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Geachte aangeschrevenen,

Ondergetekende heeft een hulpvraag;

Woongebied Nederland (en ook buiten die grenzen) heeft een ernstig probleem, genaamd 
psychopathie.
De wereld gaat niet kapot aan klimaat noch Covid-19 maar aan psychopathie.

Zelfs Covid-19 welks wel een pandemie is maar geen die qua sterften anders is dan 
eerdere virussen noch de normale sterften als beschreven in de CBS statistieken 
overstijgt. 
Wel wordt Covid-19 weer  een geheel volgens de VOC mentaliteit nieuw verdienmodel   én 
de pandemie heeft duidelijk een geheel ander onderliggend doel,
meer people control creëren middels angst en dat is een van de methoden der 
psychopaten.
Ingebrachte angst, zoals politiek en media nu al weken uitvoeren, is zelfs een goed 
hulpmiddel om ouderen, die al comorbide ziekten hebben, eerder het loodje te laten 
leggen.
Krijg je als angstige oudere, zorgverleners verkleed als marsmannetjes aan je ziekbed 
omdat je de ernstige ziekte Corona hebt  dan geeft het reeds zwakker immuun systeem 
het sneller op en volgt de dood.

Langdurig blootgesteld worden aan Laag Frequent geluid geeft op de lange termijn een 
apathische dood. 
De overheid en R.I.V.M. doen bewust géén onderzoek naar LFg en de twee instellingen die 
onderzoek doen naar fibromyalgie, dat naar ondergetekende weet wordt veroorzaakt 
door LFg doen geen echt onderzoek en zijn net als velen bezig met eigen zakken te vullen 
vanuit wederom de VOC mentaliteit. 

Om die verbanden te doorzien dien je kennis te hebben van de psychopathie. 
Zonder kennis over psychopathie kan een politicus of journalist zijn/haar werk dan ook 
niet goed uitvoeren,
heel simpel omdat die dan niet alle info krijgt.
Covid-19 is waar  maar de ophef erover is een hoax. 

Het wordt erger als de journalist dan wel politicus zelf behept is met een vorm van 
psychopathie.
Of een psychiater die zelf psychopaat is.
Of de rechterlijke macht die doordrenkt is met psychopathie.
Neem Urgenda, dat is gebaseerd op een rekenmodel en niemand controleert wat er in dat 
rekenmodel is gestopt en wat is weggelaten en waarom dat zo is.
Net zo met de info van het R.I.V.M. inzake Covid-19, al die sterfte cijfers worden pas 
enigszins bruikbaar als de comorbiditeit tevens wordt aangegeven en niet iedere reeds 
bestaande comorbiditeit gelijk wordt afgeserveerd en iedere sterfte wordt toegeschreven 
aan Covid-19. 
Als je namelijk heel simpel de gemiddelde sterftecijfers neemt in 2018 en de huidige corona-
doden zitten we nog steeds onder de normale jaarlijkse sterftecijfers van 412,7 doden per 
dag,
als dit niet zo is wordt er door het R.I.V.M. info achtergehouden en is de gehele 
informatiestroom voor een ander doel,
namelijk ontwrichting van de economie en de samenleving.
Vanuit de psychopathie bekeken kan het wel omgekeerd zo zijn dat hiermee de 
wereldeconomie der banken worden opgeschroefd en het vrije volk verder wordt 
onderdrukt.

Neem bijvoorbeeld alleen al de naamsbetekenis van de VVD Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie,
of PvdA, Partij voor de Arbeid, niets van dat alles blijkt de waarheid te dekken.

 
Ondergetekende heeft over zo’n tien jaren 220 oral history verhalen vastgelegd voor twee 
Nationale Herinneringscentra, Kamp Westerbork en Het Indisch,



Nationale Herinneringscentra, Kamp Westerbork en Het Indisch,
ondergetekende heeft heel veel (bijna teveel) camera/audio technische achtergrond, 
journalistieke (wereld en regio) en 24 jaar juridische oorlog's ervaring met Justitie 
Nederland
en is ook nog eens zwaargewicht ervaringsdeskundige met de psychopathie.

