
26 juni 2020

Het antwoord van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, op 
ons vierde verzetschrift aan De Rechtspraak; 
RIVM meldingnr. M2006 4687


Okay burgemeester Klaas Smid en directeur Marinus van der Wal van de Gemeente Noordenveld,

Nederlandse Aardolie Maatschappij, Shell, Noord-Nederlands Akoestisch Adviesbureau, de rest 
van de Rijksoverheid, de democratie, het Kabinet én natuurlijk de doorgerotte Corrupte 
Rechtspraak onder de laatste tien Ministers van Justitie & Veiligheid inclusief Ferdinand 
Grapperhaus.

Tevens ter kennisname aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.


Hieronder eerst het inhoudelijk letterlijk gedeelte van het antwoord van het RIVM op ons aan hen 
gestuurde ‘vierde verzetschrift’. 

Let even op, het RIVM staat voor Volksgezondheid !


“- De dB(A)-weging geeft een afspiegeling van de gevoeligheid van het mensenoor bij matig 
(zachte) geluiden (40dB). Voor harder geluid geeft de dB(C)-weging een betere benadering van de 
hoeveelheid LFG. Omdat mensen LFG minder makkelijk waarnemen dan hoger geluid kan een 
onderschatting van de hoeveelheid LFG worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van de 
dB(A)- setting op de meter. Goede geluidtechnici zijn hiervan op de hoogte. Bij metingen naar LFG 
zijn verschillende methodes beschikbaar om hiervoor te corrigeren. 
- Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van LFG. Hinder 
en (in mindere mate) slaapverstoring door LFG zijn hierbij herhaaldelijk gevonden. Andere  
gezondheidseffecten zijn niet aangetoond.  
- Dit jaar nog komt er een nieuwe factsheet uit over LFG. Deze kunt u over een paar maanden op 
onze website vinden. www.rivm.nl.  
Op het moment dat u hinder ondervindt door LFG/bromtonen kunt u contact opnemen met uw 
GGD. Voor (lichamelijke) klachten raad ik u aan contact op te nemen met uw huisarts.” 

Onze originele e-mail (die wij onderaan bijvoegen), is onder andere gericht geweest aan: directeur 
generaal Hans Verbruggen RIVM, Infectie-expert J.T. van Dissel RIVM, Veiligheid Els van Schie 
RIVM, en Zorg Annemiek van Bolhuis RIVM, en Prof Timothy Radstake UMCU. 


Het secretariaat van het R.I.V.M. verzocht ons om de vraag opnieuw in te dienen via het 
‘algemeen e-mail adres’ info@rivm.nl

Het antwoord is dan ook ‘soort van anoniem’ gekomen onder RIVM zonder naam rang of functie 
behalve het algemene ‘Infopunt’, mogelijk vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.


Dat het RIVM mogelijk met dit antwoord is gekomen omdat ook zij qua onderzoek plegen   
worden tegengehouden door hen die voor de marktwerking van het hogere bedrijfsleven staan 
welke wordt vertegenwoordigd door de Tweede Kamer en het kabinet. 

Net zo mocht het Indisch Herinneringscentrum van de Rijksoverheid niet aan collectie-opbouw 
doen.  

Net zo stelde Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat de Tweede Kamer zich niet met 
artsen dient te bemoeien terwijl Premier Mark Rutte en Hugo de Jonge niets anders doen dat het 
grootkapitaal dienen en zij zichzelf constant op de stoelen van het RIVM plaatsen om, net als 
Hitler ook deed, het volk angstig te houden zodat zij zich straks (op eigen kosten) dienen te laten 
injecteren met iets wat zij nooit zullen weten…! Want wie niet meespeelt aan het psychopathisch 
spel kan of zijn baan verliezen of veinst zwakte achter het spreekgestoelte.

Hugo de Jonge in Tweede Kamer; https://www.youtube.com/watch?v=zDoIYZxx1W8&t=42s

frontpage van: https://www.hoedenkik.nl


Wij gaan het RIVM antwoord op  vierde verzetschrift met bekendmaking  zin voor zin afwerken.
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26 juni 2020

RIVM 
“De dB(A)-weging geeft een afspiegeling van de gevoeligheid van het mensenoor bij matig 
(zachte) geluiden (40dB).” 

