen zakken met zoveel mogelijk euro’s te maken 
hebben  door het maken van rekenmodellen die een voorspelbare uitkomst geeft van wat hun 
geldschieters wensen. De geldschieters zijn vaak de plannenmakers van de wereld, je weet wel 
Rudy, de conspiracy bedenkers. Ooit de achtergrond van The Georgia Guide Stones onderzocht? 


De Corona-19 is een virus net als griepen per definitie altijd voortkomen uit virussen, dit keer een 
nieuwe en agressieve.

Onder Mark Rutte zijn de capaciteiten van de zorginstellingen zo’n beetje gehalveerd, zowel 
materieel zoals bijvoorbeeld complete ziekenhuizen  dus ook I.C.’s  als ook qua menskracht. 

Dit opdat die fucking Mark-twerking (adelhouders) de zakken konden vullen middels, zo nu blijkt 
bezuinigingen ten koste van burgers en zorgpersoneel die toen de klappen opvingen en nu weer 
de klappen opvangen.   

Die fucking Mark-twerking is nu zelfs een gesleep met corona patiënten geworden. 

Eigenlijk staat Mark-twerking met zijn kont naar de verblinde bevolking te schudden.

Als je het gedrag van de psychopathie namelijk een beetje snapt kun je zien dat de overheid met 
zijn reet naar het volk staat te ‘twerken’ vanwege een veel groter plan! 
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Stukjesmakers die hier geen reet van snappen duiden dit soort uitingen door de Narcisten Buster 
dan mogelijk als dat de Nasrcisten Buster een conspiracy-denker is, of een idioot. 

Stukjes-makers  snoeren iedereen die wellicht met goede kritische commentaren komt op basis 
van eigen denkvermogen de mond. Ze beseffen niets eens wat ze doen…   

Een nieuw en leerzaam amusementsprogramma voor De Mol is wellicht ‘wie is de psychopaat’. 


Met dat ‘twerken’ door de overheid zegt die overheid eigenlijk tegen de bevolking ‘ik heb schijt 
aan jullie’ maar dat ziet men niet meer omdat de stukjes-makers het ‘twerken’ door de overheid 
versluieren (toedekken) in plaats van dat zij de overheid geheel terecht in de blote reet zetten.  


Dan de volgende regel uit het Rudy stukkie; Veel complotdenkers, hij (Hariri red) noemt 
vaccinatieweigeraars als voorbeeld, worden nu met hun neus op de feiten gedrukt. "Nu komt het 
erop aan…..  

Wie vindt dat, vindt Harari dat of vindt Rudy dat zelf?

Mooi hé hoe zo’n stukjes-maker iedereen die bedenkingen heeft tegen een vaccinatie gewoon ff 
dist als een complotdenker, alleen even als ‘voorbeeld’ hoor verslaggever Rudy!

"Nu komt het erop aan. We hebben een bevolking nodig die goed onderscheid kan maken tussen 
deugdelijke wetenschappelijke richtlijnen en belachelijke complottheorieën."  

Okay Rudy, toneelschrijver Friedrich Schiller schreef het in de 18de eeuw al voor een toneelstuk, 
zeg maar de media van toentertijd, nu de aangepaste versie van de Narcisten Buster; voordat je 
een volk een grondwet kunt geven dien je er eerst voor te zorgen dat het volk door eigen 
ontwikkeld nadenken zo’n grondwet ook kan snappen’.  

En wat Harari betreft; hoe denkt Hariri dat je nu op korte termijn  van een schermpjes verslaafde 
bevolking  nog een autonoom nadenkend volk kunt scheppen  die inderdaad zelf in staat is om 
goed onderscheid te kunnen maken tussen wetenschap en complotten. 

De bevolking van nu is zo bang dat zij alles doet wat de fucking overheid en de media zeggen, 
exact zoals de joden zich keurig naar de gaskamers lieten leiden. The fucking holocaust was een 
conspiracy, even vergeten dan… wellicht… fucking verslaggevers.  

Ken de geschiedenis … verslaggevers. 

De stukjes-makers zélf zijn de verwarring makers waar echt losgeslagen complot theorieën mee 
gevoed worden.


Toen en anno nu, verslaggever met satelliet verbinding staat live verslag te doen bij het spoor; 

ik zie de mensen met koffers gemoedelijk alleen op pad naar hun corona herstellingsoord 
strompelen waar zij met een beetje werk hun gratis door de overheid verplichte bezoek aan het 
herstellingsoord betalen.  
Het is bijzonder te zien hoe zorgzaam zij begeleid worden en de inrichting is ook perfect,  
zij die het helaas niet halen of zich opgeofferd hebben om ons niet te besmetten worden gratis 
door de overheid geresomeerd en de nabestaanden hoeven dat niet te betalen. Zo lief. 
Nabestaanden danken de bedenkers van dit liefdevol plan SS-666. 