Psychopathie betreft vaak persoonlijkheidsstoornissen die ongeneeslijk zijn.
Doorgeschoten narcisme behoort bij die stoornissen en als je het woord narcisme 
benoemt gaan de deuren voor je neus dicht omdat mensen 
daar net zo bang voor zijn als voor Covid-19.
Ondergetekende stelt dat 80% van de Nederlandse bestuurders tot de groep 
psychopaten behoren 
en stelt ook keihard dat Vrouwe Justitia Nederland  volledig op haar kont ligt omdat er een 
interne stoornis binnen het Nederlands Justitieel systeem heerst
alwaar niet meer de wet maar de onderlinge mores der psychopaten de gehanteerde 
kracht is. 
Ondergetekende heeft gedurende de afgelopen 24 jaar zoveel ervaringen met Justitie 
Nederland opgedaan dat hij als ervaringsdeskundige vanuit de bril der psychopathie 
gedragingen kan stellen dat 
er binnen Justitie Nederland mensen met psychopathische stoornissen aan de interne 
macht zijn, vandaar ook dat er in zoveel Gerechts Arrondissementen zoveel heibel in de 
tent is.
Psychopaten creëren altijd heibel omdat dit hun aard is. 

Om een land gezond te houden is een basis voorwaarde dat in ieder geval het Justitieel 
orgaan onafhankelijk en onpartijdig dient te functioneren.
Alle aangeschrevenen weten net als ondergetekende dat de huidige reguliere media niet 
meer goed functioneren vanwege gebrek aan kennis.
Binnen Justitie Nederland is het een psychopathische puinbak.

Grapperhaus voerde een tijdje terug een media showtje op in Nieuwspoort over hoe 
belangrijk de media zijn.
Ondergetekende stelt dat we al enkele decennia flut ministers van Justitie hebben die 
evenwel vaak naar de Raad van State doorschuiven, mooi toch. 
Neem nu Grapperhaus met zijn 'neuk-overeenkomst' om seksueel misbruik makkelijker te 
kunnen bestrijden welk ‘nieuws’ hij als afleiding naar buiten bracht één dag na de zware 
aardbeving in Groningen.
Of onlangs nog dat Grapperhaus voor de camera vertelde dat de in de fik gestoken 4G 
masten belangrijk zijn voor de hulpverleners omdat de hulpverleners daarmee met elkaar 
communiceren
om het volk te kunnen redden hetgeen nonsens is omdat de hulpdiensten hun complete 
eigen landdekkend systeem met eigen zendmasten hebben. 
Die C-2000 masten zijn overigens érg ongezond, een tijd terug sliep ondergetekende vlak 
onder zo’n zendmast in een camper en het beeld in zijn brein, afkomstig van zijn ogen, 
werd in zijn hersens gegenereerd alsof de wereld bestond uit een draaimolen. Heel rustig 
afstand nemen van de C-2000 zendmast liet het stoppen.    
Maar dat soort fenomenen ontkent de overheid heel simpel op basis van géén 
onafhankelijk gepleegd onderzoek, gewoon omdat iemand dat vindt vanuit meestal 
economisch belang.

In tegenstelling tot hen die de Eed aan de Koning hebben afgelegd kan ondergetekende 
nog wél zijn mond volledig open trekken, al is hij al meermaals zijn vrijheid van 
meningsuiting niet kwijtgeraakt maar wordt hem het leven wel lastig gemaakt vanuit het 
cordon sanitaire binnen de overheid en waar Justitie Nederland onderdeel van uit maakt.
Geert Wilders zal dit snappen en Theo Hiddema ook.  
Nederland is als democratie kapot, in stukjes, ligt in scherven omdat Justitie Nederland 
van binnenuit is doorgerot vanwege een overmaat aan psychopathie. 

