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De Debabilisering van de Hel op Planeet Zoekutmaaruit 

Bron: vanaf www.debijbel.nl afbeelding “Bouw van de toren van Babel, Hendrick van Cleve III (1525-1589). 

© Kröller-Müller Museum” & de tekst “Een exegetische schets van Genesis 11:1-9 met uitzicht op 

Pinksteren” met hun samenvatting 

“Het verhaal van Genesis 11 vertelt hoe God door spraakverwarring een einde maakt aan de 

samenballing van menselijke macht. Dit artikel gaat na tegen welke historische achtergrond in het 

oude Mesopotamië we Genesis 11 kunnen lezen. Tegenover het toenmalige imperialisme biedt de 

Bijbel een tegengeluid: streven naar eenheid op basis van macht en onderdrukking is gedoemd te 

mislukken. En als we de lijn van Genesis 12 tot Pinksteren doortrekken, zien we een heel ander 

programma met wereldwijde strekking: de Geest die alle volken van de aarde de weg van de zegen 

wijst.” 


In mijn zoektocht naar duiding omtrent debabilisering, zocht ik naar de toren van Babylon en 
stuitte ik op bovenstaande tekst met afbeelding van het bijbelgenootschap.  

“ ….. hoe God door spraakverwarring een einde maakt aan de samenballing van macht”,  als ook,   

“….. streven naar eenheid op basis van macht en onderdrukking is gedoemd te mislukken”,

Gohod zeg, dat uit Genesis samengevat, het Scheppingsverhaal. 

Het streven naar God zijn als mens, Klaus Schwab, WEF, kabinet Rutte IV, ChristenUnie, allen zijn 
gedoemd te mislukken.


Hoe jong was ik toen ik voor de NCRV mee was naar Irak, een jonge tiener. We waren bij de 
opgravingen van De Hangende Tuinen van Babylon, we waren waar Eufraat en Tigris 
samenstromen, we waren in Basra, allemaal voor de tijd dat Sadam Hoessein aan de macht 
kwam. De presentator poogde mij nog te bekeren maar niet tot het Christendom, ik stond niet 
open voor Sodom & Gomorra. Ik zat door mijn ouders gedrag gevangen en geblokkeerd in mijn 
bewust denken. Narcisme maakt slachtoffers en als je onder narcisten opgroeit geraak je qua 
eigen denk-script verblindt voor het gedrag van de narcist, narcistisch gedrag wordt dan normaal, 
tenzij je een oude ziel bent en diep van binnen weet dat het gedrag niet overeen komt met hun 
woorden. Doordat ik opgroeide in een dubbele narcistische omgeving en een empathisch mens 
ben heb er heel lang over gedaan hoe ik de waarheid kon inzien.

Had ik die “key”, die “sleutel”, dat “denk gereedschap” eerder gehad, was ik wellicht eerder 
achter de waarheid gekomen. 

De sleutel is; luister niét naar de woorden, de Babylonische babbel trucs, maar kijk naar het 
gedrag!


Neem bijvoorbeeld het covid-penetrante-spuit gedrag van Mark Rutte en Hugo de Jonge en kijk 
naar hun gedrag tijdens debatten, dan zie je niets anders dan minachting van de Tweede Kamer 
en dus minachting van de bevolking en alles wat zij zeggen is slechts façade voor waar ze echt 
mee bezig zijn en mee door rammen (gedrag). 

Iedereen moet namelijk aan die spuit, ongeacht de bijwerkingen en we kunnen nu wel weten dat 
die spuiten helemaal niet doen wat beloofd werd. Dus waar is dat spuit-door-ram gedrag dan wel 
echt voor…  

Nou, heel veel mensen kunnen dat niet doorzien omdat zij, net als ik in mijn denken jaren vast zat, 
blind zijn voor doorgeschoten narcistisch gedrag omdat ze ermee zijn opgevoed en daardoor de 
persoonlijkheidsstoornis niet herkennen. Ze vertrouwen door hoe ze zijn opgevoed feitelijk op 
mensen met een persoonlijkheidsproblematiek, namelijk de onder narcisme liggende oeverloze 
onbevredigbare drang naar macht omdat hun drang naar macht alleen maar groter en groter 
wordt tot de waanzin van vandaag, van beter zijn dan een levende God.   
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God is vervangen met doorwrochte wetenschap, terwijl de meeste wetenschap ook weer wordt 
gedreven door diezelfde drang naar macht. 

Het menselijk fenomeen van de drang naar macht is zo oud als de weg naar de toren van Babel.

Vergis je niet, alle dictatoren hebben die ziekelijke drang en hoe rijk ze ook zijn, in de ziel zijn het 
armoedzaaiers, ook de grote aandeelhouders met hun steeds luxere bootjes zijn in de ziel 
armoede- en leed zaaiers.


Zelfs Christenen doen het, anderen met een lach tegen de muur zetten als zij eenmaal aan de 
macht geroken hebben. Vele jaren terug zelf meegemaakt  “ik wil je niet tegen de muur zetten 

hoor maar ik doe het wél” en dat uitgesproken met een grijns op de christelijke muil; GEDRAG!


