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1:  Voorwoord / welkom 

Omdat we in een raar tijdsgewricht leven waarin de politiek zich verschuilt het volgende;

Ik presenteer u het “Boek Robbert” inzake 

“de openbaringen inzake Laag Frequent Geluid versus Macht”, de eeuwen oude oorzaak waaraan 
alle vormen van in on-balans met elkaar samenleven aan te barsten gaan.

In dit stuk de mogelijke Openbaringen waarom Orca’s (Orka’s) (Killer Whales) zeiljachten 
aanvallen. Wellicht zijn het wel de Orca’s die wraak komen nemen op het gedrag van de mens net 
als de Orcs in Lord of the Rings geschreven door J.R.R. Tolkien en dan ben ik weer bij de laatste 
film “Against the Tide” waar ik als cinematograaf aan mee werkte met daarin emeritus hoogleraar 
Oxford John Lennox als de verteller.


Killer Whales doden overigens normaliter geen mensen en zoals John Lennox uitdraagt 

“nonsens is nonsens, even if spoken by a scientist”. 


Die film “Tegen de Stroom In” begint zo’n beetje met John Lennox die verteld over de schrijvers 

C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien die elkaar ontmoette in pub The Eagle And Child. 

C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien schreven geen fantasie verhalen maar vertelden over de diepere 
lagen van de wereld, over de balans tussen de machten. 

  

The Lord of the Rings betekent vertaald In de Ban van de Ring.

Die gouden ring staat symbool voor het; in de Ban zijn Van De Macht middels geld (BVDM).  


Minister Hugo de Jonge, duidelijk een in de BVDM man.

Minister President Mark Rutte heeft in zijn eigen brief ”Vaasje” (december 2018) impliciet al aan 
het Volk bekend een in de BVDM man te zijn, hij was toen allang betrokken bij het WEF.  

En dan de Minister van Weet Ik Veel in Kabinet Rutte-4 Wobke Hoekstra, in Groningen was hij 
anders bekend. 


Op het partijcongres van het CDA op 11 december 2021 sprak toekomstig Minister Wopke 
Hoekstra van het Christen Democratisch Appel onder andere de volgende woorden die mij zéér 
weinig vertrouwen schonken in de Christelijke ziel van de toekomst van grondgebied Nederland;

“Een klein deel van Nederland overschreeuwt de grote meerderheid. Zij schreeuwen moord en 
brand, over alles wat hen wel niet afgenomen is. 
Een politiek waarin de mening van een dansleraar evenveel aandacht krijgt als een  
doorwrocht wetenschappelijk onderzoek” 
Besef dat de hele toespraak van Wobke Hoekstra terug-kunt-omkeren naar de waarheid.

We weten, of beter gezegd, kúnnen nu in december 2021 weten dat er meer mensen dood gaan 
aan de bijwerkingen van de spuiten die “vaccins” genoemd worden dan dat er mensen dood gaan 
aan de “Pandemie”. Tevens kan iedereen die zelf nadenkt weten dat de Covid-19 sterftecijfers 
mega manipulaties zijn door de politiek en de main stream media, daar heb ik op basis van 
officiële cijfers al ruimschoots veel voorbeelden van gegeven in andere stukken van mijn hand.   


Achter die door Wobke Hoekstra beweerde doorwrochte wetenschap waar die (covid) pandemie 
op rust ga ik nu rekenschap geven over die vermeende geloofwaardigheid der wetenschap en dat 
doe ik middels het bekend maken van een conspiracy die nu al 53 jaar (eigenlijk nog veel langer) 
in leven wordt gehouden door die doorwrochte wetenschap waar Wobke over spreekt.   

De Wetenschap lijdt namelijk aan BVDM, aan het in de ban van de macht zijn middels geld, het is 
een wereldwijd doorgeschoten pandemie van de psychopathie van de macht.   


De Wetenschap is als een soort almachtige nieuwe God boven de mensheid komen te staan, 
Wopke Hoekstra weet daar (gezien zijn toespraak op 11 december 2021) kennelijk veel vanaf. 

Doorwrochte wetenschappers, of liever gezegd onderzoekers dienen het in basis nooit met elkaar 
eens zijn om op die manier samen verder te komen in hun bevindingen. 


Inzake Laag Frequent geluid overlast normering houdt die doorwrochte wetenschap elkander al 
53 jaar bewust de hand boven het hoofd ten bate van de eigen verdiensten en de winsten van de 
industrie en het behoud van macht over grote groepen mensen en dat narcistisch beleid voeren zij 
uit ten koste van burgers.  
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In 1960 ontdekte wetenschapper Vladimir Gavreau al 
infrasoon geluid waaruit Gavreau een militair inzetbaar 
alles-vernietigend 10.000 Watt wapen ontwikkelde dat 
op vijf kilometer afstand dodelijk kon zij. Gavreau kreeg 
daar in 1968 patent op.

Probleem was dat het wapen lastig te richten was. 

Heeft dat toevallig iets te maken met de bromgeluiden 
die de mens in de 21ste eeuw welke de mens volgens 
de doorwrochte geluid wetenschappers niet horen kan?

  

Onder die overlast gevende bromtonen zit, zo ons 
gebleken is, misleiding door de wetenschap en 
overheid, te weten “de dB(A) weging” welke als grote 
wereldwijde leugen wordt gebruikt bij beoordelingen 
van overlast die gebaseerd zijn op de misleidende 
doorwrochte wetenschappelijke dB(A) rekenmodellen. 