Het R.I.V.M. geeft inzake Corona, net als de heersende journalistieke stroming, 
gemanipuleerd nieuws aan het volk. 
Het huidig toverwoord is ‘conspiracy-denken’ wat veelvuldig door de algemeen 
geaccepteerde media wordt misbruikt jegens ‘dwarsdenkers’ terwijl zij zelf 
door hun eigen denken juist zelf de conspiracy’s brengen als zijnde het enige oprechte 
nieuws, in de tijd na Hitler werd exact dat soort gedrag ‘propaganda’ genoemd.
Ja, ondergetekende doorbreekt vanwege zijn ervaring het informeel verbod op het 
vergelijken van het heden met toen, het is de hoogste tijd.
Op website narcistenbuster.nl vindt u onder het kopje 'Covid-19' een paar stukjes over de 
leugens van het R.I.V.M. en MP Mark Rutte inzake Covid-19,
zeg maar ‘het andere geluid’ dat door reguliere media en politiek wordt weggezet als 
‘conspiracy denken’. 
Zelfs het team achter ‘Zondag met Lubach’ heeft hun ziel duidelijk verkocht aan Kajsa 
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Zelfs het team achter ‘Zondag met Lubach’ heeft hun ziel duidelijk verkocht aan Kajsa 
Ollongren, eerst een item brengen over conspiracy-denkers’ en vervolgens tuigden ze zelf 
een item op 
hetgeen heel goed een conspiracy zijn kan. 

Er wordt in Nederland terecht veel geklaagd over wat in de media ‘bromtonen’ wordt 
genoemd. 
Die bromtonen behoren tot ‘LFg overlast’, Laag Frequent geluid overlast.
Laag Frequent Geluid is —> zijn in de feitelijke werkelijkheid Staande Laag Frequent Hertz 
Druk Golven. 
Weet u dat o.a. het Israelisch leger Sonic Weapens gebruikt om groepen opstandigen tot 
op 3,6 kilometer afstand mee te bedwingen.

Sonic Weapons zijn ‘geluid' wapens die Staande Laag of Hoog Frequente Hertz Druk 
Golven genereren en werken op kilometers afstand om groepen mensen uiteen te jagen.
De kleinere mosquito systemen op hangplekken voor jongeren….

De vriendin van ondergetekende is iemand die gevoelig is voor Staande Laag Frequent 
Hertz Druk Golven, 
zij heeft een huur woning zo’n 2.600 meter ten zuidwesten van de UGS-Norg en sinds de 
Minister van Economie en Klimaat rond juni 2018 heeft afgekondigd dat 
de de aardgaswinning uit het Groningenveld afgebouwd zal worden heeft zich bij de 
vriendin van ondergetekende een ramp voltrokken.
De vriendin van ondergetekende gaat fysiek langzaam aan helemaal kapot aan de 
Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven die de UGS-Norg, de Underground Gas 
Storage
van de NAM van o.a. Shell waarvan de Koninklijke Familie een wezenlijk deel van de 
aandelen kapitaal heeft ondergebracht bij de AMN-AMRO en dan vast wel bij het
van oorsprong eiland roversnest Nassau waarop de ABN-AMRO ook een filiaal heeft.
Deze druk golven worden ontkent maar zijn feitelijk het ongewenst binnendringen van het 
lichaam hetgeen het tot een vorm van 24/7 verkrachting maakt.

De vriendin van ondergetekende vlucht van de Staande Hertz Druk golven die de UGS-
Norg produceert met een geleende camper naar plekjes waar het hopelijk nog wat stiller 
is.
Sinds Corona is er in Noord-Nederland bijna geen plekje meer waar je los van Staande 
Laag Frequent Hertz Druk Golven kan staan,
de UGS-Norg, NAM, Shell en Vermilion hebben de zuigkracht helemaal opgeschroefd en 
de psychopathische leugenaars bij de Shell, zeggen gewoon 
’nee, hoor, ik zie alleen maar een recht lijn op de monitor’.  
Als je Laag Frequent Golven wel kunt vernemen / horen ben je eigenlijk een levende 
antenne voor de bevolking want de meeste mensen zijn zich niet bewust van wat die LFg 
overlast doet terwijl het oprecht keiharde drukgolven zijn die fysiek op en in het lichaam 
dreunen en beuken.

Zeg nou, zoals de NAM/Shell jegens ondergetekende doet, dat de LFg overlast onzin is 
gaat ondergetekende zelf wel op onderzoek uit, simpel. 
Het is inmiddels een vaststaand en simpel uit te leggen feit dat de NAM-Shell net zo hard 
als de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven zijn liegt.
Wie van de aangeschrevenen moet ik nog uitleggen wat de door hen afgelegde Eed voor 
gevolgen voor hun vrijheid heeft. 