Ik kom aan het eind uitgebreider terug op wetenschapper Stanley Smith Stevens die in 1939 een 
groep oprichtte op de Harvard Universiteit om te discussiëren over het middels “debabelisation” 
verminderen van de nonsens binnen de wetenschap en op Vladimir Gavreau die tussen 
1960-1967 het Infrasoon geluid op tafel legde. Er is sinds 2021 eindelijk een onderzoek bij 
gekomen dat het bestaan van Infrasoon trillingen en wat het veroorzaakt verder heeft 
herbevestigd. UNESO publiceerde erover in 1967, het nieuwe onderzoek is van 2021, daar zit 55 
jaar aan babbeltrucs tussen van en door de wereldwijde overheden en doorwrochte 
wetenschappers.  

Stanley Smith Stevens poogde de babbeltruc’s al te verminderen in 1939 omdat hij toen al 
ontdekte hoe een écht wetenschappelijk onderzoek diende te worden uitgevoerd.

Rutte en De Jonge, Van Dissel en anderen ook zijn allen personen die zich voorzien van foute 
babbeltruc’s ten bate van hun onderliggende wens naar macht.

Beoordeel alles maar op gedrag en macht en je gaat het zien. 


Het gaat om; La debabelisation du monde, rêve ou réalité.

Wat betekent “build back better” echt!

Wikipedia; De Babylonische spraakverwarring. Uit deze ontstaansgeschiedenis van de talen is de 
uitdrukking "Babylonische spraakverwarring" (een situatie waarin allen door elkaar praten en 
niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen. 

De toegepaste babbeltruc’s van de in babbeltruc’s gespecialiseerde doorwrochten 
wetenschappers en politici ten bate van de Great Reset. 

Op mijn website HoeDenkIk.nl schreef ik anno 2011 in mijn eerste essay al 

“Ik heb om veel meer redenen dan de voorbeelden hier net beschreven een 

denkfilosofie ontwikkeld, die ik mijn “ABC” noem, “mijn product”.  

A: Denken versus Voelen 

B: Realiteit versus Fictie  

C: De oerbehoeften van de mens: Eten, Drinken, Seksualiteit, Slapen”


Vanuit dat denk ABC ga ik even naar de Australische sing and songwriter Reigan Derry, geboren 
in september 1988. Zij werkt onder haar voornaam “Reigan”. Geweldige zangeres. 

Op haar 18de rolde zij de muziekwereld in doordat zij via Idols Australia bekend werd, met alle 
gedragingen der macht die ook binnen die wereld heersen. 

In 2011 viel de muziekband waarin zij zat uiteen, hun contract was door de Amerikaanse producer 
opgezegd. Na een gat van drie jaar probeerde Reigan het weer als solist.

In The X Factor Australia vertelde Reigan hoe zij vanwege “de seksueel gedreven muziekwereld, 
haar afkeer daarvan, zich niet meer gezien voelen vanwege haar muziek maar…, zij zich gevangen 
voelde in die seksueel gedreven wereld” en kapte zij er in 2011 mee. 

Zo’n structuur in de muziekwereld heeft alles 
met onderliggende narcistische macht middels 
geld en seks te maken.


Ik kwam Reigan eigenlijk toevallig (geleid) tegen 
op YouTube. 

Haar stukje levensverhaal sprak me aan dus 
ging ik verder naar haar muziek kijken en 
luisteren.

Kwam ik een leuk optreden van haar nieuwe 
band Sweet Disposition - Double Touch tegen 
vanaf een boot in de haven van Sydney (2021).
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(nou heb ik om reden zelf een binding met Sydney Harbour, Harbour Bridge, Opera House) 

Met drone’s vlogen ze om die luxe schuit heen, en wat stond er op de kont van die schuit; 

ONE WORLD.


En toen kwamen de associatieve puzzelstukjes weer, gevoed vanuit boven, de een na de ander 
voorbij varen.


Tja, Reigan moet ook geld verdienen en dat doet zij tegenwoordig met optredens in clubs en dit 
soort luxe feestjes. Van wie is die boot “One World”? 

Van https://www.theluxurynetwork.com.au , ga maar kijken…. gaat om de nieuwe wereld van de 
luxe van de elite. One World, World Economic Forum, World Government, ONEWORLD.

De juppen hupsten op de muziek van Reigan op het drijvende OneWorld platform.  
Bron schermafbeelding hierboven is van de YouTube promotievideo van The Luxury Network Australia. 


Als eerste maakte ik de link in mijn denken met 
het tijdschrift One World, de eerdere gratis 
uitgave van het Ministerie van Economische 
Zaken over van alles en nog wat, voor de 
huidige versie dien je te betalen.

Wie zijn de platformpartners —> UNGC-SDG.

De lijst “goed doeners” en losse partners die onder het 
UNGC-SDG, Economisch Goede Doel principe hangen is enorm. 


Het hoofd van de Middle East Mission van het WorldWide Luxury Network is Fares Ghattas. Zij 
verkopen Luxe als levenstandaard voor de elite in de Nieuwe Wereld Orde. 

In 2016, werd Fares Ghattas geëerd door IIMSAM, de intergouvernementele waarnemer bij de 
Economische en sociale raad van de Verenigde Naties, met de titel van goodwill-ambassadeur 
vanwege zijn fondsenwerving / filantropische acties en interesse in het elimineren van 
ondervoeding. 

