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BIJLAGE 25 inzake de LEE 21 / 2543 WET 
o.a. uitleg “Railroaden” inzake de dB(A) Wet zie bijlage 24,


wir werden nicht kapitulieren für das neue hämmern. 
De titel van dit stuk is “Bijlage 25” met haar subtitels is een uitleg met bewijzen van het 
gekkenhuis dat de wereld in schijnbaar kort tijdsbestek doelbewust is geworden.


De waarheid is dat dit huidig gekkenhuis niet in kort tijdsbestek is ontstaan maar dat het over een 
lange periode bewust aangestuurd is tot de gekte pandemie van “outbursting psychopathization”, 
dat is de fase waarin de wereld zich nu bevindt, een pandemie van eerst uitgebroken 
narcistificering welke in een korte tijdspanne is overgegaan in de fase van  de pandemische 
psychopathisering van de wereldbevolking.


Deze groep der wereldbevolking bestaat voor het grootste deel uit volgers en een klein deel 
leiders. De volgers volgen klakkeloos datgene dat de leiders aan de volgers vertellen.


Wat sinds het aangestuurd covid-19 fenomeen is gebeurd  is dat veel van de leiders hun ware 
inborst/gedrag uit hun kast hebben gelaten, het bekende “uit de kast komen” van gedrag dat een 
tijd terug nog ongeaccepteerd was door de massa die heilig geloofde in de nep democratie.


Wat de meeste mensen niet door hebben is dat we allang midden in een modern uitgevoerde 

Derde Wereldoorlog zitten  op weg naar de lang gewenste een wereldorde.

Dat kunnen velen ook niet doorzien omdat hun denkscript middels onderwijs en propaganda 
bewust is verblind voor een helder zicht op de realiteit.


Wat de leiders wereldwijd uit hun geheime kasten hebben laten ontsnappen is hun ware 
lustverlangen der macht over anderen, een nare menselijke eigenschap.

Er lopen wereldwijd nu leiders rond die allemaal kleine (gematigder) Nicolae Ceaușescu’s in 
combinatie met Saloth Sar’s (beter bekend als Pol Pot) zijn. Veelal dragen die leiders 
schaapskleren zodat het hen slaafs volgend volk hen niet als machtswellustige herkennen.

  

Om de aandacht vast te houden gaan we de 
lezer eerst even wakker pogen te krijgen met 
wat “railroaden”.


Dit rechts is een fotografische kunstuiting van 
Victoria_Borodinova afkomstig van Pixabay.


Dit model beeldt het “railroaden” uit maar op 
vrijwillige basis en ze is dan ook niet 
vastgebonden wat voor “railroaden” wel een 
eis is; dwang dan wel kneveling, druk zetten.


“Railroaden” is de rode draad in dit stuk.

Het tweede railroad voorbeeld is ook niét vastgebonden maar is veel heftiger en er is sprake van 
zeer heftige dwang en psychische druk.  
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Joodse vrouwen in de transporttrein vanaf 
Kamp Westerbork, 1 frame (1 beeldje) uit de 
Westerbork Film. 


Deze vrouwen worden ge-railroad door de 
nazi’s, zowel psychisch als ook fysiek. 

De vrouwen zijn niet vastgebonden maar gaan 
ook niet vrijwillig. Als ze niet “vrijwillig” op 
transport zouden gaan kwamen ze niet levend 
verder op weg naar de… werkkampen.


De werkkampen ja, in werkelijkheid de 
kampen waar ze vernietigd werden.

Die vernichtungslager, het vernietigen van 
mensen van een bepaalde genetische soort.


Dat de twee (en nog enkele andere) herinneringscentra in Nederland, Westerbork & Indisch, niet 
protesteren tegen de huidige gebeurtenissen inzake het bewind anno 2020/2021 vind ik 
schokkend maar ze zijn geëxcuseerd (lees goed, hier staat niet geëxecuteerd, een denkfout is 
menselijk) want de Centra bestaan dankzij de Euro’s van de bewind voerende führer.                          


De bevolking in de regio’s die te boek staan 
als “het vrije westen” is over de decennia rijp 
gemaakt voor de zachte overgangsfase naar 
een nieuwe wereldorde. 

Dat project is uitgevoerd middels gaslighting, 
het brainwashen van het denken met moderne 
Neuro Linguïstische Programmering NLP.    


Met NLP kan je jezelf en anderen in het 
denken manipuleren zodat de mensen alles 
geloven wat de leiders vanuit hun 
machtswellust aan het volk vertellen. 

Stoomtreinen kunnen dan ook gewoon door 
de wolken rijden en de Computer Generated 
Imaging is ook héél ver, HÉÉL VÉR.

	 	 	 	 	 	 	 Afbeelding, Xandra_lryna, Pixabay.


Veel binnen de Nederlandse schapen-kudde hebben het niet door maar ze worden constant 
gebrainwasht met angsten door de bewindvoerders, Rutte, De Jonge, Kaag, Hoekstra, Dekker, 
Paternotte, Vera, Ollongren, etcetera.  Mark Rutte IS allang Nieuwe Wereld Orde  (en dus een nep 
Minister President om het volk kalm te houden en geniet van het gebruiken van zijn WEF tas).

Angst is het grootste stuk psychisch gereedschap waarmee zij hun machtswellust op anderen bot 
te vieren. Je herkend hun psychopathie aan hun gedrag op basis van hun uitingen, ze geven nooit 
echt antwoord, ze draaien iedere serieuze vraag om en zijn experts in het manipuleren van de 
inhoud.

Ollongren stelde laatst zelfs tijdens een debat tegen Gideon van Meijeren dat Gideon met zijn 
vraag “nep nieuws verkondigde” omdat Gideon inzake Covid-19 slechts een andere mening heeft 
dan Ollongren. 

Dat mensen die anders denken, een andere mening hebben tegenwoordig wappies, 
complotdenkers, en nep nieuws verspreiders worden genoemd, zegt alles over hen die dat soort 
omgekeerde dingen beweren. 

Ollongren heeft zichzelf door haar uitspraak als een ware machtswellusteling betoond. 

De machine van Goebbels en Riefenstahl draait anno 2021 op volle toeren maar nu met moderne 
methoden zoals de huidige main stream media die gefinancierd worden door de groep 
psychopathische bewindvoerders. 
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Nog een juweel van een voorbeeld van psychopathisch gedrag en denken, Volkskrant Column 
door Sander Schimmelpenninck, “de corona crisis is inmiddels vooral een burgerschapscrisis”

31 oktober 2021. Ik heb Sander al eens voorbij laten komen in De Crinoline. 

Deze column van Sander is een klasse voorbeeld van psychopathisch denken, volksverneuking 
en wegzetten van de anders denkenden en hen de schuld geven, plus het omkeer effect.

Zijn column is gespeelde psychopathie of hij toont de lezer zijn psychopathisch denken. Sander is 
ook niet dom, want dat is de basis onder zijn gedrag.

Ik voel me ook niet aangesproken want zijn pleidooi heb ik persoonlijk al gelopen en afgewerkt.

Het pleidooi dat Sander Schimmelpenninck namelijk houdt in zijn column kan de toets van de 
DSM 4 & de DSM 5 namelijk niet doorstaan.

De DSM is The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een 
classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van 
toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke 
inzichten. Het is nadrukkelijk géén diagnose-handboek, het is een leidraad.

Ik ga de moeite niet eens nemen Sanders column langs de DSM te leggen, A is dat zonde van 
mijn energie en B ik heb dat “narcistisch stempel” letterlijk persoonlijk meegemaakt in 1996/1997 
(lees bijlage 24 LEE 21 / 2543 WET) met politie en rechtspsychiater. Wat ik uit die bijlage 24 heb 
weg gelaten is dat ik vele jaren terug de gerechtspsychiater voor het Medisch Tuchtcollege omver 
heb getrokken omdat hij mij, net als Sander Schimmelpenninck nu doet met de anders 
denkenden, onterecht als een narcist typeerde.   

Sandertje, iemand is pas narcistisch als er meerdere zich herhalende kenmerken voordoen en je 
dat zelf hebt kunnen observeren.

Hoe durf jij een hele groep anders denkenden die jij niet kent weg te zetten als narcisten, dit is 
nou wat een hele groep mensen “railroaden” is, Sander Schimmelpenninck railroad anders 
denkenden, die kunnen worden geofferd.   


Een zin haal ik uit Sander zijn column, exact zo’n zin als de politie in 2011 mee de fout in ging 
inzake mijn wapenverlof; “…, eindelijk de sensatie een groep mensen te vertegenwoordigen!”