De door de NAM-Shell, gebruikte en aangeraden onderzoekers van de overlast zijn 
leugenaars, of manipulatoren, of goed bedoelende mensen, die allen ook hun opgelegde 
grenzen hebben. 
Het is allemaal zó simpel, als je het maar weten wilt. 

Ook de journalisten die bezig zijn in dat laag frequent platform,
kom, legt ondergetekende het hen uit, laat hij het horen, het is zó simpel. 
Maar hoe oprecht en onafhankelijk zijn die ‘journalisten’.
De verhalen die gebracht worden zijn net zo beroerd als de R.I.V.M. cijfers bekend maakt 
over de dagelijkse sterften.
Reken het zelf maar uit, sterften in 2018 door alle ziektes, ongeveer 151.000, dan kom je op 412 
per dag.
Ouderen met comorbiditeiten vallen ieder jaar tijdens de griep periode dood om, that's life. 

Een conspiracy;
De échte overheid, die niet de democratie is,
legt de grenzen op, zoals dat de dreunende de gezondheid ondermijnende Staande Laag 
Frequent Hertz Druk Golven niet bekend mogen worden.



Frequent Hertz Druk Golven niet bekend mogen worden.
Sterker nog, dat dreunen wordt vaak weggezet als conspiracy terwijl de overheid geen 
onderzoek heeft gedaan en dus niet kan stellen dat het een conspiracy is, 
waarmee het de overheid zelf is die met de ontkenning de conspiracy maakt. 
Da’s nou wat de psychopathie doet, het omgekeerde is meestal de waarheid.

Waarom werkt dat dan zo is dé simpele logische journalistieke vraag!

Het antwoord op die vraag is gegeven door ondergetekende.

Sinds dat ondergetekende bekend heeft gemaakt wat LFg doet werd door de Gemeente 
Noordenveld een cordon sanitair opgericht. 
Dat heeft die gemeente uitgevoerd door de BBZ uitkering voor zelfstandige ondernemers 
aan ondergetekende te stoppen
op basis van onder andere ambtelijke dwang en corruptie  vanuit de heersende mores 
onder de overheidsinstellingen zoals hun klachtencommissie en de rechtspraak.
(toekenningsreden van de BBZ uitkering is omdat ondergetekende afgebrand is geraakt 
op teveel ervaring met psychopaten, werken prima, werken onder psychopaten niet prima)

Corrupte rechtspraak, corrupte rechters, Vrouwe Justitia Nederland staat allang volledig 
naakt  
maar je bereikt in Nederland niets meer als je geen media aandacht krijgt.
Die journalistiek kan of mag ook niet eens meer doorgrijpen. 

Als psychopaten eenmaal macht proeven gaan ze door.
Om dezelfde soort reden worden honden die mensen hebben aangevallen afgemaakt. 
Eenmaal aan de macht geroken zijn psychopaten net als honden en gaan zij uiteindelijk 
ook elkander aanvallen
want die hang naar macht ten koste van anderen wordt hun diepere drive.

Wel eens nagedacht waarom een president in Amerika maximaal twee termijnen mag zitten 
en in Nederland een Premier wel gewoon mag blijven zitten.
Maximaal twee termijnen want anders ligt de groei van de psychopathie in ieder mens die 
van ambtswege met macht om moet gaan op de loer. 