Dit was weer te lezen op https://www.diplomatic-council.org opgericht in Den Haag, Nederland, 
de wereldwijde hoofdstad van de Vrede. Heden is The Diplomatic Counsel gevestigd in 
Wiesbaden. 


Wat doet The Diplomatic-Councel; “We verbinden diplomatie, bedrijfsleiders, vooraanstaande 

wetenschappelijke koppen en koplopers van de samenleving bij het oplossen van de grootste 

uitdagingen van de mensheid. Een bloeiende economie die de mensheid welvaart brengt, is een 

van de beste garanties voor vrede.”
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Ze lossen de grootste uitdaging dus op met economie en hebben we dan daarom die welvarende 
Covid-19 spuiten constant nodig…?  De oplossing loopt dus kennelijk via de zich beter dan God 
waanende doorwrochte kopstukken der wetenschap waarachter de politiek zich verbergt. 

Nou, ik ga zo met het nog vrije woord, de betrouwbaarheid van die wetenschappers affakkelen 
door een verbale alles verzengende ‘gasvlam’ op die doorwrochte betrouwbare wetenschappers 
te richten. 


Ontvolking is hetgeen de wereldleiders al vanaf de in 1968 door doorwrochte wetenschappers en 
top-elite opgerichte Club van Rome wensen middels een grens aan de groei van de 
wereldbevolking. In meta denken had de ‘methode Hitler’ gefaald, die werkte niet.

In 1972 organiseerde koningin Juliana de eerste bijeenkomst van de Club van Rome in 

Amsterdam. Beatrix deed dat later ook. Er waren 38 debatten van de Club van Rome op het 

Paleis. De Staat der Nederland een beetje als de vaandeldrager.

Klaus Schwab is ook maar een pion in het spel der machtigen, hij is een beetje de manager van 
The Great Reset welke eigenlijk Building Back Better betreft met een stop aan de groei.

Schwab en zijn vrouw doen mij sterk denken aan Nicolae Ceauşescu en zijn vrouw Helena.

Stop aan wélke groei, niet aan de economische groei want die is bedoeld voor verdere groei en 
nog meer luxe voor de elite die je prachtig vertaald ziet in steeds luxere boten voor de rijken…


Ga ik weer even terug naar The Luxury Network geëerd door IIMSAM van de Verenigde Naties, de 
VN waar Máxima die ook in het WEF zit weer zo’n innige verbinding mee heeft.

De IIMSAM is; The Intergovernmental Institution, for the use of Micro-Algae Spirulina Against 
Malnutrition, 5 maart 2003.


Bron; Wereld Kanker Onderzoek Fonds 2021. Samenwerking met KNL, Wageningen universiteit & Research, 
Landelijke Werkgroep Diëtisten en Oncologie;

Wat is Spirulina? 

Spirulina wordt ook wel blauwalg genoemd, hoewel deze naam misleidend is. Het is namelijk geen 

alg, maar een spiraalvormige bacterie met een kenmerkende blauw/groene kleur. Spirulina wordt 

verkocht als voedingssupplement, in de vorm van tabletten en poeders. Het bevat eiwitten, 

essentiële vetzuren, vitamines, mineralen en antioxidanten.  

Zijn supplementen met spirulina veilig? 

Spirulina behoort tot de zogenaamde groep van cyanobacteriën. Veel van deze bacteriën maken 

gifstoffen. Spirulina doet dat niet en lijkt veilig te zijn. 

Als Supplement is het mogelijk dat spirulina verontreinigd is met andere cyanobacterien die wel 

gifstoffen maken. Bij andere soorten ‘blauwalgen’ die als supplement werden verkocht is dat 

aangetoond. Dit kan gevaarlijk zijn voor lever, nieren, en zenuwen, met name bij langdurig gebruik 

en een hoge dosis. Het gebruik van supplementen met spirulina wordt daarom afgeraden.  

En het IIMSAM is onderdeel van het nieuwe geloof in de 
Wetenschap, het geloof in de Toren van Babel, het United Nations 
Sustainable Development Goal 2030.

Dat betekent als je het Meta bekijkt, het geloof in de Economie en de 
doelstellingen van de Club van Rome.


Mijn geloof in Wetenschap en politiek is fundamenteel door hen zelf 
middels narcisme opgeblazen, de overheden als de “terroristen-van- 
het-denken”. (overheden bestaan ook uit medemensen! nazi’s ook)

Covid-spuiten sluiten daar wat mij betreft nano fijn bij aan. 

De Staat der Nederlanden als dat land waar de Vrede woont, neen, 
die vrede is een narcistische gaslighting.

De Staat der Nederland is van oorsprong de bakermat van het (VOC) aandeel denken en de van 
daaruit gegroeide alles vernietigende heilige-economie, hun geloof.