De politie stelde in hun motivatie in 2011 ook; “dat ik een groep volgers wilde” (te lezen op mijn 
website HoeDenkIk.nl wat geen narcistische website is inzake “hoe ik denk” maar een retorische 
vraag aan de lezer zelf). De politie toen en Sander nu fantaseren onterecht op dezelfde wijze. 

Het zijn met name de bewindvoerders die de bange kleuters zijn inzake dat zij grip verliezen op de 
massa, dat is dé reden dat in 1848 er een nep democratie werd opgericht, de Staat (Koning) was 
bang voor een revolutie. Ach ja, Sander Schimmelpenninck is dan ook van adelijke afkomst, kan 
hij ook niets aan doen, toch. 


Even de railroad methode jegens het volk uitgevoerd door de bewindvoerders inzake het 
PANDEMISCH-ANGST aspect van Covid-19 beschrijven.

De wereldleiders bespreken al vanaf 1950 hoe de groei van de wereldbevolking af te remmen.

Er sterven anno 2021 ongeveer 7.7 mensen op de duizend inwoners en er worden ongeveer 18.1 
mensen geboren per duizend inwoners.  Tegenover 1 dode die de aarde ontvolkt staan staan 2,38 
nieuwe baby’s die de aarde bevolken.

Kortom, we neuken dus teveel. 

Wat willen de wereldwijde beheerders van de bevolking dus, de groei van de mensheid remmen 
middels people control. 


Met dieren heeft de mens het al goeddeels bereikt en behalve dieren die geld opbrengen zoals 
kippen, koeien, paarden, schapen, geiten en varkens en dus de economie van de adelhouders 
ondersteunen, is de rest al goeddeels uitgeroeid. 


De bevolking der mens-schapen dienen eerst zo gekneed te worden dat ze allerlei maatregelen 
om de wereldbevolking gedeeltelijk uit te roeien quasi vreedzaam zullen accepteren, de Eerste 
testcase Eerste Wereldoorlog werkte niet goed, de Tweede Adolf Hitler Test Case werkte ook niet 
zo goed. 


Je ziet als je eenmaal de geschiedenis gaat bestuderen dat de geschiedenis over de eeuwen 
steevast wordt en is herschreven, vaak via de toenmalige “media” van de theaters, liederen en 
verhalen vertellers. Zo vind je over de voorouder van een van de ondertekenaars van dit stuk, de 
vermeende moordenaar van Floris de Vijfde, Gerard van Velzen niet veel meer terug in de 
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geschiedenis boeken. Volgens vertellen heeft Gerard van Velzen op 27 juni 1296 Floris de Vijfde 
met 21 messteken of zwaardsteken vermoord.

De reden van de moord was geld, ruzie met Koning Eduard 1 van Engeland over de handel met 
Floris de Vijfde. Vervolgens (even ogen dicht voor de anti complot denkers) werd er een complot 
gesmeed en werd de via-via naar zeggen aan Huis Nassau gelieerde Floris door Van Velzen 
gedood. 

 

Net zo is het eerste recht op de maagd die huwen gaat “us primae noctis”, letterlijk het recht op 
de eerste nacht met een maagd veelal uit de geschiedschrijving gehaald als 
geschiedsherschrijving maar gezien de feodale rechten waar psychopaten nu eenmaal denken 
recht op te hebben, is het een zeer aannemelijk gebruik van de Engelse landheren om in de 13de 
eeuw te pogen de Schotten niet meer te vermoorden maar het Schotse volk uit te roeien middels 
het verwisselen van Schots sperma met door Engelsen ingebracht sperma in Schotse maagden. 

“Als we ze niet buiten Engeland kunnen houden dan fokken we het Schotse er wel uit”.

   

Nederland is goed in gecontroleerde sperma productie van dieren, ik ga mijn sperma ook maar op 
marktplaats zetten denk ik, scheelt een hoop gezeik en best goed zaad ook.


Ook nog over de rassenleer van Hitler gehoord?

Zijn Herrenvolk en de gore experimenten op joden.

Wie heeft er eigenlijk al onderzoek gedaan naar de etniciteit van degenen die het bewind over de 
Nieuwe Wereldorde voeren? Zouden zij het nieuwe herrenvolk zijn?


Op 29 oktober van een Amerikaanse Website UCIHealth.org, welke als bron van informatie ook 
wordt gebruikt door de United Arab Emirates om te motiveren waarom ze mensen met mRNA in 
spuiten, wordt gesteld dat er wereldwijd al 4.3 miljoen Covid-19 doden zijn.

Okay, een serieuze website met de éérste incomplete nep nieuws mededeling, nep minister 
Ollongren.

Er staat niet bij om welke periode het gaat dus behelst de melding niets anders dan angst zaaien 
en dus bevolkingen te railroaden met angst.


1 november 2021, nieuws artikel in BN De Stem; “John Hopkins Universiteit, wereldwijd meer dan 
5 miljoen Covid-19 doden” en wederom zonder tijdframe.

Ja, wat is het nou met die psychopathische angst pandemie door de media.  
Gaat om een verschil van 700.000 mensen, ach joh, detail, als het de angst maar helpt.


Even uitgaande van de UCI Health website;

Allereerst is Corona niet nieuw en bestond het allang voor de uitbraak in China 2019.

De eerste signalen van Covid-19 kwamen uit China in december 2019 en bovenstaande publicatie 
heb ik op 30 oktober 2021 van het internet geplukt.

Een sommetje: 4.3 miljoen gedeeld door 23 maanden = 186.956 doden per maand x 12 = 
wereldwijd 2.2 miljoen doden over een jaar. 


De wereldbevolking bedroeg eind oktober 2021 volgens het CIA factbook ongeveer 
7,772,850,805 (July 2021 est.) dan zijn die 2.200.000 Covid-19 doden over één jaar dan slechts 
0,035% van de wereldbevolking.


Maar, we weten, of kunnen weten, dat de meeste van die Covid-19 geregistreerde doden zijn 
gestorven aan comorbide (bijkomende/onderliggende) medische omstandigheden en alle mensen 
die ernstige griep kregen werden ook toegerekend aan Covid-19. Oftewel de ware cijfers zijn nog 
veel lager, of dat is ook een leugen, who cares about the truth.

De Covid-19 pandemie is dus een angst-pandemie door en van de psychopaten.

De onderliggende reden van de Covid-19 pandemie moet dus een andere zijn dan de ziekte zelf, 
mede omdat alle landen waar het algemeen denken hoger is ontwikkeld dan in lager ontwikkelde 
landen, de focus ligt op de mensen het liefste in te spuiten met de mRNA vaccin’s van Pfizer en/of 
Moderna, de enige twee die een injectie hebben ontwikkeld op basis van mRNA techniek. 


mRNA techniek betekent Crispr techniek, oftewel het knippen in je DNA en dat betekent 
genetische manipulatie.
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Zoals vele malen geschreven, psychopaten 
zijn uit op hun genotsbevrediging ten kostte 
van anderen, op basis van macht over 
anderen en ze vinden het ’t lekkerst om die 
ander dan ook alles te vertellen op een manier 
dat die gewone burger niet snapt wat er 
werkelijk gebeurt.

Zeg maar gerust zoals in de film Hannibal uit 
2001 waarin de hoofdrolspeler de hersenen 
van een agent aan het opeten is terwijl die met 
dezelfde agent een gesprek voert. 

Nooit gezien die film? Een aanrader over een 
psychopaat die een ander ff lekker genietend 
in de hersenen zit te snijden! 


Beeld van internet geplukt van niet nader gespecificeerde movie site.   


Maar er zijn ook minder gruwelijke films die je 
20 jaar geleden ook al van alles vertelden over 
wat er nu anno 2021 gaande is.

De eerste Spider Man film uit 2002. 

De hoofdacteur wordt gebeten door een 
genetisch gemanipuleerde spin waarin via bio 
Crispr techniek de beste kenmerken van 16 
andere spin soorten zijn gemanipuleerd.

Acteur Peter krijgt ’s-nachts aanvallen en zijn 
lichaam is veranderd in Spider Man.

De gebruikte Crispr techniek wordt even heel 
kort getoond in de film, dan went de kijker 
daar alvast aan “voor later”.

In beeld het wegknippen van een zijde van het 
DNA, oftewel het  mRNA, waarin een ander 
deel wordt geplaatst zodat het DNA 
veranderd. 


De Covid-19 “vaccins” van Moderna en Pfizer 
waar Hugo op kwijlt (link) hebben een Crispr 
techniek in zich genaamd mRNA. In de 
voorlichtingsvideo van Hugo zijn Ministerie 
(eerder besproken in ander stuk) wordt mRNA 
benoemd in de titel maar in de uitleg video 
zelf slechts benoemd als RNA zonder de 
genetische knip techniek

met zelfs de uitleg dat de restanten van de 
spuit door het lichaam worden afgevoerd, 
maar over die knip houden de makers namens 
Hugo de Jonge hun muil vanwege de 
mondkap die hun de mond snoert.