Dat er een soort van regelgeving dient te zijn om zaken beheersbaar te maken is volstrekt logisch, 
als die regelgeving echter hard bepaald wordt op afspiegelingen (rekenmodellen) wordt de wereld 
er niet beter op. 

Dan krijg je namelijk een bizarre wereld zoals die onder Corona is vormgegeven als nieuwe 
werkelijkheid en die nieuwe werkelijkheid is die van psychopathische leiders als dé waarheid. 

Feitelijk betekent dit dat als je afspiegelingen tot wetgeving verheft je generaliserend bezig bent 
en mensen zoals Adolf Hitler ook gelijk hebben met de joden haat omdat die Adolf vond dat er 
joden waren die in zijn ogen slecht waren en daarom alle joden in zijn ogen slecht waren.

Wat wél waar is aan de naar psychopathie uitgegroeide Adolf Hitler is dat zijn project 
‘Wereldoorlog twee’ een proefproject was voor de ‘Derde Wereldoorlog’ welke oorlog gelijk na de 
wereldvrede op een slimmere en subtiele manier is doorgezet op basis van de vergaarde 
gegevens die Adolf Hitler reeds als narcistisch algoritme had neergezet met Nederland voorop in 
de oorlog van Het Koninkrijk Nederland tegen Indonesië om Nederlands Indië terug te veroveren.


Zoals Henry Kissinger al zei; ‘als je de leugen maar groot genoeg maakt gelooft iedereen die’, 

en dát is nou exact wat psychopathie inhoudt!

Zo hard liegen dat niemand het snapt omdat de leugen ‘te beyond’ is, te ver boven het eigen 
denkvermogen heen uit stijgt.

Net zo is vanwege deze ‘afspiegeling’ de wereldwijd geaccepteerde dB(A) geluidsnormering als 
wettelijke ISO standaard 100% nonsens omdat de dB(A) norm, zoals het RIVM nu heeft 
geschreven, slechts een ‘afspiegeling’ is  hetgeen betekent dat die norm voor ieder individu 
verschillend is en daarom nooit een ISO standaard zijn kan.


In de Van Dale staat;

af·spie·ge·ling (de; v; meervoud: afspiegelingen) 
1 
spiegelbeeld 
2 
getrouwe weergave 

In abstracten kan een gemiddelde nooit een getrouwe norm worden, het is slechts een 
comfortabele springplank voor een rekenmodel en kan en zal daarom ook nooit getrouw kunnen 
zijn maar slechts een om en nabij inschatting, het is een soort van gemiddelde, op welke 
leugenachtige rekenmodellen de nieuwe regels en normen vervolgens worden bepaald.

  

Bij het woord getrouw staat in de Van Dale als betekenis  trouw & betrouwbaar.

Dit maakt weer dat het gebruik van ‘afspiegeling’ door het RIVM een gaslighting is want een 
gemiddelde kan voor verschillende mensenwezens nooit een betrouwbare norm zijn.

Zelfs bij abstracten, zoals snelheidscontrole’s worden afwijkingen ingebouwd. 

Daarom kán de dB(A) norm nóóit een algemene wet zijn waarop kan worden gehandhaafd. 


Iedere dB(A) geluidsmeting inzake Laag Frequent is daarom volstrekt waardeloos, onzinnig 
hetgeen resulteert in nonsens. 

  

De toevoeging van het RIVM in deze zin ‘bij matig zachte geluiden’ is daarmee gelijk ook nonsens 
omdat je dit wetenschappelijk ook niet kunt plakken aan een afspiegeling. 

Het is daarbij ook nonsens omdat Laag Frequent zachter lijkt te klinken maar niet zachter is maar 
juist omdat het oor op hoorbaar niveau minder gevoelig is, het lichaam dat niet is en Laag 
Frequent daarom ook veel schadelijker en daarom een sluipmoordenaar is.

Het is ook allang bekend dat jongeren die van die mega sub-woofer’s (dat zijn strikt Laag 
Frequent speakers) in hun auto’s hebben ingebouwd ook al wel hartklachten hebben gekregen.
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RIVM 
“Voor harder geluid geeft de dB(C)-weging een betere benadering van de 
hoeveelheid LFG.” 