De énige weg die een betere wereld zal geven is de reset van de Geest die alle volken van de 

aarde de weg van de zegen wijst en dat is niét de weg van de economie maar 

de weg van de oprechte liefde. 
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Het algoritme achter het optreden van zangeres Reigan op luxe schip One World is het denken 
binnen die club The Luxury Network, welke door de United Nations wordt geëerd omdat het hun 
economisch denken vertegenwoordigd, hetgeen versluierd wordt met goede doelen voor de 
volkeren, tegen honger en armoede zijn en daarom willen ze vanaf 2003 aan hongerende kinderen 
spirulina geven, hetgeen goed is voor de economie van de rijken die spirulina fabriceren en de 
elite bij elkaar komt op luxe schepen of in paleizen waar ze kaviaar eten om de wereld te redden.    
Of loop ik weer te hard van stapel hier….


Okay, ff het RIVM, GGD, NSG, alle wetenschappelijke geluid-personen die de dB(A) weging 
aanhangen, de overheden van laag tot hoog die dat doen, even met woorden compleet tot de 
grond toe affakkelen;


Er is een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar “infrasoon” (laagfrequent) geluid gefinancierd 
door de Europese Unie. De EU heeft vast een fout gemaakt bij de toekenning van dit onderzoek, 
want dit soort onderzoek is al sinds 1967 tegengehouden, tegengewerkt, onder de pet gehouden 
en onderdrukt.

Zo GGD en RIVM, het is wakeup time.


De tijd dat mensen lacherig doen over andere mensen die overlast hebben van straling, behoren 
vanaf nu tot de groep  ‘de massa gedebiliseerden op Planeet Zoekutmaaruit’, satire die past op 
mijn algemeen oeuvre.


Het nieuwe Duitse onderzoek dat onder andere afkomstig is van het Max Planck Instituut, de 
Duitse versie van dat uit naam van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
manipulerende RIVM-GGD clubje, tonen aan dat wat wetenschapper Stanley Smith Stevens in 
1939 al vertelde maar onder het tapijt werd geveegd, wat Vladimir Gavreau inzake Infrasoon 
geluid in 1960-1967 al vertelde, wat UNESCO in 1967 bevestigde, en nu na 55 jaar per 4 februari 
2021 wetenschappelijk is her-bewezen waardoor al die Nederlandse oplichters dus mogen 
plaatsnemen op de hen affakkelende gasvlam van de NAM-Shell, WANT;

Deze zogenaamde doorwrochten dB(A) wetenschappers blijken nu bewuste leugenaars en 
oplichters te zijn, OF ze zijn helemaal geen doorwrochte wetenschappers maar blijken gekochte 
wetenschappelijke kwakzalvers te zijn want de kennis ligt er al 55 jaar!


Zie hier rechts nogmaals de meting van 

31 januari 2019 van nu als “infrasoon-geluid” 
benoemde LFg overlast die wij al jaren 
“Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven” 
noemen. Je ziet zelfs bij een extra zacht 
draaiende UGS-Norg hoeveel Ultrasoon geluid 
er (links van de blauwe verticale lijn ) in onze 
woning staat en die hufters van het SodM die 
onder de respectievelijke Ministers van 
Economische Zaken en Klimaat vallen wéten 
dat heel goed en dat maakt hen nu allen tot 
misdadigers die zich bezighouden met bewust  
martelen van burgers waaronder ook het 
bewust martelen van ons hier thuis.


Die horizontale blauwe lijn is de nul dB lijn van 
gewoon geluid (stilte) en die bult links boven 
de horizontale blauwe lijn en links van de verticale blauwe lijn zijn de nagenoeg 24/7 ultrasoon 
Staande Herz druk golven van de UGS-Norg die ons martelen. En dan wil die Minister van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport ons maar prikken geven met allerlei bijwerkingen, waarvan ik nu 
al kan stellen dat wij daar hoogstwaarschijnlijk al spoedig aan zullen sterven omdat wij al zo zwaar 
verzwakt zijn na jaren ultrasone marteling, hetgeen ons fysieke lichaam langzaam heeft doen 
verzwakken.  

De respectievelijke Ministers van Gezondheid duwen die complete flesjes Corona troep maar in 
hun eigen anussen en sterf er maar aan, past ook binnen het plan van de Club van Rome hetgeen 
heeft uitgemond in het (duurzaamheid plan) plan van de United Nations.
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“Nonsens is nonsens,  
even if spoken by a million scientists” 

John Lennox 

	 


De wereld valt uiteen onder de narcistische/psychopathische versluiering van de Pandemie,

genaamd Corona, dat is onderdeel van het UNGC-SDG plan van de Verenigde Naties.

De VN valt onder Democratische poppenkast waarden, echter, wie zijn de sturende krachten 
achter de Verenigde Naties…?

Het UN plan; ”17 doelen om onze wereld te transformeren 

De Sustainable Development Goals zijn een oproep tot actie van alle landen - arm, rijk en 

middeninkomens - om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Ze 

erkennen dat het beëindigen van armoede hand in hand moet gaan met strategieën die 

economische groei tot stand brengen en een reeks sociale behoeften aanpakken, waaronder 

onderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming en werkgelegenheid, terwijl klimaatverandering 

en milieubescherming worden aangepakt. Belangrijker dan ooit bieden de doelen een cruciaal 

kader voor het herstel van COVID-19.”


Denk nou eens even na over die VN doelen en hoe die doelen te bereiken zijn… en voor wie?

Soylent-Green is een oplossing, een de gelijknamige film uit 1973 die ik al heel vaak benoemd 
heb, over hoe de wereld er in 2022 uit zou zien. Spirulina is een soort van Soylent-Green.