 

Bron afbeelding RNA wikipedia pagina 
“Ribonucleïnezuur”. RNA (halve DNA string) waarin 
mRNA knipt.  
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Mijn hoofdreden als “professor” in narcisme en psychopathie om geen Covid-19 spuit te nemen, 
is dat Hugo de Jonge manipuleert, draait, gaslight, liegt, verzwijgingen pleegt en ik op basis van 
wat hij allemaal presenteert en hoe hij zich gedraagt ik Hugo de Jonge in absoluut NIETS vertrouw 
en als professor in Narcisme en Psychopathie Hugo de Jonge ook NÓÓIT zal vertrouwen omdat 
als een mens eenmaal té narcistisch dan wel psychopathisch is gaat dat in het lopende leven 
nooit meer echt over omdat het dan een persoonlijkheidsstoornis is.

Dat ik mezelf hier presenteer als “professor” is een foute grap omdat ik straks nog even inga op 
de website “Skepsis” waarin heel wat professoren zitten maar ik wil Rutte eerst nog even nader 
fileren langs de narcistische meetlat. 

 

Dit hier rechts is demissionair Minister 
President tijdens zijn (wat ik noem) klein 
beleefd psychopathisch orgasme, zijn 
wellustig genot is heel kort  maar aanwezig.

Hij geniet na het diep ademhalen heel kort van 
het ontspannen nagevoel, je ziet hem even 
kort langer worden en dan dit ontspannend 
momentje van diep genot, welke man kent het 
niet.

Zijn momentje duurde maar 1/25ste deel van 
een seconde, kijk, daar ben je nu professor 
voor. 


Bron screenshot van Rutte als hij zijn kleine orgasme 
beleeft strak nadat hij zijn ongepaste grap over “meer 
macht als demissionair” had gemaakt.


Narcistisch en psychopathisch gedrag dien je “te leren lezen”. 

De zich overmatig psychopathisch gedragende individuen vertellen namelijk áltijd alles maar zij 
doen dat terloops  nagenoeg ongemerkt tussendoor, sorry voor de grofheid maar het gebeurt als 
een loopse teef die her en der druppeltjes bloed laat vallen door het hele huis. 

Dat “bloedspoor” is hun échte verzwegen waarheid. Ze kunnen niet anders dan zo’n spoor 
trekken omdat dat nu eenmaal is hoe ze hun gore vorm van genot-beleven, hun machtswellust 
hebben.     


Wat gebeurde er op 21 januari 2021 in de Tweede Kamer;

De demissionair Minister President Mark Rutte permitteerde zichzelf als een intermitterende 
sprocket zomaar tussendoor tijdens een zeer serieus debat over instellen van de avondklok, sinds 
de bezetting door de nazi’s niet meer gebeurd, zomaar op 21 januari 2021 zijn momentje. 

Ik ken als “professor” dat orgastisch lustgedrag uit zich herhalende toeziende ervaringen.

…. u kunt ons niet meer wegsturen, als kabinet, dus strikt genomen hebben we nu meer macht als 
vorige week vrijdag, zou je kunnen zeggen, nee, ik ben even flauw aan het doen….. 
Ingreep door Voorzitter Arib; ik ben een beetje aan het doordenken, de opmerking dat een 
demissionair kabinet meer macht heeft dat is niet waar…

Opmerking Van der Staaij;  ik wil de minister president waarschuwen, de individuele bewindslieden 
zijn nog steeds weg te sturen 

Twitter commentaar Pieter Omtzicht; ….. getuigd niet van een diep en oprecht besef….


Machtswellust is een vorm van Ambtelijk Machtsmisbruik en is derhalve strafbaar en grond om 
Kabinetsleden individueel weg te sturen.

Hiervoor dien je als Tweede Kamerlid wel de kennis te hebben die “Professor” Robbert heeft, toen 
Arib nog Kamervoorzitter was dacht Khadija Arib er in ieder geval nog even wat dieper over na, 
nadat zij de orgastische grap van de demissionair Minister President live had moeten aanhoren.


Elkander af-plassende en psychische machtslust-orgasmen belevende Tweede Kamer, gij bevolkt 
een Gruwel Kamer. 

Machtswellust is ook dé basis van Ritueel Seksueel KinderMisbruik, wist u dat? 
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Geen duidelijke antwoorden geven op vragen van Kamerleden maar de Kamerleden met woorden 
af-plassen, dat is narcistisch dan wel psychopathisch gedrag van en door kabinetsleden en 
bewindvoerders geworden.  


Caroline van de Plas had Hugo de Jonge onlangs keihard bij de plassert en zei na 25 minuten 
trekken en trekken; “dat had geen 25 minuten behoeven te duren” minister.


Of Alexander Knops (PVV) die tijdens het debat “Pakket Belastingplan 2022 - Tweede Kamer” 
absoluut genoodzaakt was de VVD via Folkert Idsinga (van de VVD) af te plassen door de VVD 
terecht te vergelijken met een kleuterklas.

In dit geval was dat af-plassen geheel terecht want mensen die zich bovengemiddeld narcistisch 
dan wel psychopathisch ontwikkelen krijgen gedragingen gelijkende op kleuter niveau, het 
elkander bestrijden om wie er eerst op de grootste trapauto mag zitten. 

Idsinga, duidelijk een Tweede Kamerlid dat vanwege evidente belangenverstrengelingen en vanuit 
gewogen eigen- en partij belangen geen antwoord gaf op de vraag van een de VVD controlerend 
Tweede Kamerlid.


Of de op bladzijde twee van dit stuk reeds aangehaalde Minister van BZ en Koninkrijks-(staats)-
relaties inzake hoe tijdens een Tweede Kamer Debat Ollongren laatst in verweer zelfs tegen 
Gideon van Meijeren zei dat Gideon volgens Ollongren tijdens het debat “nep nieuws 
verkondigde” omdat Gideon inzake Covid-19 slechts een andere mening had dan Ollongren.  
Dat mensen als Minister Ollongren en Hugo de Jonge, omdat ze Ministers van Macht zijn  andere 
mensen die anders denken tegenwoordig wappies, complotdenkers, nep nieuws verspreiders en 
zelfs wegzetten als kwakzalvers, zegt alles over de kleuters die dat soort omgekeerde dingen 
beweren hetgeen iedereen die de moeite neemt terug kan zien in het narcistisch en 
psychopathisch gedrag van de demissionaire bewindvoerders.


Kabinetsleden worden ook bewindvoerders genoemd. “Bewind voeren” verhoudt zich tot bewind 
voeren over hen, die onder curatele staan van de machthebber en van daaruit kunnen 
machthebbers uiteindelijk hun ambtelijke machtswellustig genot ontwikkelen!


Wat mensen niet door hebben is dat de bewindvoerders macht willen om zich te bevredigen, dat 
geeft op termijn altijd frictie in een samenleving, het volk groepeert zich en er komt revolutie.

Om die revolutie te voorkomen is in 1848 de democratie ingericht als schijn-democratie onder de 
Staat met haar Dictator die er nog steeds zit.

De balans wordt door de macht in stand gehouden door binnen protest groepen steevast 
“mollen” te plaatsen die de protest organisatie van binnenuit opblazen. De gele hesjes was zo’n 
voorbeeld. Anders denkende mensen worden zwart gemaakt.

Het mooie is dat Sander Schimmelpenninck, geheel conform zo De Narcistenbuster het gedrag 
van de machtswellustige, nu zelf zijn ware gezicht heeft getoond door een hele groep weg te 
zetten als narcisten die niet altruïstisch zijn en dat is een oordeel en wegzetten van een groep en is 
daarmee discriminatie ten bate van het verstoren van de kennisoverdracht van anders denkenden 
opdat de wellustigen de macht, net als in 1848, over de schapen kunnen behouden. 

 

Voordat ik de dB(A) leugen wet van de Staat en de Fibromyalgie ga behandelen eerst wat 
voorbeelden over hoe overheden vanuit machtswellust volkeren misbruiken en over lijken gaan, 
ook die verhalen worden namelijk gewoon als amusement verteld aan de mensen via o.a. films. 
De kijker wordt daardoor langzaam aan met NLP tactiek gewend gemaakt en uiteindelijk blind 
voor de ingepakte valse boodschappen. Die valse boodschappen worden dan langzaamaan 
onderdeel van hun eigen denk-script. Zó werkt dat! 
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Het “railroaden” van volkeren wereldwijd en 
overal omwille van de macht en het geld.