Laten wij hier even heel duidelijk worden, tussen dB(A) en dB(C) zit geen geleuter met hard en 
zacht, zeker niet als je gewoon doet wat je doen moet en dat is de dB(A) en dB(C) norm gewoon 
afschaffen en heel doodgewoon als ieder levend mensenoor doet en dat is vlak meten met 
wetenschappelijke apparatuur en snappen dat ieder mens anders reageert en dat een gemiddelde 
afspiegeling er bij overlast niets toe doet.

(dit geldt zowel voor Laag Frequent als ook Hoog Frequent)

De norm om geluiden te meten is een goede kwaliteit-microfoon die qua specificaties vlak is en 
dus ook vlak ‘luistert’.


De dB(A) norm is een nuttige mega leugen ten behoeve van de aandeelhouders van het hogere  
bedrijfsleven en niets anders. 


Neem even de volgende wikipedia link op onze eigen website;

http://narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/04/Absolute-threshold-of-hearing-
Wikipedia.pdf

‘De absolute drempel van horen’.

Open die pagina even en zie met je eigen ogen wat er op de eerste pagina staat.

Een semi wetenschappelijk relaas over ons menselijk ‘absoluut horen’ en het is pure nonsens 
want wat zie je in figuur 1 op pagina 1, een schema dat begint bij 1.000 Hertz en eindigt bij 6.000 
Hertz.

Het gehele gedeelte waar Laag Frequent over gaat, de dB(A) curve op van toepassing is, is van 
999 Hertz tot 0 Hertz. 


Zo verraderlijk als het antwoord is geeft het RIVM nu wel toe dat bij LFg (Laag Frequent geluid) 
gemeten dient te worden met de dB(C) norm, geachte NAA.

Op het NAA rapport staat als titel; onderzoek laagfrequent geluid Lindelaan 18 Een en   is een 
dB(A) rapportage opgemaakt. Hier botst bestaande regelgeving met wat het RIVM nu schrijft.

 

De waarheid is dat een dB(C) 
meting bijna vlak is en er 
geen nep curve wordt 
toegevoegd die als een 
gummetje werkt dat lijntjes 
die hoorbare geluiden toont 
uitgumt.


Even een simpel voorbeeld 
uit de NAA meting in 
opdracht van de NAM op 31 
januari 2019, betreft hun 
eigen weergave -huiskamer- 
terwijl wij vertelden dat de 
UGS-Norg voor ons duidelijk 
hoorbaar veel zachter 
werkte;

de groene lijn hebben we zelf 
toegevoegd en 
vertegenwoordigd de dB(C) 
curve te gebruiken bij Laag 
Frequent. 

Dat rode gebied boven de 
groene lijn betreffen aangetoonde ‘Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven’ echter zonder 
Druk-meting.
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RIVM 
“Omdat mensen LFG minder makkelijk waarnemen dan hoger geluid kan een onderschatting 
van de hoeveelheid LFG worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van de dB(A) setting op 
de meter.” 

Inderdaad ja maar wel subjectief want dit is van individu tot individu verschillend.


Zo is de schrijver dezes nooit overgevoelig geweest maar heeft hij gevoeligheid opgebouwd door 
onbewust te wonen binnen een Laag Frequent overlast gebied welke LFg gegenereerd worden 
door de UGS-Norg van de NAM/Shell, want Staande Laag Frequent overlast werkt progressief.


Zo is hoofdbewoner en huurder van de woning al vele jaren onbewust lijdend onder LFg overlast 
en dat heeft mede door de combinatie van de ervaring van schrijver en die van de 
hoofdbewoonster gecumuleerd tot blootlegging van de SLFGHDG, Staande Laag Frequent Hertz 
Druk Golven welke al decennia lang foutief worden benoemd als Laag Frequent Geluid. terwijl de 
zuivere wetenschappelijke benaming Hertz Golven van bepaalde sterkte ‘druk’ dient te zijn. 


Dat het Noord-Nederlands Akoestisch Adviesbureau een fout heeft gemaakt hun conclusie te 
trekken op basis van de dB(A) curve mag duidelijk zijn.

Of het een fout uit onwetendheid of een foute keuze is geweest omwille van het geld van de NAM 
is ons niet bekend. 


Dat er sprake is van een ‘onderschatting’ mag duidelijk zijn en dat inclusief door de Gemeente 
Noordenveld en De Verrotte Rechtspraak.


Bij onafhankelijke onpartijdige rechtspraak kan schrijver zich deze grofheden jegens De 
Rechtspraak veroorloven omdat het reeds DÉ wáárheid is gebleken te zijn. 