Geert Wilders, ik snap jouw probleem met dat Nederlands cordon sanitaire van politiek, 
journalistiek en Rechterlijke macht. 
Martin Bosma, jij bent scherp, blijf dat.
Machiel de Graaf, jij hebt de Statuten voor het Koninkrijk nu door, dus jij beseft dat de 
democratie een nep democratie is maar dat mag jij niet zeggen, ik wel, spit verder, een 
constitutionele monarchie betekent niets anders dan dat de democratie een nep 
democratie is, je kunt niet simultaan links & rechtsaf  net als niet simultaan vooruit en 
achteruit. Ga je tot de bodem blijkt dat de democratie een hoax is van het koningshuis, ik 
heb geen eed afgelegd dus kan dit wel zeggen.
Ronald van Raak, jij bent weggezet omdat je te kritisch was dus welkom bij de club 
dwarsdenkers. 
Thierry Baudet, iets minder populistisch op alles reageren mag, jij snapt de psychopathie 
en gebruikt die kennis, dat betekent extra verantwoordelijkheid hebben, dus let op dat je 
geen Ratelband wordt. 
Theo Hiddema, ik snap wel een beetje hoe jij denkt want jij weet hoe corrupt het systeem is 
en weet ook hoe ver jij juridisch gaat om je niet te laten pakken.
Pieter Klein, heel goed bezig.
Goos de Boer, por die ‘journalisten’ in de regio's eens ff goed op inzake hoe LFg echt in 
elkaar zit, ondergetekende is beschikbaar voor info. 
Als jullie het ego wat meer loslaten en jullie jezelf meer als een echt team gaan opstellen 
krijgen jullie samen een vuist.

Ondergetekende heeft met spoed wat tromgeroffel van jullie nodig want Justitie 
Nederland is samen met onderneming Gemeente Noordenveld als cordon sanitaire  
ondergetekende samen met zijn vriendin financieel aan het kielhalen om ondergetekende 
daarmee monddood te maken omdat ondergetekende de vrijheid van meningsuiting 
gebruikt om de op handen zijnde langzame apathische dood bekend te maken. 
1996; Al 24 jaar bewust geen LFg-onderzoek door de Overheid  dus het R.I.V.M. heeft geen 
poot om op te staan.
Corona is ook al een doofpot aan het worden, WOB-blokkade en zo.

De ervaring over psychopatisch justitie Nederland beslaat heel veel zelf uitgevoerde 
rechtszaken door ondergetekende. 
De eerste is een valse zedenzaak in het Marc Dutroux tijdperk, inclusief valse 
kinderporno gemaakt door justitie zelf omdat er geen sprake van kinderporno bleek te zijn 
bij verdachte,



bij verdachte,
hele systeem afgebrand.
Tweede andere ervaring inzake de heersende corruptie heeft ondergetekende een 
ontslagzaak gedaan voor een bekende. De Wet verbetering poortwachter wordt door 
advocaten rechtspraak en werkgevers handje klap afgewerkt, dossiers worden door de 
rechtspraak niet op inhoud  van wangedrag door werkgevers  geoordeeld met 
goedvinden van advocaten, anders moet cliënt eerst meer betalen.
De nu lopende procedure inzake de per oktober 2019 onterecht vanuit machtsmisbruik 
gestopte BBZ uitkering,  omdat ondergetekende de Gemeente Noordenveld op de huid zit 
omdat zij niet handhaven inzake de ernstige overlast van en door de NAM/Shell en dan 
trekken ze de stekker om onterechte redenen uit de BBZ uitkering  en is het compleet 
corrupt cordon sanitaire in werking getreden en krijg je zuivere antwoorden meer.
Kortom, het psychopaten gedrag is nu een herhaald overheids-algoritmisch gedrag en 
handelen en is daarmee bewezen, zeker daar ondergetekende alle stukken zelf ook in 
handen heeft.

Als mensen niet wakker worden zal de psychopathie  Nederland en de wereld vernietigen  
omdat dit hetgeen is wat psychopaten vanuit hun ziekelijke machtsdrang nu eenmaal 
doen,
ze hebben daarbij geen scrupules en zien mensen als slaven.

Waterstofgas fabriek Noord Nederland met als nieuwe naam Hindenburg, wat stellen die 
lui zoals Gasunie e.d. als ze zeggen dat waterstofgas voor de bevolking is, dat zijn net 
zulke leugens als de R.I.V.M. vertelt inzake het aantal Corona doden en LFg.  Waterstofgas 
is voor de industrie en de vraag is waar het wordt opgeslagen, daarom draaien de 
pompen van de NAM en Vermillion keihard, om nog zo snel mogelijk al het Nederlands 
aardgas via Taqa te verkopen via de Verenigde Arabische Emiraten, ondergetekende en 
vriendin vernemen met hun gevoeligheid wat er echt gebeurt, zo simpel is dat.
Gevoelige mensen zijn geen gekken maar waarschuwen het volk voor wat er nog komen 
gaat en komen zal, het hele afsluitdijk wordt al verzwegen vol gelegd met 
waterstofgasbuizen, want Rijkswaterstaat heeft dat niet vermeld staan op hun website 
Afsluitdijk.      
  