Hoe denkt de lezer zelf dat datgene wat Klaus Schwab van het WEF hardop uitspreekt; 

“u zult geen bezittingen hebben en gelukkig zijn” bereikt kan worden met als hun streefdatum 
2030. Je kunt de massa alleen vrijwillig zover krijgen met psychische lobotomie, het middels een 
kunstmatige ingreep uitschakelen van het eigen denken en mensen daardoor volgzaam maken. 
Wat staat er op de Georgia Guidestones die in 1980 zo’n beetje in de achtertuin van toenmalig 
President Carter van de USA werden neergezet met 10 regels voor de sustainable toekomst in het 
steen gebeiteld, de parodie van narcisten/psychopaten als de tien geboden die God aan Mozes 
gaf maar het volk al koos voor het gouden kalf.  

Welke methoden staat de elite voor hun “sustainable goal” ter beschikking; people control.


Hoe werkt people control;


Allereerst moet je mensen zo ver krijgen dat ze zich allemaal onderwerpen aan één controle 
middel waarmee ze kunnen worden aangestuurd; digitale kunstmatige intelligentie . Een pandemie 
en de bedachte (voorspelde) wetenschappelijke ‘remedie’ daartegen is daarvoor uiterst geschikt.


Er zijn mensen die langzaamaan in paniek raken en dan dingen 
doen die minimaal bedreigend kunnen overkomen, zoals met een 
brandende fakkel voor de deur gaan staan bij een kabinetslid en 
aldaar aanbellen “hij zou complot-leuzen hebben geschreeuwd”. Ik 
vind dat zo’n actie op zich onacceptabel is maar mensen doen dat 
wel om een onderliggende reden. Reacties van politici op deze 
bewuste actie op 5 januari 2022 kwamen los, ik pik er één uit en 
wel van D66 Jan Paternotte op de NOS; “totaal idioot en enorm 
bedreigend. wie aan onze ministers komt, komt aan onze 
democratie”.

De reden dat dit soort dingen gebeuren is omdat de democratie 
allang DOOD is en wat je nog ziet slechts een, o.a. door 
Paternotte, in stand gehouden poppenkast is en het Kabinet Rutte 
IV een WEF kabinet is dat de UN sustainable plannen uitvoert. 	 	
	 	 	  	 	 	 	 	 	                    Bron beeld NOS	 

Ik kies voor keihard scherp schrijven zolang Artikel 7 van de Grondwet nog wel overeind staat, 
opdat anderen ook wakker worden.	 
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Over wakker worden gesproken, de volgende verrottenis in een failliete democratie. 

Ik heb om de volgende redenen van denken onder andere mijn werk voor de televisie journalistiek 
medio 2017 gestaakt, al kon ik het toen nog niet plaatsen, zag ik de gevolgen van het sustainable 
plan toen al meer en meer vorm krijgen met de toekomstige gevolgen van dien. 


De gevolgen die deze verrottenis hebben gehad op de journalistiek; Een artikel in de “Linda”. 

De “Linda” valt via uitgeverijen en aandeelhouders onder het bezit van de “Elite”.

Een artikel van 4 januari 2022, 13:23 uur online gezet door Marissa Klaver.

Marissa Klaver is online editor en redacteur voor de directe uitgever “Mood for Magazines”. 

Het artikel gaat over Jacob Luitjes, een oud NSB’er uit Drenthe. Het is eigenlijk een copy-paste 
verhaaltje van de podcast van ‘Trouw’-journalist Maarten van Gestel.   Wie is Maarten van Gestel;


Maarten van Gestel lijkt een aardige jonge 
vent op de foto, enthousiast medewerker van 
de krant Trouw, of is het inmiddels de krant 
‘Ontrouw’ want die krant is in 1943 opgericht 
als verzetskrant en Maarten van Gestel is zich 
van die geschiedenis kennelijk niet bewust en 
schrijft alsof hij onderdeel is van de 
propaganda machine van de VN, WEF en 
kabinet Rutte IV.


Ik quote even twee alinea’s uit de Linda;

Quote A

“Om te begrijpen wie Luitjens is en wat hem 

gevormd heeft, verdiept Maarten zich ook in 

de Nationaal-Socialistische Beweging, oftewel 

de NSB. Tijdens eerdere verhalen die hij over 

de oorlog schreef, merkte hij dat mensen die 

aan “de verkeerde kant” stonden vaak over 

hun verleden zwijgen. Daardoor horen we 

relatief weinig over en van die groep. Maar als 

Maarten meer over de opkomst van de NSB 

leert, ziet hij parallellen met het heden.”

Quote B

“De NSB zag als protestpartij een heel ander politiek stelsel voor zich. De overheid had volgens 

hen niet het beste voor met mensen. In de ogen van de NSB’ers ‘sliepen’ zij die achter de 

overheid aanliepen, terwijl zij als NSB’ers ‘wakker’ waren. Dat is precies de terminologie die je nu 

ook bij complotdenkers hoort. Jullie slapen allemaal, maar wij zijn wakker en zien wél de 

waarheid.” 