Nogmaals de groene lijn is bij een zacht draaiende UGS-Norg dé dB(C) meet curve.
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RIVM 
“Goede geluidtechnici zijn hiervan op de hoogte.” 
( dB(A) - dB(C) )


Er zijn even in willekeurige volgorde grofweg drie verschillende LFg-werelden.


A - Geluidstechnici, die opnamen maken voor o.a. TV, FILM, orkest/muziek registraties.


B - Groot industrie, de grote manipulatie vanuit geld/macht versus het volk.


C - Geluidstechnici die wetenschappelijk werken. 


In een grafiek als hieronder op https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_threshold_of_hearing

kom je de groepen B & C samen tegen. In de grafiek bestaat Laag Frequent geluid niet eens. 


Heel veel mensen uit de A-groep van geluidstechnici en concert muziek makers beseffen niet 
eens dat er een dB(A) curve bestaat en als je de DB(A) norm aan hen uitlegt zeggen ze ‘dan 
worden we belazerd!’.  


De dB(A) norm is een belazeren van de mensheid á lá Henry Kissinger en daarin werken de 
groepen B & C nauw met elkander samen inclusief de overheid en De Rechtspraak.

Als je Nederland ziet als een Onderneming voor de hogere aandeelhouders met slaven (het Volk) 
ga je het op een dag wel doorzien… 


Geluidstechnici uit de groep A zijn veelal gewoon mooie muziek aan het maken voor de slaven en 
behoren veelal ook zelf tot die groep. 

Dat is niet cynisch noch negatief maar slechts realistisch de dingen bij de eerlijke naam te 
noemen.


Schrijver is een goede geluidstechnicus en ook nog eens een met een goed gehoor. 

Daarbij zijn schrijver en vriendin, wonende BRP Lindelaan 18 Een  directe buren van de UGS-Norg 
van de NAM op 2.600 meter afstand en vernemen zij heel veel.
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RIVM 
“Bij metingen naar LFG zijn verschillende methodes beschikbaar om hiervoor te corrigeren.” 

En die meet-methodes niet bij de naam noemen is voor een organisatie als het RIVM niet zo 
netjes. Hoe zit dat verzwijg gedrag dan inzake het Corona virus!


Heel simpel, de wetenschap, op pagina 5 weergegeven in de groepen A, B & C, de B & C groepen 
werken uit financieel belang nauw samen om de bevolking met een leugen á lá Henry Kissinger 
blind te houden waarmee zij om het volk te bezweren hun leugens in stand kunnen houden door, 
net als Mark Twerking maar bij herhaling blijft vertellen, ‘dat alles zo verschrikkelijk ingewikkeld is’.  


Een van schrijvers oude voorbeelden is de Bösendorfer concert vleugel op 
welke medio 1900 al een extra lage octaaf werd ingebouwd die tot  8 Hertz 
gaat en gewoon hoorbaar is voor ieder zoals het RIVM dat noemt; “een 
gemiddeld afgespiegeld mensenoor horen kan.”

Die lage 8 Hertz is niet alleen een beleving maar ook gewoon hoorbaar.


Neem dan een geluidstechnicus uit de groep A op de vorige pagina en die 
kan met een beetje goede apparatuur die Bösendorfer lage 8 Hertz heel 
gewoon opnemen en met kwaliteitsspeakers ook terug afspelen. 

Daar is niets ingewikkelds aan en zijn ook geen wetenschappelijke 
berekeningen uit de groep B & C voor nodig.


Die B & C groep, waaronder ook het aan handen en voeten gebonden RIVM 
zijn ervoor bedoeld ten koste van burgers  de belangen van de groep B af te 
schermen en daardoor zijn alle wetenschappers binnen groep C die betaald 
worden door groep B per definitie oneerlijk dan wel manipulatief over de 
simpele waarheid, dit geldt ook voor veel artsen/doctoren.


Wat hoegenaamd wordt weggelaten in officiële metingen is de ‘druk’ en het 
aspect ‘staand’. 


Het ‘staande’ effect van de ‘druk’ is namelijk de boosdoener.