Mooie governance regels van bedrijven, om je 
in de bek te schijten met medewerking van 
overheden en rechterlijke machten.

Lees bijlage 24 er maar op door, hoe goed ons 
Nederlands Rechtssysteem werkt.  Link naar 
“Ministerie van Machtsbescherming”.


Afbeelding Greyerbaby, Pixabay


“Ga maar fijn op onze railroad zitten, je hoeft je nergens zorgen 
over te maken, je bent met je genomen spuit bij ons in veilige 
handen, totdat de onbekende trein onverwacht over je heen komt 
denderen.


Afbeelding ArtTower Pixabay


Die spuiten van Hugo de Jonge waar hij zo aan vast houdt werken dus niet hé. Het zijn spuiten 
van verdeel en heers en de vraag die iedereen zich inmiddels zou moeten stellen is “waar zijn die 
wereldwijd gestimuleerde Crispr spuiten nou wel echt voor, wat doen ze echt?”

Zijn ze om 

A, op basis van angst verdeel en heers te kweken om geruisloos over te stappen op de nieuwe 
wereld orde.

B, is het in de helft van je DNA knippen, oftewel de mens genetisch modificeren zonder de 
gevolgen daarvan te kennen.

 

Ken nóg een ding over het gedrag der wellustigen; ze genieten van je pijn en ellende, dus ook als 
je hen afzeikt zoals ik met bijlage 24 heb gedaan met “Ministerie van Machtsbescherming”.

Vanwege de heersende mores der macht onder de machtswellustige voelen zij zich toch 
onaantastbaar.  Om dezelfde reden steeg de gasprijs, simpel…., ze houden ervan als mensen 
onder hun macht spartelen.

Narcisten en psychopaten fatsoenlijk pogen te benaderen is een zinloze bezigheid, ze genieten 
ervan.

Hoeveel Staats gerunde overheden reageren nog fatsoenlijk of gewoon niet op het volk!  


Het Covid-19 consent.

Zit iedereen te slapen?

“Ja” en dat is ook logisch want mensen zijn in slaap gesust met “slaap kindje slaap”.  Geen 
wonder want niet iedereen is “professor” geworden in narcistisch en psychopathisch gedrag. 


Pas in 2019 is dat wettelijk Consent voor vaccinaties op tafel gekomen.

De meeste mensen lezen geen kleine lettertjes meer.

“Consent” betekent “toestemming”. Kijk de regels er zelf maar op na.
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Als de machtswellustige het vrije individu onder dwang de spuit in de reet willen gaan duwen gaat 
dat opvallen  dus mensen wordt om toestemming gevraagd voor het zetten van de mRNA spuit, 
net als de Joden het meeste werk van de vernietiging van de Joden zelf moesten uitvoeren van de 
nazi’s. Als je als autonoom lid van het volk (onderzaat) van de Koning dus je Consent hebt 
gegeven heb je je rechten ook weggegeven als je straks tegen de gevolgen van die spuit aan 
botst, want je hebt je Consent voor het geven van die spuit zelf gegeven.


Dat “Consent” is ook van het Ministerie van Hugo hé.

Van de website van Hugo zijn ministerie;

Ouders en kinderen hebben recht op goede, betrouwbare informatie en een persoonlijke 
benadering. Voor deze informatievoorziening is voldoende inhoudelijke kennis, 
gespreksvaardigheid en gesprekstijd nodig. Per 1 januari 2018 is in het budget voor uitvoering van 
de vaccinaties rekening gehouden met extra tijd om de informed consent- procedure, inclusief het 
bespreken van de inhoud en meerwaarde van het RVP, goed uit te kunnen voeren. In deze richtlijn 
worden de wettelijke kaders rondom de informed consent-procedure omschreven en hoe daar 
invulling aan moet worden gegeven. Daarnaast worden er praktische aanwijzingen gegeven voor 
het vaccinatieconsult.  
  

Goed, lezend als “professor” in N&P (Neurolinguistisch Programmeren);

Het Consent behoeft en betreft 

Betrouwbare informatie. 
Wettelijke kaders. 
Daarnaast.… 


Hoe staat het juridisch geschreven;  
Die betrouwbare informatie betreft nep nieuws want die informatie is niet compleet want het is 
experimenteel, dat de vaccins 10 tot 15 jaren zijn uitgetest is gewoon bull-shit. 

Dan Wettelijke kaders versus Daarnaast.

Het Consent gaat dus primair om de wettelijke kaders, hetgeen duidelijk wordt dat als de 
wettelijke kaders zijn besproken, het stukje juridisch wordt afgesloten met een “punt” (.)  
en dan pas komt ook de informatie aan de beurt als een “daarnaast”, dus naast de wettelijke 
kaders waar het om gaat, gaat het óók om de informatie als bijzaak.

Dat hele “Consent” is een juridisch psychopathische gaslighting. 

Zoek het zelf maar op website Ministerie van Hugo’s VWS onder; RVP-richtlijn Informed consent-
procedure. Je kunt dat ding fijnsnijden op gaslighting gedrag. Gaslighting is dat anderen je eigen 
denken middels manipulaties compleet verneuken, psychisch railroaden.


Je dient je dus eigenlijk af te vragen wat het onderliggend doel is van die mRNA vaccins, het doel 
van die genetische manipulatie van je autonoom lichaamssysteem. Maar ach, who cares vandaag 
de dag, de Joden waren nog wel bang voor wat er ging gebeuren toen ze naar “de werkkampen” 
werden gerailroad en bijna alle Nederlanders weg keken.


Wat deze bewindvoerders doen, samen met hun indoctrination machine .ANP en de rest die zij 
direct dan wel indirect betalen, is de waarheid verhullen, daarom het taaie volgende stukje over 

de conspiracy;
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bestaat de conspiracy

of is berusting het (nieuwe) OUDE 


normaal

Een conspiracy betekent; een algemene overeenkomst om over een onderwerp te zwijgen om het 
geheim te houden.


Ik kan het niemand kwalijk nemen als ze niet kunnen snappen hoe psychopaten te werk gaan. 
Conspiracy’s worden bedacht, já bedacht, het kan in een groep zijn maar een psychopaat kan 
ook in zijn/haar eigen conspiracy leven. 

Mensen kunnen in hun idealisme vol goede bedoelingen ontsporen als er andere belangen mee 
gaan wegen en als zij hun balans tussen hun natuurlijke narcisme en natuurlijke empathie kwijt 
raken, des te narcistischer des te meer kans op doorontwikkeling naar psychopaat. 

Psychopaten zoeken niet alleen wellustige bevrediging maar vinden die in combinatie met 
anderen vernederen, anderen pijn doen en des nodig doden want dáár geniet de psychopaat van, 
vindt die het eigen ultieme genot. Je ziet dit gedrag inmiddels alom vertegenwoordigd.


De vergaderingen van de Bilderberg groep

Deze vinden plaats onder de psychopathische Chatham House Rule’s. 

De Chatham House Rule is een basisprincipe dat de vertrouwelijkheid van de bron van de 
verkregen informatie tijdens een vergadering regelt. De regel is ontstaan in juni 1927 aan het 
Londense Royal Institute of International Affairs, ook wel bekend als Chatham House. Sinds de 
verfijning in 2002, geldt de regel: 
Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule 
zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de 
connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld. 
De regel stelt mensen in staat om te spreken als individu, om van gedachten te wisselen die 
misschien niet die van hun organisaties uitdrukken, en moedigt zo de vrije discussie aan. Sprekers 
zijn vrij om hun eigen mening te geven, zonder zorg voor hun persoonlijke reputatie of hun officiële 
taken en voorkeuren. De Chatham House Rule loste een probleem op dat de erkenning van de 
gezamenlijkheid van het gesprek mogelijk maakt, terwijl de vrijheid van interactie, die nodig is voor 
het gezelschap voor het voeren van gesprekken, wordt beschermd. Het doel van de regel is de 
anonimiteit te garanderen van diegenen die binnen de muren spreken zodat mogelijk betere 
internationale betrekkingen worden bereikt. De regel wordt nu internationaal gebruikt als 
hulpmiddel bij vrije discussie. De oorspronkelijke regel werd verfijnd in oktober 1992 en nogmaals 
in 2002. 
Vergaderingen, of delen van vergaderingen, kunnen hetzij openbaar worden gehouden of onder de 
Chatham House Rule. In het laatste geval wordt van alle deelnemers aangenomen dat ze het 
bevorderlijk voor de vrije discussie vinden dat zij zich voor het betreffende deel van de zitting 
hebben onderworpen aan de regel. Het succes van de regel zal afhangen van de mate waarin men 
hem als moreel bindend aanvaardt, met name in omstandigheden waarin een niet-naleving van de 
regel niet zal leiden tot sanctie. De Chatham House Rule is bedoeld om de publieke discussie over 
standpunten tijdens een vergadering te bevorderen, maar zonder deze standpunten toe te 
schrijven aan een individu of organisatie. 