Allereerst is Marissa Klaver een beetje laf, Marissa quote namelijk nogal iets met die stukjes van 
Maarten maar vindt daar inhoudelijk zelf kennelijk niets van. Dus kom ik uit bij de schrijver.


Lezers geloven mensen met een bepaalde opleiding al heel snel, Maarten heeft de Nederlandse 
Filmacademie Propedeuse Productie gedaan, Radboud Universiteit Bachelor Filosofie, 
Universiteit van Amsterdam Master Journalistiek, dús die Maarten van Gestel van de oude 
verzetskrant Trouw vertelt vast wel de waarheid aan het volk. 

Ik heb als cameraman de documentaire met het omstreden onderwerp “Interneringskamp 
Westerbork” opgenomen over en mét foute NSB Nederlanders, samen met de samensteller de 
Gouden Roos voor die documentaire gewonnen.  

Op mijn website HoeDenkIk.nl schreef ik in 2011 al, dat je als schrijver/journalist heel goed moet 
oppassen met associatieve gedachten, het werkt net als de URGENDA babbeltruc zeg maar. Wat 
je allemaal met je “lasso” om een hele berg aan informatie heen samentrekt, dien je wel heel goed 
te kijken en na te denken wat er allemaal aan info in je lasso terecht is gekomen en wat bij elkaar 
hoort en wat niet en wélke conclusie je dán trekt.   

Maarten van Gestel crasht in zijn stukje inhoudelijk keihard met de realiteit omdat Maarten teksten 
(Babylonische woorden) vergelijkt en verzuimd gedrag te vergelijken en dat is dom en geeft fictie. 
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Omdat mensen, zijnde “NSB’ers” of huidige “complotdenkers” beiden dezelfde woorden 
gebruiken, zoals Maarten die voor beiden quote “Jullie slapen allemaal, maar wij zijn wakker en 

zien wél de waarheid” dan maakt Maarten een wel hele domme fout in zijn jonge denken.

Allereerst, en dat heb ik al zo vaak geschreven, de journalisten van de huidige main stream media, 
zoals Trouw, die anders denkenden wegzetten als “complotdenkers” zijn dan geen journalisten 
maar medewerkers van de Great Reset en hun propaganda machine, waarmee ik feitelijk zeg dat 
journalisten die dat doen qua gedrag een NSB mentaliteit hebben (Maarten, wakker worden knul).


Ten tweede doet Maarten van Gestel iets heel narcistisch, hij pleegt een dubbele omdraaiing, 
hetgeen een van de vele kenmerken van doorgeslagen narcisme is. Maarten zet met zijn dubbele 
omdraaiing en Babylonische taalgebruik namelijk mensen die kritisch nadenken weg als NSB’ers.  

Ik voel me daarmee door Maarten van Gestel indirect aangesproken als NSB’er en daarvoor moet 
hij toch echt wat eerder en wakkerder uit zijn bed stappen. 


Dit soort in de Linda afgedrukte artikelen worden door burgers die vertrouwen hebben in de 
overheid en journalistiek echter gelezen en aangenomen voor waarheid, waarmee dit artikel 100% 
propaganda is geworden en Maarten van Gestel zélf namens Trouw zonder het kennelijk te 
snappen een propagandist is “van de verkeerde kant”.

Ik ben namelijk een verzetsstrijder, zoals in de tijd van de nazi’s je ook verzetstrijders had. 

Een moderne Nederlandse verzetsstrijder van heden hetgeen een radicaal verschil is met een 
NSB’er van toen Maarten!  

Net zo is “URGENDA” overigens ook gewoon VN, Great Reset UNGC-SDG en dus WEF beleid. 

Wat mij weer terugbrengt bij de retorische vraag hoe de VN in 15 jaar tijd de wereldbevolking 
denkt terug te kunnen brengen naar 500 miljoen…?


Ga ik nog even naar John Lennox. Net zoals je op de Nederlandstalige Wikipedia nogal wat 
leugens vindt over de “Phon meting voor geluidsoverlast” vind je die nep informatie ook over 
personen.

Ik heb met John Lennox de film “Against The Tide” op mogen nemen als betrokken 
cinematograaf.  Ik zocht alleen even zijn officiële accreditatie weer even op, die is nogal lang.

Ik haal John ook redelijk vaak aan in mijn geschriften. Nou, er is weer een echte Rat annex Mol 
bezig geweest op de Nederlandse Wikipedia pagina, ik heb de Engelse en Nederlandse Wikipedia 
accreditatie over John Lennox even onder elkaar gezet zodat iedereen kan lezen hoe mensen 
andere mensen belazeren met nonsens en nep informatie.  


John C. Lennox (7 november 1943) is een Brits wiskundige, professor aan de Universiteit van 

Oxford en emeritus Fellow in de wiskunde en wetenschapsfilosofie aan het Green Templeton 

College. Lennox is een autoriteit op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij ziet 

geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. Als christen en wetenschapper gaat hij 

regelmatig in debat met bekende atheïsten zoals Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Peter 

Singer en Peter Atkins. 

John Carson Lennox (born 7 November 1943) is a Northern Irish mathematician, bioethicist and 

Christian apologist. He has written many books on religion, ethics, the relationship between 

science and faith (like his books, Has Science Buried God and Can Science Explain Everything), 

and has had numerous public debates with atheists including Richard Dawkins and Christopher 

Hitchens. 