Meng de kennis van een journalistiek cinematograaf 
(met audio kennis en een bagagedrager vol 
levenservaringen) met de wereld van de doorwrochte wetenschappelijke akoestiek en meng dat 
dan ook nog even met dat hij vanaf september 2017 bij zijn nieuwe partner is gaan leven 
onwetende van het feit dat die woonlocatie vervuild werd met zware Staande LF Geluiden van de 
Underground Gas Storage van de NAM - Koninklijke Shell/ExxonMobile en vervolgens hoe hij 
inziet dat bijna alle politici en wetenschappers lijden aan het In De Ban Zijn Van De Macht, dan 
levert dat de Openbaringen in het “Boek Robbert” op met als afloop het credo: 

Red je togus óf red je ziel.   


UNESCO weet al ván en óver dat LFG wapen vanaf 1967.

UNESCO is de Wetenschappelijke afdeling van de United Nations.

Toen we nog geen internet hadden gebruikte UNESCO voor het verspreiden van hun 
boodschappen o.a. hun tijdschrift Le Courrier, (De Post). 


Wij weten uit ons nu drie en een half jaar durende praktijk onderzoek dat veel van de kenmerken 
die voor Fibromyalgie, Vibro Akoestische Ziekte en voor het Chronisch Vermoeidheid Syndroom 
gelden, overeenkomen met de resultaten van ons LFG praktijk onderzoek op basis van meetbare 
en voor iedereen die niet lui is of te moe zijn dat zelf te controleren feiten.    

Onderzoek naar Fibromyalgie-VAZ & CVS wordt al jaren tegengehouden en ik stel dat dit bewust 
gebeurd omdat de overheden niet willen dat wat al 60 jaar bekend is algemeen bekend wordt, de 
basis die wij ontdekt hebben is dat langdurige blootstelling aan Staande overlast door Laag 
Frequent Geluid ziek maakt, hetgeen al langer bekend is, maar bijna niemand daar vanwege de 
gewogen belangen der machtswellustige (BVDM) bewust naar wil luisteren.  


De informatie op deze website is gratis te gebruiken door burgers  en advocaten die voor die 
burgers werken inzake hun strijd tegen overheden inzake handhaving, bedrijven inzake het meten 
van overlast wereldwijd, inzake vaststellen en handhaven van geluidsoverlast die met 

de leugen van de “dB(A) weging” wordt gemeten.


Op 30 september 2021 heeft burger Natalie Kramer op basis van Burgerinitiatief in de Tweede 
Kamer aandacht mogen vragen voor haar probleem met Fibromyalgie en Minister Hugo de Jonge 
WVS heeft toegezegd de vraag door te zetten aan de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. 

Uit dat onderzoek komt, als het al komt, dus helemaal niéts ténzij ze even mee wegen wat nu 
komen gaat.

 

Ik heb middels E-Mail aan Natalie Kramer te kennen gegeven dat wij kennis hebben over de 
mogelijke oorzaak. 

Natalie’s reactie was “Als ik er meer over wil weten, dan neem ik contact met jullie op.” 

Nog een mooi voorbeeld van het heilig geloof in de Rijksoverheid alwaar de medewerkers leven 
en lijden volgens de BVDM persoonlijkheidsstoornis,

De in de Ban Van De Macht middels geld persoonlijkheidsstoornis.  
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Om heel veel redenen zie ik daarom medio december 2021 dat het geen zin heeft deze 
informatieve website te bouwen. Met name omdat er zelfs onder een groot gedeelte van de 
bevolking die zeggen “last te hebben en klagen”, ook een heilig & blind geloof is in de goede 
werking van onze democratie en daar strandt alles vervolgens op vanwege de BVDM.

  
Om redenen die ik onderbouwd heb op de website’s HoeDenkIk.nl 2011 & de website 
narcistenbuster.nl 2018-2021 heb ik inmiddels géén énkel geloof meer heb in de juiste werking 
van onze democratie.  
Daarom maar gewoon de informatie op deze website pleuren inzake de ware oorzaak en gevolgen 
van die bromtonen en wat die veroorzaken, dit opdat die boodschap door anderen gebruikt en 
uitgedragen kan worden. 

Ik zie het “toch nog gestalte geven aan deze website als eerlijke bron van informatie op basis van 
eigen onderzoek” als een taak van mijn ziel.   


Eigenlijk is deze website één doorlopend verhaal, een soort van rapport inzake ons op feiten 
gebaseerd praktijk onderzoek naar LFg, de ziek makende Laag Frequent geluid overlast. 


Net voor mijn voorgeleiding aan een Rechter-Commissaris in november 1996 vroeg een 
rechercheur aan mij “wat heb jij met macht?”.

Tja, ik keek hem wazig en psychisch kapot aan en had geen antwoord, ik snapte het niet.

Nu anno 2021 geef ik hem alsnog antwoord; “Ik HAAT macht” want macht leidt maar tot één 
uitkomst, macht maakt álles kapot en komt voort uit doorgeslagen narcisme als 
persoonlijkheidsstoornis en dáárom komt er ook geen onderzoek naar de waarheid, want de 
waarheid ontneemt hen met macht hun macht.


 

Heel veel succes.


Disclamer 

Heel veel mensen hebben wel een mening of overlast ergens van en klagen maar zijn tevens toch 
niet bereid zichzelf te verdiepen in de waarheid of om daarvoor uit hun luie stoel te komen. 

Dat mag en zelf niet dieper nadenken is ook een keuze. 

Als u zo’n soort persoonlijkheid heeft hoeft u niet verder te lezen want dat is verloren energie voor 
u maar ook daar mag u zelf voor kiezen.  

De informatie die u van deze website gebruikt is voor uw eigen ontwikkeling en voor u zelf ter 
beoordelen en bij gebruik van de informatie die bij de gehele inhoud van de website HoeDenkIk.nl 
en narcistenbuster.nl hoort doet u dat voor uw eigen verantwoordelijkheid.  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