Wie vindt het na dit te hebben gelezen nog vreemd dat de echte waarheid omtrent de genetische 
spuiten verzwegen blijft  zoals psychopaten hun verborgen doelen ook altijd plachten te 
verbergen achter hun maskers met eeuwig zwijgen. Als je dat snapt, snap je ook beter waarom 
bewindvoerders zwijgend woorden uitstoten, des nodig achter een muil-masker opdat je hun ware 
emotie niet zien kunt.

Zij die overheden wereldwijd vertegenwoordigen hebben bijna allen verzwegen psychopathische 
belangen. De film industrie, ook in handen van mensen met bovengemiddeld narcisme brengen 
de boodschap van de plannen de wereldbevolking te decimeren al vele jaren als volks-
amusement.
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Engelse televisie filmserie The Prisoner” van Patrick McGoohan uit 1967.

De gevangene en de macht.

Daar is veel later mede muziek op gemaakt door de Britse heavy metal groep Iron Maiden die 
door de serie geïnspireerd werden tot het nummer The Prisoner, op hun doorbraakalbum

The number of the beast. In het intro hoort men Patrick McGoohan aan het woord, ga er maar 
naar luisteren, gaat over de overheid die meer en meer informatie over de burger wil versus 
vrijheid van die burger, dat onderwerp ging toen dus ook al over het heden van nu en over de 
vrijheid werd in 1967 al gelachen!


De film Soylent Green, al zo vaak benoemd, gemaakt in 1972 met als titel de wereld in 2022, ga 
maar kijken als je durft.


En Jim Carrey in de film The Truman Show uit 1998.

Je kunt research plegen op dit soort films naar de makers, aangestuurde fictie….?


Besef dat rondom zware narcisten en 
psychopaten er áltijd een ring van mensen zit. 

Die ring vormt ringen en ziet er net zo uit als 
de ringen in stilstaand water als je er een 
steen in gooit. 


afbeelding qimono pixabay 


De rimpels van de machthebbers zoals de Tweede Kamerleden vaak onder het bewind staan van 
hun bewindvoerders en daardoor ook al beperkte informatie hebben betreffende het verborgen 
overzicht van de continu bijgestelde conspiracy zodat de doelen behaald kunnen worden. 
Iedereen als pion van de grotere pion, net als dat onder dictator Ceaușescu ging. 


NOS, 31 oktober 2021, artikel over G20, foto bij artikel AFP.


Terwijl ze allemaal zitten te lullen over iets wat al decennia lang geregeld had moeten worden, 
namelijk belasting betalen door multinationals, riep Bondskanselier Merkel volgens de NOS 
zomaar over een "duidelijk signaal van gerechtigheid in tijden van digitalisering”.

Dit is nou zo’n gaslight boodschapje; “in tijden van digitalisering”. 


In eerdere stukken genoemd boekje “Speclab” door Johanna Drucker, noemt zij “digital 
humanities” en wat wordt er door Merkel bedoeld met “tijden van digitalisering”.

Hé joh, de premier van Australië, Scott Morrison die gerust met rubberen kogels op de 
Australische wappies laat schieten en ze in elkaar laat slaan door de politie  staat hier zonder 
mondkap  schouder aan schouder een geluksmuntje in de Trevi-fontein te gooien om te wensen 
dat de ingeslagen conspiracy een geslaagd doel bereikt wellicht. Foei “Professor” Robbert.

Als het om geld/macht gaat  gaan allen die tot de G20 behoren middels railroaden over lijken.
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Laat ik twee film voorbeelden geven die allen te maken hebben met hoe de industrie bij 
onschuldige vrije mensen ongevraagd en ongewenst stoffen in hun lichaam laten doordringen die 
het immuun systeem van gewone mensen heel langzaam te gronde richten. 

Daar zijn over de decennia vele waar gebeurde voorbeelden van maar ik gebruik er twee.

De film Erin Brockovich uit 2000 en de film Dark Waters uit 2019.


In de film Erin Brockovich gaat het over ernstige vervuiling van het grondwater door The Pacific 
Gas and Electric Company, met Chroom-6 dat in het drinkwater kwam en mensen over de jaren 
langzaamaan vergiftigde, hun immuun systeem aantastte en ziekten en dood veroorzaakte. 

Lange moeizame strijd met overheden die vooral zo’n bedrijf (macht/geld) de hand boven het 
hoofd houden.

Chroom-6 dringt binnen in je lichaam en tast alles aan t/m je DNA aan toe waardoor je immuun 
systeem te barsten gaat en je langzaam sterft.


In de film Dark Waters uit 2019 gaat het over PFOA Perfluoroctaanzuur, ook gedumpt in de natuur 
waardoor mens en dier zwaar ziek werden en stierven. Multinational DuPont was de vervuiler die 
de hele boel BEWUST onder de pet hield. Strijdt van jaren. 

Als de mens teveel fluor in het lichaam krijgt gaat zijn immuun systeem naar de haaien. 


De multinationals die nu de wereld pogen te redden  zijn dé vervuilers van de wereld. 

Weet je nog dat we van Minister Carola Schouten niet meer in de Nederlandse grond mochten 
graven vanwege PFAS. 

PFAS perfluoralkylstoffen & PFOA Perfluoroctaanzuur zijn familie van elkaar. 

Teflon, fluor who cares. 


Mark Zuckerberg heeft de naam “Meta” als bedrijfsnaam niet bedacht maar gejat, over Meta 
Denken schreven anderen en ik al tijden. Ik kan net zo goed “De Aarde” als bedrijfsnaam claimen.

Zuckerberg’s “Meta” als afkorting van zijn “Meta-Universum”.

Meta denken is groter denken dan macro denken. 

Zuckerberg zijn Meta betreft in samenwerking met anderen people control krijgen middels o.a.  
Neuro Linguistisch Programmeren van het menselijk brein, met het kweken van Digital Humanities 
middels het verstrekken van de info te beperken en te sturen door overheden en het bedrijfsleven. 
De info komt dan net als in China van hen die de macht hebben over hen van die de 
machthebbers vinden dat er teveel van op aarde zijn om aldus die “tevelen” langzaam binnen 
enkele generaties te reduceren. 

Zeg maar met de geperfectioneerde methode van Hitler het overschot aan mensen zichzelf heel 
langzaam en ongemerkt van kant te laten maken terwijl de machthebbers er tot op het laatste 
moment simultaan geld aan kunnen verdienen ook. 


Het teken van het beest ingepakt in de QR code. 

Zonder nu te willen prediken, lees de Bijbel.

  

Dan eventjes Elon Musk, dát is een goeie zeg.

Een Wolf in de pels van de mooiste Hermelijn. 

Elon Musk is een ware tovenaar met zijn woorden en manier van doen. 

Rutte Hugo de Jonge en Sander Schimmelpenninck zijn vergeleken met Elon Musk qua 
communicatieve stofwolk predikers net uit de wieg. 

Om de stofwolk taal, iets dat alle narcisten en psychopaten plegen te doen, te leren verstaan dien 
je hun teksten goed te beluisteren maar uitgeschreven voor je te zien en dan te analyseren. 

Zag kort geleden een youtube video van Elon Musk, werkelijk een ultieme verbale stofwolk 
maken.    

Elon speelt daarbij perfect de verstrooide onschuld zelve en verteld over A.I. (Artificial Intelligence 
(kunstmatige intelligentie (digital humanities))) alsof er groot gevaar aan komt en simultaan in 
dezelfde zinnen verteld hij hoe A.I. de mens verre overtreffen zal. En zijn eigen auto’s zitten 
afgeladen vol mee met A.I..  

Sterker nog, in navolging van Hitler met zijn Volkswagen heeft Elon Musk nu aangekondigd over 
maximaal drie jaar met een Volks-Tesla te komen van slechts $15.000, oftewel op dit moment zou 
dat 12.900 Euro zijn, de DDR Trabant van 1957 wordt rond 2025 de Volks-Tesla van de nieuwe 
wereldregering.
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Overigens al gezien dat de nieuwe wereldregering, de jaarlijkse World Government Summit, al is 
gevestigd met als basis de UAE, Verenigde Arabische Emiraten te Dubai.

The place to be en waar ze al heerlijk mRNA spuiten zetten bij kinderen vanaf 5 jaar. 