Het gevolg van conspiracy denken binnen de reguliere media is dat alles wat dwars staat op  
de mening van de overheid, ook zinnige dingen, hiermee per definitie zijn afgeserveerd.  
Dan is media informatie die   alles dat anders denkt dan dat de officiële overheid vertelt 
plotseling indoctrinatie geworden en besef je dan wel dat dit exact de methode van Nazi Adolf 
Hitler was. 

Als je als volk  het absoluut dodelijk de aarde vernietigend psychisch virus der psychopathie  niet 
kent en dus niet doorziet  zie je niet eens  wanneer je een overheid recht in de smerige aars kijkt 
omdat ze gewoon middels twerking hun reet aan de burger tonen  en zij lachen er ook nog eens 
bij  want zó werkt het genot bij de psychopaat.   
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Rudy, een psychopaat geniet het meest van zijn orgasme als het kind onder hem krijst van 
ellende.

Besef ook dat de meeste psychopaten van het mannelijk geslacht zijn en er een kleiner deel 
absoluut ook van het vrouwelijk geslacht is.

Beoordeel wereldleiders op hun psychopatisch gedrag, ja, dan dien je dat inderdaad wel eerst  
te leren doorgronden, anders zijn media slechts het verlengstuk van de psychopaten.

 

Dus  die bevolking die zelf goed onderscheid kan maken, daarvoor is het te laat en  
lacht Hitler alsnog in zijn vuistje, zijn plan wordt nu nog majestueuzer dan Adolf Hitler in zijn ziek 
brein had kunnen bedenken. 


Wake up Rudy, wake up.


 

De Narcisten Buster 

Robbert Huijskens


P.S.;

De term ‘twerking’ is afkomstig uit de jaren 80 hip-hop scene en betekent vrouwen die tijdens 
dansen seksueel verleidelijk met hun kont schudden 
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Yuval Harari: 'We betalen de prijs voor gebrek aan
vertrouwen in wetenschap'

Rudy
Bouma
verslaggever

   

De coronacrisis wordt misschien wel de grootste crisis van onze tijd, denkt Yuval
Noah Harari. "Het gaat naast gezondheid ook om economie en politiek. Hoe het
gaat verlopen, hangt af van onze keuzes in de komende weken."

 (https://nos.nl/nieuwsuur)
 (/NIEUWS/CULTUUR-EN-MEDIA/)

(https://www.twitter.com/rudybouma)
(mailto:Rudy.Bouma@Nieuwsuur.nl)
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De Israëlische historicus en filosoof Harari werd wereldberoemd door zijn
bestseller-trilogie waarin hij de geschiedenis van de mensheid beschrijft, maar ook
lessen geeft voor de 21ste eeuw.

Bekijk in deze video het interview met Yuval Noah Harari (tekst loopt onder de video
door):

Volgens Harari toont de corona-pandemie de vooruitgang aan van de medische
wetenschap. "Tijdens de pestpandemie in de Middeleeuwen wist niemand waar
mensen aan dood gingen en wat eraan gedaan kon worden. Nu staan we er veel
beter voor. Na twee weken was het virus geïdentificeerd, het genoom in kaart
gebracht en waren er betrouwbare tests."

Ook de techniek om verspreiding te bestrijden is vergevorderd. In Harari's eigen
land volgt de geheime dienst Shin Bet smartphones van geïnfecteerden

 om te controleren of ze zich wel

‘Keuzes van nu zijn bepalend voor de toekomst van de wereld’

(https://youtu.be/_KnKf8cQwEs)

(https://www.youtube.com/watch?v=UzDPIiUTnPk)
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aan hun isolatie houden. En iedereen die bij geïnfecteerden in de buurt is geweest,
wordt via de mobiel opgespoord en gewaarschuwd. Het is dezelfde techniek die in
Zuid-Korea, Taiwan en Singapore wordt gebruikt.

Toch ziet Harari een wezenlijk verschil tussen de aanpak in Israël en die in
Zuidoost-Azië. De Israëlische aanpak veroordeelt hij omdat de geheime dienst alle
data krijgt. "Data moeten openbaar zijn zodat mensen keuzes kunnen maken en
alles goed kunnen volgen." Onder die voorwaarden is Harari voorstander van
digitale surveillance.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zinspeelde vorige week ook op het
volgen van corona-geïnfecteerden, maar dan via een app

, "mits de privacy is gewaarborgd". Ook zou
Nederland onderzoeken of locatiedata van smartphones gebruikt kan worden.
Harari: "In het ideale geval beperkt zich dit niet tot één land. Zeker niet in een land
als Nederland. Er is goede samenwerking nodig met instanties in België,
Luxemburg, Duitsland en Frankrijk."