Niet dat een mens zich ‘stoort’ aan een geluid, dáár kun je een cursus op los laten te leren je niet 
meer te ergeren aan ‘een geluid’. Bij de ‘staande druk golven’ kun je die niet wegdenken omdat 
die niet zijn weg te denken maar dwars door je lichaam heen gaan en ook blijven heen gaan zoals 
een permanente shock-wave fysiotherapie die maximaal maar 15 tot 20 minuten per keer 
bedraagt en een maximum heeft omdat het mensen lichaam anders beschadigd raakt. 


Dit effect wordt verzwegen door onder andere groep C in het belang van groep B die Staande 
Druk Golven constant als ‘geluid’ blijven wegzetten en dan begrijpen mensen die minder goed 
horen de materie die daadwerkelijk speelt en hun lichaam aantast ook niet. 


‘Staande’ = continue 24/7 doorgaande Hertz golven. 

‘Laag Frequent’ = tussen 0 en 125 Hertz.

Hertz = eenheid van ‘Golven’ die ten gronde ligt aan alles, zoals Nikola Tesla rond 1900 al zei; 

‘als je de geheimen van het universum wilt begrijpen, dénk dan in termen van Energie, Frequentie 
en Trilling’.

‘Druk’ = de hoeveelheid energie die in de Hertz Golf zit.

‘Golven’ = Staande Hertz trillingen geven trillingen door tot diep in het lichaam van de mens en 
dat heeft medisch ernstige gevolgen en dat weten de wetenschappers in groep C en daarom 
houden zij dat in belang van groep B stil (inclusief de politiek) met het nodeloos ingewikkeld 
maken van de materie zodat zij de waarheid daarmee voor het volk kunnen verbloemen en 
mensen die het niet snappen anderen die het wel ervaren wegzetten als gekken/dwazen, hetgeen 
weer wordt overgenomen door mensen die aangeleerd hebben gekregen niet zelf na te denken en 
de overheid slaafs hebben leren volgen.


Niks LFg/Laag Frequent geluid, gewoon; 

Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven, SLFHDG betreft: 0 Hertz t/m 125 Hertz.
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Speciaal intermezzo dat schrijver al enige tijd klaar had liggen; 
Nederlandse Stichting Geluidshinder & Raad van State advocaat Jade Gundelach 

In de Staatsraad is sinds 1 juni 2020 officieel ingetreden advocaat Jade Gundelach met als haar 
nevenfunctie JadeG  B.V.

Jade heeft een voordracht gegeven waarin zij aantoont een expert te zijn in het juridisch 
downplayen van mensen die klagen over Laag Frequent overlast.


Haar visie op klagers inzake Laag Frequent heeft zij weergegeven met een animatie afbeelding in 
haar PDF presentatie welk PDF rapport weer te vinden is op de website van de NSG.


De Nederlandse Stichting Geluidshinder zit vol met wetenschappers uit de groep C.

De NSG adviseert de overheid en publiceert o.a. downplayer Jade Gundelach. 


Deze afbeelding komt uit de presentatie van Jade Gundelach toen zij nog advocaat was bij Soppe 
Gundelach Advocaten die gespecialiseerd zijn in Bestuursrecht & Omgevingsrecht.


En dan kom je qua bestuursrecht gelijk weer uit bij het corrupt groepje, de groep B dienende, 
senior rechters mr. F. Sijens, mr. C.H. de Groot, mr. M.W. de Jonge, en hun interim president van 
de rechtbank Noord-Nederland mr. Herman van der Meer die niet aan waarheidsplicht doen en 
daarmee geen onafhankelijke onpartijdige rechtspraak plegen maar 100% aan het belangen 
beschermen van groep B doen, net als de NSG dat doet en de met dat doel door de Raad Van 
State speciaal ingevlogen advocaat Jade Gundelach als kernlid. 


Met bovenstaand plaatje van die wegrennende man heeft Jade Gundelach, heden lid Raad van 
State, de toon wel gezet hoe de Overheid over de Laag Frequent overlast jegens de burger denkt. 

Je moet als burger maar gewoon met lege handen wegrennen, als je dat nog kunt  en het tuig in 
groep B & C zitten hun centen te tellen. 