We zijn al vele decennia vergiftigd met o.a. aluminium, zit in heel veel voedsel en je slaat het op in 
je lichaam en DNA. Aluminium is een geleider van stroompjes en kan ook borstkanker geven als je 
het steeds onder je oksel smeert. Kan helemaal geen kwaad hoor, lekker mee doorgaan. 


Inmiddels maken ze nu al bekend dat er een nieuwe halfgeleider is, die fantastische 
eigenschappen heeft, soepel is en ultra klein op nano afmetingen bestaat. Grafeen.

Dat ze het nu pas bekend maken geeft aan dat het allang bekend is. 


Ontdekt op de Radboud Universiteit en de Nederlands-Russische onderzoeker kreeg daar de 
Nobelprijs voor. Wetenschappers beseffen heel vaak niet waar hun ontdekkingen toe leiden.   


De volgende afbeeldingen zijn van internet, van een bedrijf in gereedschappen, Sanno. Te koop 
via Ali-Express.

Vanzelfsprekend is dit een conspiracy gedachte, anders zou ik tenslotte niet een “Professor” zijn,

so close your eyes.


 

Lees vooral de mogelijkheden ervan in de 
advertentietekst hieronder……
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1 september 2021, Niels Waarlo, Volkskrant;

“Voor de vierde keer in een week heeft de Japanse overheid verontreiniging in de coronavaccins 
van Moderna aangetroffen. Het gaat om zwarte deeltjes en roze verkleuringen. Reden tot zorg? ‘Ik 
heb nog nooit gehoord dat er bijwerkingen optraden bij vergelijkbare gevallen.”


Over WiFi heb ik al eerder geschreven. Grafeen is een halfgeleider, uitstekend antenne materiaal. 

Er is al zoveel over bekend. 

Iedereen die zelf kan associëren en behept is met de kennis inzake bovengemiddeld narcistisch 
gedrag en psychopathisch gedrag, doé dat nog een keer.   


Hoe denk je dat de bewindvoerders controle krijgen over de mensheid. 

Waarom wil Hugo de Jonge persé mRNA vaccins en verbiedt hij preventieve middelen, bekijk 
deze link uit het einde van een Covid-19 debat met een op drift zijnde Minister Hugo de Jonge. 


Dan kom ik nu toe aan de sub-titel die eigenlijk het hoofdgedeelte is van dit stuk

wir werden nicht kapitulieren für das neue hämmern 

inzake de voor iedereen die daar de moeite voor neemt, de uitleg hoe de ratten die de rimpels om 
de machthebbers heen vormen functioneren   aan de hand van het bewijs voor de dB(A) leugen 
wet   welk bewijs rechtsreeks is geleverd door de demissionair Minister President Mark Rutte zelf 
die aan het spreekgestoelte stond te oreren inzake zijn “liegen naar zijn eer en geweten”  en dat 
bewijs in verbinding tot het ontstaan van fibromyalgie.


Daarom speciaal voor de bewindvoerders steek ik nu als een vorm van psychische connotatie van 
mijn gevoelens een klysma diep in mijn togus en stort ik me daarna helemaal leeg over de 
politieke en wettelijke leugenaars incluis het compleet justitieel systeem en haar onafhankelijke 
rechters.


Toen ik na 30 jaar huwelijk mezelf losbrak van iemand waarover zedenrechercheur Epko van der 
Schuur mij zijn visie vertelde  dat ik die “iemand” slechts zag als een …, wat had rechercheur 
Epko het toen bij het rechte eind en inzake mijn persoon tevens compleet fout en jij Epko snapte 
het niet. Lul!

Na verwerking van alles bleek de massa in de samenleving net zo gestoord te zijn als diegene met 
die ik geleefd had, fuck héy ….


Waarom noemde ik me in dit stuk “professor”, omdat je maar “gestudeerd” hoeft te hebben om 
jezelf van alles te kunnen permitteren, neem bijvoorbeeld het MIT van het RIVM. Dat zij anderen 
met hun bedachte rekenkundige modellen te gronde richten en daarmee kapot maken, who cares. 


Het is al ff terug dat ik in mijn zoektocht naar de LFg (Laag Frequent) overlast, waar alleen al in 
Provincie Nederland toch al zo’n slordige meer dan 1 miljoen mensen last van hebben, waarvan 
een kleiner gedeelte zeer ernstig, een artikel in Skepsis tegenkwam van de hand van ene Dirk 
Koppenaal, een artikel genaamd “bang van GSM straling”. 

Koppenaal opzoeken bleek wat lastig, het betreft medisch bioloog Dirk Koppenaal.

Het artikel kun je nog zo vinden op de website van Skepsis. 


Dat artikel is een soort wetenschappelijk samenraapsel van onderzoeken en gedoe waarin 
iedereen die stelt ernstige last te hebben van straling eigenlijk wordt weggezet als een wappie. 

Erger nog, er wordt exact gewag gemaakt van de kenmerken die straling geeft er er wordt gelijk 
weer gehakt van gemaakt met als uitkomst dat het psychosomatisch is. 

Deze wetenschap” van Dirk Koppenaal is het samenstellen van onderzoeken waarin één ding mij 
duidelijk werd, ze hebben er geen ene “wetenschap” van.

Het artikel behelst nonsens.

Zoals emeritus hoogleraar Oxford University John Lennox zegt nonsens is nonsens ook al wordt 
dat uitgesproken door een wetenschapper. 

Tevens blijkt dat deze wetenschapper Koppenaal de geldschieter naar hun mondkapjes schrijft.  


Het onderzoek dat wordt aangehaald  gebeurd o.a. in stille kamers waar ze GSM signalen aan en 
uit zetten en dan kijken of een klager dat kan merken, zo werkt dat dus niet met LFg of WiFi 
straling Dirk Koppenaal. 
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Dit zo publiceren als Skepsis bewijst hun wetenschappelijk onvermogen  net als het bewúst 
onvermogen van alle mensen die de rimpel-cirkels vormen rondom de Laag Frequent geluid 
overlast waarmee zij hun zakken vullen ten kostte van de mensen met overlast. 


Hoe werkt de aangestuurde macht vanuit de rimpels om de machthebbers heen;

Op 15 juni 2021 hebben wij ons bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2021 tegen afwijzen 
verzoek tot handhaving met dB(C) weging inzake overlast van de UGS-Norg door de Minister van 
EZK ingediend. Te vinden op de website narcistenbuster.nl


Op pagina 61 van dat bezwaarschrift van 15 juni 2021 staat een stukje geschreven over Laag 
Frequent geluid dat het spreekgestoelte in de Tweede Kamer maakt.

Ik copy/past dat even;


Er zitten net zoveel haken en ogen aan dat 
vaccin als aan de dB(A) leugen. 
Ik zou bijna zeggen “Oets me togus” hetgeen 
bargoens joods is en betekent “ 
lieg tegen me in de kont”. 
Voor wie wel eens naar de Tweede Kamer 
debatten luistert en Rutte van Macht of 
De Jonge van Vaccinatie ziet staan aan de 
driehoekige in de hoogte verstelbare 
spreektafel, BRON website Tweede Kamer, 
hoort bijna steevast hoorbare LFg bonzen. 
De meeste mensen valt dat gewoon niet 
bijzonder op. 
afbeelding rijksoverheid zelf 

Deze hangplek voor politici maakt namelijk bonk geluiden als de politici hun zenuwachtige 
zweethanden er overheen bewegen hetgeen veroorzaakt wordt door contactgeluid met de 
microfoon die vast op de voorste hoek gemonteerd zit. 
Ontwerpen zijn vaak heilig in Nederland en er lijkt geen oplossing te zijn voor dit probleem, dat is al 
zo vanaf den beginne bij de opening van het Tweede Kamergebouw door Bea, ja was ik ook bij. 
Nou, die contactgeluiden vallen allemaal buiten de dB(A) curve, zou je de stemmen van de 
sprekers door een equalizer halen en instellen op de dB(A) weging zou iedere burger kunnen gaan 
horen dat de politici ineens wel Smurfen stemmen krijgen, zeker de mannen. Nou hebben veel 
mannen al wel blauwe kostuums aan dus dat zou best wel weer kunnen helpen de boel in Smurfen 
politiek om te zetten, Smurf Rutte, Smurf de Jonge en Smurfin Kaag. 

Die lage bonk geluiden kunnen ze dus wel een beetje wegfilteren met zo’n Nagra Switch instelling 
maar niet helemaal, het zou de burgers gaan opvallen als Smurf Mark in de Tweede Kamer een 
stem zou krijgen als Snip & Snap. 
Maar er wordt bij de dB(A) weging nóg iets weggelaten en dat is de DRUK,,,, 
de DRUK van industriële Hertz golven die veel mensen niet horen maar wel degelijk druk 
uitoefenen op het lichaam. 
Vergelijk het maar met de luchtdruk en de industrie die dwars door de heersende luchtdruk andere 
druk golven heen duwt dan wel perst. 