Payday voor complotdenkers

Een heel andere bedreiging ziet Harari in het afgenomen vertrouwen in het gezag
van de wetenschap. Dat wijt hij aan "onverantwoordelijke politici en media".
"Wetenschappers worden een kleine elite genoemd, die ver van het volk afstaat en
die je niet moet geloven."

Veel complotdenkers, hij noemt vaccinatieweigeraars als voorbeeld, worden nu met
hun neus op de feiten gedrukt. "Nu komt het erop aan. We hebben een bevolking
nodig die goed onderscheid kan maken tussen deugdelijke wetenschappelijke
richtlijnen en belachelijke complottheorieën."

Harari benadrukt dat we nu in korte tijd veel belangrijke besluiten moeten nemen.
Zo kunnen we deze epidemie bestrijden door te kiezen voor isolationisme en
concurrentie, waarbij elk land vecht om de beperkte tests en
beschermingsmiddelen. "Of we kiezen voor wereldwijde samenwerking en

(https://nos.nl/artikel/2329754-apps-moeten-verspreiding-coronavirus-tegengaan-
maar-hoe-zit-het-met-privacy.html)
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solidariteit. Als deze crisis leidt tot meer eenheid in de wereld en meer vertrouwen
in wetenschappelijke waarschuwingen van experts, zal dat uiteindelijk goed zijn
voor de mensheid."

"Maar als we vervallen in nationalistisch populisme, de schuld bij andere landen
leggen en ons van die landen afkeren, dan kunnen we niet profiteren van ons
grootste voordeel met betrekking tot het virus: ons vermogen tot samenwerken",
aldus Harari. "Wat een Italiaanse dokter vanochtend in Milaan ontdekt, kan
vanavond levens redden in Amsterdam."

Volgens Harari is dit daarom het moment van de waarheid voor de Europese Unie.
"Als het centraal maskers, beademingsapparatuur en andere medische
benodigdheden inkoopt en naar de meest behoevende landen sluist, zal de EU hier
sterker dan ooit uitkomen. Maar als Europese landen gaan concurreren, kan dat
leiden tot de ineenstorting van de EU."

BEKIJK OOK

Homo Deus: na God en de
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Rudy BoumaRudy Bouma (1973) heeft ruim twee decennia ervaring als tv-verslaggever voor diverse nieuws- en
actualiteitenprogramma's. Sinds 2000 werkt hij voor http://www.nieuwsuur.nl (http://www.nieuwsuur.nl)
(NOS/NTR) en diens voorloper NOVA (NTR/VARA).

Rudy deed recent regelmatig verslag van tech-gerelateerde onderwerpen zoals online desinformatie.
maar hij werkt tevens regelmatig in crisisgebieden, zoals op Sint Maarten vlak na orkaan Irma. Ook deed
Rudy veelvuldig verslag van de oorlog in Oost-Oekraine. In 2014 was hij als een van de eerste
Nederlandse tv-journalisten op de rampplek van vlucht MH17, waar hij meerdere malen terugkeerde.
Eerder was Rudy al getuige van de totstandkoming van de 'Volksrepubliek Donetsk' en de annexatie van
de Krim.

Ook reisde Rudy meerdere malen 'unembedded' door Afghanistan, werkte hij op Haiti tijdens de
cholera-epidemie en deed hij verslag van de terroristische aanslagen in Mumbai en Madrid.

Andere grote nieuwsgebeurtenissen waar Rudy verslag van deed zijn de Brexit, de massamoord van
Anders Breivik op Utoya, de val van de Egyptische president Mubarak, de dood van Nelson Mandela,
maatschappelijke onrust rond het WK in Brazilie en mensenrechtenschendingen in aanloop naar de
Olympische Winterspelen in Sotsji.  

In 2018 brak Rudy internationaal door met een viraal katten!lmpje ;-)
https://twitter.com/rudybouma/status/1016672382151520257

Rudy heeft ook ruime ervaring als 'camjo' (camerajournalist) en werd genomineerd voor de
journalistiekprijs 'De Tegel'.

(/)

RUDY BOUMARUDY BOUMA
verslaggever Nieuwsuur
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Contact: 

rudy.bouma@nieuwsuur.nl

Journaalplein 1
1217ZK Hilversum

P.O.Box 29200
1202 MP Hilversum

a

(https://twitter.com/rudybouma) 

b

(https://facebook.com/RudyBoumaNieuwsuur) 

j

(https://linkedin.com/in/rudy-

bouma-

b11862a/) 

x

(https://instagram.com/rudy_bouma/)

Maak ook een gratis website met MijnWebsite (https://www.yourhosting.nl/website-maken/sitebuilder/?utm_source=MijnWebsite-
sites&utm_medium=referral&utm_campaign=MijnWebsite-upsell)
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