Ingewikkelder is het niet!
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RIVM 
“Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van LFG” 

Nou RIVM, Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu, 24 jaar geleden waarschuwde het 
Ministerie van VROM, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
oftewel zij gingen net als het RIVM ook over het ‘milieu, oftewel de leefomgeving waar advocaat 
Jade Gundelach weer voor is ingevlogen ten bate van de B-GROEP belangen

en u allen in gemeenschap verzameld pleegt daarmee een misdaad tegen de menselijkheid want 
u allen doet (komen wij zo op terug) geen onderzoek naar deze al bijna 25 jaar bekend zijde de 
gezondheid schadende Laag Frequent en daar wordt nog steeds geen onderzoek naar gedaan 
waarmee u allen misdadigers zijt. 


Binnenkort verschijnt er een extra uitgave van schrijver;


 

 

Dat LFg onderzoek wordt bewust tegengehouden en advocaat Jade Gundelach is gespecialiseerd 
op zich beroepen op jurisprudentie welke jurisprudentie zich weer gebaseerd heeft op géén 
onderzoek, dan wel onjuist gaslight onderzoek en vastgestelde wetten die feitelijk de dB(A) leugen 
als basis hebben, te weten een soort -‘Henry Kissinger; als de leugen maar groot genoeg is’-. 

Zie verder ‘Vierde Verzetschrift’. 
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RIVM 
“Hinder en (in mindere mate) slaapverstoring door LFG zijn hierbij herhaaldelijk gevonden. 
Andere gezondheidseffecten zijn niet aangetoond.” 

Niet aangetoond’, vanzelfsprekend niet als je er weinig tot geen onderzoek naar doet, niet luistert, 
niet kijkt en bewust al bijna 25 jaar zwijgt.  
“Andere gezondheidseffecten zijn niet aangetoond.” is slechts toverkollen-taal.

 

Wij hebben het onderzoek dus zélf gedaan en dat staat uitgebreid op onze website 
narcistenbuster.nl


Pagina LFg Bromtonen; https://www.narcistenbuster.nl/lfg-bromtonen/

en Gemeente Noordenveld & NAM & De Rechtspraak; https://www.narcistenbuster.nl/gemeente-
noordenveld-2/


Zonder kennis over de psychopathie dient zich nu voor iedere journalist, politicus, aandeelhouder 
en wetenschapper de ethische vraag aan hoe bovengemiddeld narcistisch of die zelf is;
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RIVM 
“Dit jaar nog komt er een nieuwe factsheet uit over LFG. Deze kunt u over een paar maanden 
op onze website vinden. www.rivm.nl. “ 

Nieuwe Factsheet!?

Komt in dat nieuwe factsheet ook de informatie zoals die reeds op de vorige pagina beschreven 
is, een verwijzing of zoiets zodat het volk ook zien kan hoe het RIVM bewust de waarheid 
verzwijgt, hetgeen voor een instituut als het RIVM een zware narcistische psychopathische 
gedraging is.


RIVM 
“Op het moment dat u hinder ondervindt door LFG/bromtonen kunt u contact opnemen met 
uw GGD. Voor (lichamelijke) klachten raad ik u aan contact op te nemen met uw huisarts.”   

Best anoniem RIVM infopunt, u houdt samen met de politiek die kennis bewust al decennia weg 
bij zowel GGD en Huisartsen waarmee u nu het psychopathisch vicieuze cirkeltje heeft laten zien 
dat onder andere door u al decennia, aan de bevolking wordt voorgehouden.

De GGD & de Huisartsenij weten geen ene reet van LFg, Laag Frequent en wat dat allemaal 
veroorzaakt.

Zo schrijft het UWV  Laag Frequent klachten niet eens in hun rapportages op  als je die klachten 
uitgebreid omschrijft toelicht en met bewijzen verteld aan het UWV, net als Justitie de door hen 
geproduceerde valse kinderporno ook nergens wil benoemen.


Wat de artsenij als gehele groep doet is bij ‘trillen’ verkeerde diagnoses stellen en dan dure pillen 
voorschrijven ten bate van de groep B met in die pillen gifstoffen die de mens niet beter maken 
maar de bijverschijnselen de patiënten juist steeds zieker maken. Komt de patiënt dan terug bij de 
artsenij zegt de artsenij ‘doe nog maar meer en sterkere pillen’ en die werken dan ook niet.  

Maar ook dat hindert helemaal niet want het komt de nieuwe Bleu Line Society juist heel goed uit.   