Dat was de grote Tweede Kamer die nu verbouwd wordt en de kleinere Tweede Kamer nu de 
tijdelijke kleinere af-plas-kamer voor politici is geworden.


Zat ik te luisteren naar een debat van Gideon van Meijeren, ik doe dat als oud geluidsman op de 
hoofdtelefoon want de speakers van het beeldscherm zijn waardeloos, viel mij op dat de Staat 
mijn opmerking in het bezwaarschrift reeds ter hand had genomen, het Laag Frequent gebons op 
het nieuwe spreekgestoelte was weg,  maar niet helemaal ! .
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Ik heb er een simpele kleine video van gemaakt; link A.

Totale lengte (duur) 1.45. Ik stuur de rechtspraak ook de video digitaal toe in zowel MOV als ook 
MWV format. 

0 t/m 36 seconden de demissionair Minister President die in debat is over zijn liegen naar eer en 
geweten. Ik heb er vier stukjes uit gekozen waarop je het handcontact met het spreekgestoelte 
hoort bonzen. Dat dreunend bons-geluid IS Laag Frequent geluid (LFg). 

Hoor je het niet, zet even een kwalitatief redelijke hoofdtelefoon op.  


Van 36 t/m 1.12 hoor je de demissionair Minister President weer en nu heb ik met een equalizer 
daar de dB(A)-weging-norm overheen gezet en dan hoor je dat niet alleen het gebons niet meer 
bestaat  maar de menselijke stem gaat klinken alsof het uit een ouderwetse telefoon komt.


Dan een stukje met Gideon van Meijeren in het debat met demissionair Minister Ollongren

van 1.12 tot eind 1.45.

Twee stukjes

1 dat de zogenaamde vaccins veilig zijn

2 een keer met haar vuist op tafel slaat

Deze stukjes herhaal ik diverse malen en steeds wissel ik het beeld af met de grafische weergave 
van het geluid op de exacte momenten.


Op het moment van het met nadruk 
uitgesproken woord “veilig” zie je in het geluid 
dat er een piek is (geel met rood puntje) en het 
andere geluid van de stem gewoon aanwezig 
blijft.  

Het directe bons en contact geluid van de 
handen is weg.


Bij het tweede tekstje bonsde Van Meijeren 
met zijn vuist op het spreekgestoelte en wat 
zie je aan het geluid (audio); dat het signaal 
van het geluid niveau automatisch naar 
beneden wordt weggedrukt en pas langzaam 
weer omhoog gaat.


Zal je wellicht denken “wat zit die Huijskens 
nou weer te zeiken”, nou, Huijskens zeikt niet, 
Huijskens levert hier het onomstotelijk bewijs 
van de LEUGEN inzake de wettelijke dB(A) weging zoals die ook gebruikt wordt bij overlast van de 
UGS Norg en Grijpskerk, gaspijpen, windturbines en warmtepompen en demissionair Minister 
President geeft de demonstratie van het bestaan van gewoon hoorbare LFg tijdens zijn eigen 
“liegen naar eer en geweten” debat. 


Dat probleem van dat bonzende-spreekgestoelte kende ik al vanaf de opening van het nieuwe 
Tweede Kamer gebouw in april 1992, ik werkte daar als cameraman regelmatig.

Het was toen niet op te lossen. Hun microfoons (Neumann?) waren te goed en de geluidstechnici 
hadden of niet de middelen of niet de kennis. 

De microfoons die ik heb van AKG met de SE300B voeding hadden het zo kunnen oplossen 
zonder limiters en zonder gebruik van een dure compressor die je ook nog eens goed moet 
kunnen afstellen omdat die anders gaat pompen, zoals het geval is als Van Meijeren met zijn vuist 
op het spreekgestoelte slaat, dan zakt de stem even helemaal weg.

Op de kleine speakers in de zaal hoor je dat allemaal niet, wel in de opnamen. 


Het probleem was al jaren op te lossen geweest met een simpel los, goedkoop te fabriceren,  
afkap filter op 75 Hertz en dat tussen de microfoon en het mengpaneel te plaatsen.

Had me ff gebeld zou ik zeggen.
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Wat bewijst dit nu dan toch;


1 De Staat heeft inzake het spreekgestoelte in de kleine tijdelijke Tweede af-plas Kamer iets 
verholpen waarvan ze het bestaan bij wetgeving inzake geluidsoverlast al decennia lang 
ontkennen dat het bestaat en hoorbaar is  hetgeen ook door die hele menselijke rimpel-ringen 
rondom hen wordt ontkend, inclusief GGD, RIVM, NSG, SKEPSIS en noem de massa leugenaars 
die dik aan hun leugens verdienen maar op, terwijl er velen zijn die eronder lijden. 

Dus door de aanpassing nu erkent de Staat het bestaan van het hoorbaar Laag Frequent, oftewel 
van de normale gewone bas geluiden.


2 Ook bewijst de Staat impliciet ook de nonsens van de dB(A) weging inzake LFg overlast want 
waarom is het geluid van het spreekgestoelte van de Tweede af-plas Kamer anders veranderd.

 

Maar, het is nog erger;


Zoals reeds geschreven is voor het zware laag frequent overlast gedeelte  dat met name te vinden 
is in het gedeelte onder de 100 Hertz, dat betreft dan het Staande (bijna constante) Hertz Druk 
Golven van de UGS-Norg en andere overlast gevers, die niet hoorbaar zijn volgens de NSG en de 
Wet, maar ze hebben die nu wel weggefilterd terwijl ze in de wet stellen dat ze onhoorbaar zijn 
volgens de dB(A) Wetgeving. Dat is je reinste wollige wetgeving gelijk narcisten en psychopaten in 
een zin gewoon zijn te doen. We gaan alles niet weer herhalen nu. 


Nu blijkt, wat wij als professionals en ervaringsdeskundige al decennia lang weten, wat dat 
hoorbaar gebonk op het spreekgestoelte is inclusief de oplossing, hetzelfde als Nagra-Kudelski 
begin jaren 70 ook deed, namelijk hun laag afkap filter dat alles onder de 75 Hertz afkapt 
inschakelen.

In de door ondergetekende gebruikte professionele AKG microfoon zit dat gewoon ingebouwd. 


In de Link 2 die wij ook aan De Rechtspraak als ingebracht stuk digitaal toezenden kun je met een 
hoofdtelefoon heel goed horen wat slechts 0 t/m 75 Hertz doet, dat het gewoon hoorbaar is, dat 
het bestaat geen fictie is en hoe hoorbaar dat voor ieder normaal horend mens is. 

Oftewel die beweerde dB(A) wet is een keiharde leugen om het in geluidstermen te stellen. 


Een onafhankelijke onpartijdige rechter kan niet meer beweren dat wat wij op de rechterlijke tafel 
hebben gelegd nonsens is en de rechter kan alleen nog afhameren dat  de dB(A) wetgeving is 
gebaseerd op een leugen  of de Rechter verklaard zichzelf tot een corrupte leugenaar of hij 
verschuilt zich achter het feit dat hij niet bevoegd is en als een lamzak weer niets vindt.

Ik schrijf niet grof, ik schrijf naar waarheid van de algemeen heersende corrupte ambtelijke 
machtswellust.


Onder de Link-2 zit de demo video van Mark Rutte die zich aan het spreekgestoelte staat te 
verdedigen over zijn liegen naar het geweten van de Nieuwe Wereldorde.

Het is heel simpel, stukjes zijn “vlak” ongefilterd en dan hoor je het bonzen op het 
spreekgestoelte, gewoon veroorzaakt door contactgeluid met de handen. 

Tevens stukjes waar ik met een equalizer de afkap filter heb ingeschakeld van ongeveer 70 Hertz 
naar 0 Hertz en ti ta tovenaar, het bons-geluid is ra ra  hoe kan dat zomaar ineens weg. Volgens 
de dB(A) weging Wet kan je dat dus niet eens horen. 

Dus, de NSG en de dB(A) wet kunnen genoegzaam aan het lachgas gaan lurken bij de NAM.   


Dan gaan we nog even het verschijnsel fibromyalgie en andere ziekten zoals CVS en de Vibro 
Akoestische Ziekte nader behandelen;


Het middels van het mezelf toebrengen van de effecten van een klysma  betreft ook de GGD 
inzake hun LFg rapporten, het RIVM inzake LFg, het SodM inzake LFg, alle geluidsbureau’s 
zonder verstand die de LFg leugen in stand houden, al hen die medewerking hebben verleend aan 
de corrupte dB(A) wetgeving en die leugen al meer dan 50 jaar in stand houden.