Dan nog even Ollongren haar nieuwe wet inzake overlast Laag Frequent van 
warmtepompen, die Ollongren wet is bull shit omdat die gebaseerd is op dB(a) en dan 
bestaat Laag Frequent niet.
Bestudeer het onderwerp maar op de website narcistenbuster.nl , zij die het niet willen 
snappen zullen het ook nooit snappen. 
Laag Frequent dien je te onderzoeken met de dB(c) curve, wie dat niet snapt en wel 
beslissingen neemt inzake overlast, dat is pas een conspiracy maker, Minister Ollongren 
is er dus zo een!
Of haar ambtenaren, maar zij is zelf verantwoordelijk.

Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven, want dat is wat LFg is, zijn ziek makend en op 
termijn dodelijk.
Het R.I.V.M. doet daar niets mee want dat verkoopt geen vaccins, dat kost alleen maar. Het 
maakt mensen echter ziek dus het hele verhaal van het R.I.V.M. en dat van Marc-twerking 
zegt niets omdat zij de echte verbanden weg laten uit belang van de economie in plaats 
van dat de rijksoverheid het volk nog beziet zoals een mens werkelijk is en die bestaat in 
de ziel uit lichaam en geest als entiteit.

Ondergetekende kan wel wat steun gebruiken want de schuldeisers beginnen op de 
stoep te staan en De Rechtspraak schuift de zaken maar door en heeft onze zaak die op 
donderdag 23 april 2020 zou dienen ook afgeserveerd met als excuus corona en dat is 
onnodig en onterecht.
De totstandkoming van een financiële voorlopige voorziening loopt al meer dan vijf 
maanden en dat is ethisch alsook wettelijk ongehoord.
De schuldeisers stoppen niet en dan staat ondergetekende binnenkort met vriendin op 
straat.

Dood aan de psychopathische Staat, lang leven de oprechte democratie. 
Premiers moeten na twee termijnen opstappen.  

LEE 19 / 4268 PW voorlopige voorziening. Roldatum 8 januari 2020. Manipulatief door rechter 
afgewerkt.
LEE 19 / 4268 SIJE verzetschrift tegen rechter en uitspraak. Nog steeds niets op 
teruggehoord.
LEE 20 / 44 PW, door De Rechtspraak zelf gesplitste nieuwe zaak waarmee op aangeven 
door rechter Seijens inzake LEE 19 / 4268 
binnen een verkorte behandeling toch foutief een corrupte uitspraak heeft gedaan om 
aldus de LFg overlast, dé oorzaak van het geschil. te splitsen van de stopgezette BBZ 
uitkering.  
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uitkering.  
LEE 20 / 351 PW voorlopige voorziening, die zou samen met LEE 44 behandeld worden op 23 
april 2020 vanwege het spoedeisend karakter (inkomen), stopzetting BBZ per oktober 2019, 
voorlopige voorziening LEE 19 / 4268 PW per 8 april 2020 corrupt afgewerkt, het is nu 22 april 
2020 en de Rechtspraak heeft deze spoedeisende zaak per 15 april 2020, die morgen zou 
dienen weer vooruitgeschoven onder het mom van corona. Het NVJ weet beter en 
ondergetekende ook dus traineren ze de spoedeisende zaak wederom in de hoop dat 
ondergetekende financieel verzuipt. 

Ondergetekende rekent op uw tromgeroffel.

Met vriendelijke groet,

Robbert Huijskens
geboren 21 mei 1957

Ook namens vriendin Lianda van Velzen, hoofdbewoner BRP.
Met name voor Lianda is de Lindelaan 18 te Een vanwege LFg onbewoonbaar geworden

Basis Registratie Personen
Lindelaan 18
9342 PL Een 

 0652017771 (staat niet altijd aan, appen kan altijd) 

robberthuijskens@gmail.com 
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