De RAT die de Nederlandse vertaling heeft verneukt en over John Lennox schrijft “Hij ziet geen 

conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel” is mogelijk een beroeps verneuker, een 
verkrachter van de waarheid, zeer waarschijnlijk dus een politiek medewerker binnen de nieuwe 
wereldorde.

John heeft hele debatten gehouden en gewonnen, juist omdat er een verschil van benadering is 
tussen de wetenschap en de ziel, de wetenschap en de schepper en dat de moderne wetenschap 
in veel gevallen haaks op elkaar staan omdat in de moderne wetenschap God is vervangen met 
de mens die zelf God denkt te zijn als de schepper van leven (bio industrie).

De kern van wat John Lennox doet is juist dát verschil aantonen omdat wetenschappers heel 
vaak slechts uitgaan van een aanname en de wetenschappelijke benadering vaak ook op een 
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aanname gebaseerd is en daarmee ook slechts “een geloof” is en daarmee niet haaks staat op 
het Christelijk geloof maar wel degelijk fundamenteel met het geloof in God conflicteert. Wat 
bedoeld de United Nations anders met “we believe” onder hun logo.

Anders gezegd, voor de “Big Bang” theorie is geen enkel wetenschappelijk bewijs en daarmee is 
wetenschap vaak ook een geloof. Het gaat niet om de Bijbel maar om het geloof in een Schepper, 
om de ziel en om de liefde, een groot verschil met de zielloze Wetenschap en de mens die denkt 
dat die zelf God is en God heeft vervangen met Economie en bioindustrie.  Zó dom! 


Okay, nogmaals het gedrag vergelijk tussen de pandemie (die “Covid-19” is genoemd) en de 
LaagFrequent hinder. Beiden berusten op een in stand gehouden leugen ten bate van de 
economie.

Ik pak even terug op De Sustainable Development Goals van de verenigde Naties met hun 
narcistische drang naar macht en elite vorming.

Het algoritme wat ze constant en overal uitrollen, vertellen, is het verband tussen het belang van 
een beter leven voor de bevolking en een betere economie. (die economen zijn ook bevolking hé) 

Dit zie je ook terug in het eerder gemaakt vergelijk tussen het schip One-World en het door de 
Verenigde Naties geëerd zijn van het WorldWide Luxury Network, onder het moto van voedsel 
voor de arme kindjes. Hûh!  Het feitelijk verschil in gedrag is “kaviaar met champagne voor de 
elite” en het omstreden “Siprulina Algen voor arme kinderen tegen hun honger”. 

Op basis van gedrag kun je dus de conclusie trekken dat het steevast gaat om de economische 
belangen der elite, wat aan de bevolking wordt verteld als dat het voor de burgers is. Luister niet 
naar de loze woorden maar kijk naar het ware gedrag eronder.


Zo zijn wij al 100% achter de waarheid inzake de martelende LaagFrequent overlast, het RIVM 
sukkelt daar met onvolledig verouderd advies aan de Overheid er achteraan.

Omdat wij het RIVM team van het LaagFrequent rapport 2021-0187, kamerstuk op 17-11-2021, 
hebben aangeschreven met de vraag of zij “dom of onwetend zijn” en aldus een onderdeel zijn 
van de criminele organisatie inzake het bewust onder de pet houden van LaagFrequent overlast 
vanwege de economische belangen, ontvingen wij een reactie hierop van het RIVM team. 


Op 6 januari kregen wij een e-mail reactie van het Expertise Centrum Geluid (ECG), RIVM. Na een 
lange aanloop is hun duidelijk antwoord aan ons dat niét als zodanig door hen wordt verwoord in 
hun rapport 2021-0187 aan de overheid;

“Kortom, we zijn ons bewust van de beperkingen van de dB(A)-weging om LFG adequaat weer te 

geven. In de praktijk zie je momenteel grofweg twee manieren van meten: 

1. Als bekeken wordt of aan de wet wordt voldaan, dan wordt de dB(A)-weging gebruikt. Dit komt 

doordat voor de Wet Geluidhinder (1979) is afgesproken om dat zo aan te pakken. In de praktijk zal 

dit dus betekenen dat er soms in werkelijkheid meer LFG aanwezig is dan uit de meting zal blijken. 

2. Als er specifiek naar LFG gezocht wordt, dan worden ook vaak andere wegingen of geen 

weging toegepast. Die metingen geven een realistischer beeld van de hoeveelheid LFG op een 

specifieke plek.” 

Kortom, op deze afbeelding rechts van 31 
januari 2019 zie je de infrasoon Hertz druk 
golven van de UGS-Norg en nog steeds doet 
de Overheid en hun adviesorgaan RIVM er 
geen ene reet mee, behalve tijd rekken voor 
adelhouders en ten kostte van de burgers met 
de martelende LFg-overlast waarbij de 
gezondheidsschade die de burgers erdoor 
oplopen een misdaad tegen de menselijkheid 
is, artikel 6 Verdrag van Rome.