Kijk, zo werken CONSPIRACY’S ten bate van de machtswellust, net als de covid-spuiten om de 
mensheid tot het worden van digital humanities te dwingen.
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Nathalie Kramen, een burger lijdend aan fibromyalgie, was uitgenodigd de Tweede Kamer toe te 
spreken op basis van haar burgerinitiatief.

Hulde van mijn zijde voor haar enorme standvastigheid. 

We hebben gepoogd een lijntje uit te werpen naar Nathalie maar Nathalie Kramer is nu nog 
gelovige inzake de geloofwaardigheid van hen die De Staat vertegenwoordigen en hun dienaren 
zoals Hugo de Jonge. Hugo zou de vraag voor onderzoek voorleggen aan de Gezondheidsraad. 

Ik wil Nathalie niet teleurstellen maar dat wordt dus niets, de financiële belangen zijn té groot.  

Medisch bioloog Dirk Koppenaal van Skepsis, ff opletten.


De combinatie van de levende antenne inzake bronnen van overlast, de ondergetekende 

Van Velzen en ondergetekende Huijskens met zijn camera, audio journalistieke en juridische 
achtergrond hebben gemaakt dat zij zo’n anderhalf jaar 24/7 empirisch onderzoek hebben gedaan 
naar de oorzaak van LFg, wat dat op termijn met je doet als menselijk lichaam, nog los van de 
psyche. Dat is onderzoek plegen Dirk Koppenaal.


Een constante stroom van Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven tasten het lichaam en het 
immuun systeem van de mens aan. Dat erkennen kost dus geld aan hen die de ziekmakende 
overlast veroorzaken middels installaties waar ze veel geld aan verdienen. Dáár zit de bottleneck 
net als is verfilmd in de twee voorbeeldfilms gebaseerd op ware gebeurtenissen Erin Brockovich 
uit 2000 en de film Dark Waters uit 2019


Een test zoals Hork Koppenaal over schrijft van “in een stille kamer GSM signalen aan en uit 
zetten”, man, fijne niks wetenschapper, je snapt er echt geen ene ruk van. Ga auto’s poetsen.

Mensen die geld verdienen met het beoordelen van dit soort problematiek en zulke nonsens 
uitschrijven luisteren niet oprecht naar de slachtoffers maar luisteren naar Euro’s. 

Stellen dat de klachten psychosomatisch zijn, tjonge, wat een fucking arrogantie zeg. 


Het werkt net als in die films over langdurige blootstelling aan bronnen van overlast, waterboarden 
is er ook zo een, of de druppel methode, LFg is een zachte qua hoorbaarheid maar qua DRUK 
heel sterk die doorwerkt tot in je botten, spieren, weefsel, ogen, brein en DNA.  

Bij langdurig heb ik het over langdurig, maanden, jaren en wat er dán gebeurd.

Ik zou best wel eens willen zien dat als we Dirk Koppendaal en anderen zoals Erik Roelofs van de 
NSG vastbinden in een ruimte vol met speakers die zachtjes constant (staande) LFg blijven 
hummen onder de 75 Hertz waarvan zij beweren dat je dat niet kunt horen en hen na een jaar eraf 
halen en hen dan vragen hoe het met ze gaat en wat zij dan ook vertellen maakt niet uit en dan 
zeg ik hen dat hun klachten echt slechts psychosomatisch zijn. Prutsers. 


De langdurige belasting van die LFg Hertz Druk golven geeft dat je lichaam steeds meer vermoeid 
raakt en steeds gevoeliger wordt. We hebben het hier over lange duur, dus jaren. 


Door deze overgevoeligheid die op termijn optreedt door de continu overbelasting  gaat je weefsel 
pijn doen, verzwakken je spieren en zenuwen spelen op etc. hetgeen verschijnselen geeft als bij 
Fibromyalgie, CVS en de Vibro Akoestische Ziekte, allemaal namen voor dezelfde verschijnselen. 

Uiteindelijk gaat je overbelast lichaam op steeds meer reageren, de schrijver dezes wordt na jaren 
te wonen op dit adres ook steeds gevoeliger en krijgt ook diverse fysiek gelijkende kenmerken.


Als de Gezondheidsraad ziekten als Fibromyalgie, CVS en Vibro Akoestische Ziekte serieus gaat 
nemen dan gaat dat geld kosten, veel geld want nu kunnen ze slachtoffers nog dom houden en ze 
pillen voorschrijven waar ze ook weer geld aan kunnen verdienen. 


Het is de gehele optelsom van al deze kennis en leugens waarom wij de Covid-19 spuit niet 
vertrouwen, wij laten ons niet langer vergiftigen met als onderliggende reden dat o.a. Hugo de 
Jonge de adelhouders dient om als kleuter hogerop te komen in de nieuwe wereldorde over de 
ruggen van het volk. 


Preventief Ivermectine verbod eraf en erken dat dB(A) WET voor LFg nu een bewezen leugen is, 
wij zitten klaar met ons reeds uitgevoerd empirisch praktijk onderzoek. 
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En de UGS-Norg, die kan wat ons betreft “aan het gas” als u begrijpt wat ik bedoel. 

Dit hieronder is een beeld uit de film “Braveheart” en zie je de reactie van de Schotten in de 13de 
eeuw als de koning van Engeland hen de Vrede komt aanbieden en dan doen die Schotten dit, 

het “oet me togus” signaal en dan vallen ze de Koning aan.  


Ik ga het nu niet verder toelichten, de WERELDWIJDE dB(A) leugen is ontbloot, 

net als de vertelde Covid-19 PANDEMIE ook niet is wat ze het volk vertellen,

het narcistisch masker is nu wel van de dB(A)-leugen-Wet afgerukt.


Het mRNA vaccin is wereldwijde people control  middels mogelijk grafeen en WiFi en grote 
energie slurpende data centra’s. Nederland vormt al veel langer dan je beseft een actieve 
conspiratieve rol in de gang naar één wereldorde, vandaar ook dat “het westen” zo de pik heeft 
op Rusland die dat niet pikt en vandaar ook dat de Tsaar en zijn gezin is uitgemoord. (zie De 
Crinoline) Niet dat Puttin een lieverdje is hoor.  


Ik kom nog even terug op dat groepje Gates, Hugo, Rutte, Elon en Schimmelpenninck;

Besef dat zij machtswellustige mensen zijn die de werkelijkheid steeds omkeren, daarom schrijf ik 
al tijden dat je hun dubbele taal terug moet omkeren, dan kom je weer bij het oude normaal uit.


Sander Schimmelpenninck die een column voor het volk schrijft, Sander net zo min voor het volk 
is als de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en waar de Volkskrant redactie de 
arrogante neo-kolonistische column van Schimmelpenninck gewoon afdrukt waarin Sander 
oproept tot verdeeldheid (hetgeen strafbaar is) en een hele groep die hij niet kent wegzet als 
narcisten en op die manier wel ingespoten mensen (gevaccineerden) opzet tegen de groep niet 
ingespotenen, exact hetzelfde als wat de nazi’s deden hetgeen op 9 op 10 november 1938 de 
Kristallnacht teweeg bracht.  
Hugo de Jonge stuurt daar met zijn propaganda machine nu ook keihard op aan inzake het door 
hem gewenste genetisch manipuleren van het volk. Je laat je DNA toch niet modificeren vanwege 
het emotioneel-manipulatief gedrag van dit soort mensen.


Tijdens de razzia’s van de nazi’s gebeurde hetzelfde, mijn opa lag verborgen onder het bed want 
die wilde niet te werk gesteld worden in nazi Duitsland en de buurman werd wel meegenomen, de 
buurvrouw riep toen tegen de nazi’s “hé, jullie hebben mijn buurman niet meegenomen!”  

Heden gebeurt nu al hetzelfde met de gevaccineerden die vinden dat de niet gevaccineerden het 
lot van de al wel gevaccineerden ook maar moeten ondergaan. 


De bewind voerende ratten besturen de mensen op basis van “emotie” welke ze “feiten” noemen 
op basis van de wetenschap  terwijl het on-wetenschap is.  
Bij vragen van Kamerleden aan minister de Hugo die hem te concreet worden werpt hij stofwolken 
op opdat zijn manipulatief spel niet ontbloot wordt. 

Besef dat de dB(A) leugen een conspiracy is die al 50 jaar in stand wordt gehouden door dezelfde 
soort machtsbeluste mensen als nu plaatsvindt rondom Covid-19.       


Respect is geen automatisme, respect verdien je, ook rechters zijn gewoon mensen.


Robbert Huijskens	 	 	 	 Lianda van Velzen


Lindelaan 18, 9342 PL Een 
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