Hugo de Jonge, Rutte, noem ze op, doen dit 
met allerlei babbeltruc’s af, dus waarom zal ik 
hen nog geloven inzake hun Covid-spuiten…


Het rapport “A longitudinal, randomized experimental pilot study to investigate the effects of 
airborne infrasound on human mental health, cognition, and brain structure van L Ascone, C. 
Kling, J. Wieczorek, C. Koch & S. Kühn en is van 4 februari 2021”. 
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Dat rapport is van Overheids niveau en daarin wordt geheel gerapporteerd zoals Stanley Smith 
Stevens 1939 al aangaf hoe zo’n rapport wetenschappelijk en empirisch onderbouwd behoort te 
zijn opgebouwd én wordt de fysieke schade aangegeven die infrasoon geluid veroorzaakt, 
eindelijk. Het Nederlands RIVM heeft dat nog steeds niet door en zij adviseert de Rijksoverheid in 
november 2021 nader onderzoek te gaan doen over datgene wat al vanaf 1960-1967 op UNESCO 
niveau (ook Verenigde Naties) en al 55 jaar bekend is. Het is allemaal show om de economie te 
steunen.


Dus fijne on-betrouwbare Rijksoverheid, als ik Justitie Nederland (om bewijsbare redenen in bezit) 
niet meer kan vertrouwen, de adviezen van het RIVM niet kan vertrouwen terwijl ze blijkens de 

e-mail met hun reactie heel goed weten hoe het met LaagFrequent overlast (hinder) zit, waarom 
zou ik dat de main stream media en de Rijksoverheid vertrouwen inzake de pandemie. Het komt 
állemaal uit de Toren van Babel trukendoos en het zittende kabinet Rutte IV is daar trots op en 
kent, zoals een goed psychopaat zich gedraagt, daar géén enkele vorm van schaamte voor.


Neem nog even wéér zo’n rekenmodel leugen van de media inzake de Covid-19 pandemie.

(overigens hulde aan Novak Djokovic voor zijn verzet in Australië)

NU.NL, 5 januari 2022, 22.05; “Ook in Italië stijgen besmettingen snel.  
Net als in andere landen stijgt het aantal besmettingen ook in Italië snel. De 

gezondheidsautoriteiten maakten woensdag melding van meer dan 189.000 nieuwe gevallen, een 

record. Van de 1,1 miljoen testen was ongeveer 17 procent positief. Er overleden het afgelopen 

etmaal 231 mensen aan COVID-19, 28 minder dan een dag eerder.”

SO WHAT! Dat is volstrekt normaal, of het nu het Italiaanse RIVM of het RIVM van Van Dissel is, 
dikke middelvinger. 


Ja, er gaan mensen dood, dat is al zo vanaf de tijd van de Toren van Babel en ver daarvoor.

Mensen sterven aan ernstige griep, dat is normaal, ik kan het ook krijgen, ook als ik wél 
gevaccineerd zou zijn, dat is MIJN EIGEN risico. 

Vaccinaties voor een ander nemen, uit solidariteit… ha ha ha ha ha. Waren de Joden in 1940-1945 
dan ook “solidair” met elkaar toen ze de gaskamers in werden gedwongen! GvD.


Gewoon even de Italiaanse feiten; er overleden 231 mensen aan Covid-19 in één dag, ALÁRM. 

Die besmettingscijfers, ik leef met weet ik veel hoeveel virussen en bacteriën in mijn lichaam, is 
maar net welke er aanslaat en voorlopig wordt mijn gezondheid verzwakt door de LaagFrequent 
van de UGS-Norg —> NAM —> Shell en de aandeelhouders van Shell en de Rijksoverheid die 
hen om ECONOMISCHE redenen met rugdekking door o.a. het RIVM de hand boven de 
portemonnee houdt, je weet wel voor het UNGC-SDG sustainability van de economie plan. 


Italië, per 28 december 2021; 62.390.364 inwoners.

Er vallen daar statistisch 10.7 doden per jaar per duizend inwoners. 

Dat betekent dat er in Italië volgens het World Fact Book 667.573 doden per jaar vallen.

Dat is gedeeld door 365 dagen per jaar 1.828,97 doden per dag.

231 doden per dag gestorven aan een ernstige vorm van griep zoals Covid-19 in een 

vergrijsd land is al jaren volstrekt NORMAAL!


En die ratten van de main stream media brengen die 231 doden in Italië als een ramp en dat 
dáárom mensen ingespoten moéten worden. Vroeger werd dat toch anders gebracht als een dier 
oud en gebrekkig werd, ja, dan gaf de dierenarts je huisdier een spuitje.

Welk doel wordt er anno 2022 gediend, volgens mij het doel dat de UN heel duidelijk aangeeft, 
namelijk het in stand houden van de ECONOMIE der RIJKEN! 


Uit de reactie van het RIVM blijkt dat ze héél goed weten hoe het met LaagFrequent overlast-
hinder en in het “kortom” van hun e-mail wisten ze in 111 woorden bestaande uit 650 karakters 
prima de kern van LaagFrequent overlast uit te leggen. Aan de Tweede Kamer en de Ministers van 
EZK VWS & anderen verpakte het RIVM die 650 leestekens goed verborgen in een rapport van 96 
pagina’s babelisatie advies voor onderzoek en ook dat wordt dus helemaal NIKS.  


Robbert
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