Tevens stijgen de zorgkosten maar door en die betaald de burger ook zelf ten bate van groep B, 
en aldus worden mensen steeds zieker en zieker door de verkeerde pillen. Het is verdomme net 
als COVID19 en dat Hugo de Jonge per se wil dat we allen aan een vaccin gaan, ook dat is 
allemaal narcistische manipulatie uit naam van de CDA-God. God noemde dat gedrag als ‘het 
dienen van de mammon’. Groep B is gelijk aan die Mammon die God bedoelde.


De VN stelt dat de ene zorg nooit ten koste mag gaan van andere.

Een vaccin of je Grondwettelijke vrijheid opgegeven.     

Hugo de Jonge, jij bent samen met Mark Twerking en Eric Kwiebes een uitstekende bestuurder 
voor de uitvoering van de ontvolking van Economisch Concentratiekamp Nieuw Neerlandië.   

De doden kunnen inmiddels al gewoon down door de SS666 resomeer drain. En van wat uit die 
resomeer drain komt is economisch vast wel weer wat veevoer of kunstmest terug te winnen.  

 

En durf eens openlijk commentaar te geven groep B & C,

vertel het volk jullie smerige doelen & waarheid!

Dit is namelijk een hele zware beschuldiging van methodische massamoord middels het 
toedienen van ‘staande stress, angsten vermengd met zowel Lage als Hoge Hertz Druk 
overbelasting (waaronder wifi en 5G, 5G ook in je intelligente modem & gas en elektra meter zit) 
dat alles toegediend door bestuurders en CEO’s van laag tot hoog die het volk (werknemer/
vrijwilliger) zien als hun slaaf. 

Het volk kan uit het gedrag van bestuurders zelf opmaken dat de moderne bestuurder  mensen uit 
het volk zien als hun eigendom (dus slaaf)  over wiens wel en wee alleen de bestuurder  denkt te 
mogen  en te kunnen bepalen. 

Die Nederlandse vrijheid van meningsuiting is heden gelijk aan WC papier, vandaar die enorme 
behoefte aan WC papier tijdens de beginperiode van de door het RIVM afgekondigde Corona 
Pandemie, de opmaat naar de verdere uitdunning van het volk als waterstof voorbeeldland zodat 
wij als volk de Twerkende kont van Premier Mark Rutte met ons eigen WC papier kunnen afvegen. 

Pruim dan maar ff lekker op je gebruikt WC papier, dan proef je de gore stront van groep B & C.


Het RIVM infopunt dank ik voor hun anonieme reactie op het Vierde Verzetschrift.
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26 juni 2020

CONCLUSIE 


Schrijver haalt vaak de Tweede Wereldoorlog aan.

Met name het gedrag dat tijdens die oorlog zichtbaar werd. 


Neem onze Nederlandse Overheid die anno 2020 inclusief de adviezen van het RIVM 

ouderen heeft opgesloten en geïsoleerd tijdens de Corona crisis (welke crisis-hoax nog steeds in 
stand wordt gehouden), waarbij onder het mom van volksgezondheid en middels ontnemen van 
de vrijheid mensen op onmenselijke wijze in eenzaamheid zijn gestorven. 


Huijskens heeft zo’n 220 zware en lange levensverhalen opgenomen van; joden, Nederlanders, 
door de Staat in 1946-1949 uitgezonden jonge Nederlandse militairen, Indiërs en foute 
Nederlanders.

Een van die opnamen, nu opgeslagen in de kluis van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, was 
met een joodse overlevende in concentratiekamp Mahn-u. Gedenkstätte Ravensbrück.

Toen de Amerikanen in 1945 Ravensbrück naderden moesten de nog levende joden in Kamp 
Ravensbrück zelf middels het vormen van een soort fysieke ketting vanuit de opslag van de 
doosjes met de verbrande resten van joden erin, helemaal tot in het water van de Schwetsee 
staan voor het doorgeven van de doosjes om de as van de joden uit de doosjes in het water leeg 
te schudden en aldus het zorgvuldig door de Nazi’s bewaarde genummerde bewijs snel te 
vernietigen. 


Ik schrijf het al tijden, de Nazi’s lieten het meeste werk van de Holocaust op de joden uitvoeren 
door de joden zelf.

Met het al 25 jaar ontkennen en in de doofpot houden van wat LFg / SLFHDG met de mens doet 
pleegt de Rijksoverheid een misdrijf van de langzame apathische dood op het volk en het volk 
moet dat nog zelf betalen ook aan de B groep.  
SLFHDG is een langzaamwerkend directed-energie-moordwapen.


Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven brengen zelfs je hormonenhuishouding en je 
neurologisch systeem uit balans, je ogen doen de meest vreemde dingen en nog veel meer. 

Het gevaar van Laag frequent is bekend bij de overheid en de overheid doet al meer dan 24 jaar 
bewust géén onderzoek en de vraag eronder is dan ‘waarom niet’!

Tevens maakt het feit van bewust geen onderzoek doen allen die betrokken zijn bij de 
onderzoeksblokkade tot leden van een criminele organisatie behorende tot de zware misdaad 
middels zware lichamelijke mishandeling tot de dood erop volgen kan en dat is dan weer 
doodslag met voorbedachte rade gepleegd. 

    

Ik ga binnenkort ook nog een hele grote ambtenaar aanpakken!


O, vinden jullie het niet leuk dat ik dit allemaal schrijf.

U denkt wellicht; ‘weer zo’n fucking conspiracy denker met fake news’.

Ga eens zelf neutraal nadenken op basis van door jezelf uitgevoerd onderzoek voordat je, net als 
corrupt bestuurlijk Nederland, domme dingen beweert

de schrijver loopt namelijk héél ver voor op hen die gekozen hebben slaaf te zijn van de B groep.

De waarheid is namelijk veel simpeler dan dat de C groep je namens de B groep, met uitwissen 
en onnodig ingewikkeld maken van simpele kennis, wil laten geloven.


Mahatma Gandhi; 
many people, especially ignorant people want to punish you for speaking the truth, for being 
correct, for being you. 
Never apologize for being correct, or being years ahead of your time. 
If you’re right and you know it, speak your mind. 
Speak your mind, even if you are a minority of one, the truth is still the truth.   


Geluk ermee


Robbert Huijskens (schrijver) en Lianda van Velzen
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Van: info@rivm.nl
Onderwerp: Melding nr. M2006 4687

Datum: 24 juni 2020 om 09:40
Aan: robberthuijskens@gmail.com

Beste Robbert Huijskens en Lianda van Velzen,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Uw e-mail heeft als kenmerknummer: M2006 4687.

Als RIVM, zoals u ook schrijft in bijgevoegd stuk, houden wij ons bezig met LFG. Momenteel zijn we o.a. met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over toekomstig
onderzoek naar LFG.

Een aantal inhoudelijke punten zou ik willen maken.

-  De dB(A)-weging geeft een afspiegeling van de gevoeligheid van het mensenoor bij matig (zachte) geluiden (40dB). Voor
harder geluid geeft de dB(C)-weging een betere benadering van de
hoeveelheid LFG. Omdat mensen LFG minder makkelijk waarnemen dan hoger geluid kan een onderschatting van de
hoeveelheid LFG worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van de dB(A)-
setting op de meter. Goede geluidtechnici zijn hiervan op de hoogte. Bij metingen naar LFG zijn verschillende methodes
beschikbaar om hiervoor te corrigeren.
-  Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van LFG. Hinder en (in mindere mate)
slaapverstoring door LFG zijn hierbij herhaaldelijk gevonden. Andere
gezondheidseffecten zijn niet aangetoond.
-  Dit jaar nog komt er een nieuwe factsheet uit over LFG. Deze kunt u over een paar maanden op onze website vinden.
www.rivm.nl.

Op het moment dat u hinder ondervindt door LFG/bromtonen kunt u contact opnemen met uw GGD. Voor (lichamelijke) klachten
raad ik u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Met vriendelijke groet,

RIVM Infopunt

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Telefoon: 030-2749111
E-mail: info@rivm.nl
Website: www.rivm.nl

   

U stelde de volgende vraag aan ons:

Verzoek:
Date sent: Jun 15, 2020 6:27 PM
To: info@rivm.nl
Subject: bekendmaking LFg

Geachte directeur generaal Hans Verbruggen RIVM, Infectie-expert J.T. van Dissel RIVM,
Veiligheid Els van Schie RIVM,
en Zorg Annemiek van Bolhuis RIVM,
Prof Timothy Radstake UMCU,

Er staat een nieuwe uitgave online over onze bevindingen en de in stand gehouden leugen over de LFg overlast welke
wij Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven noemen, SLFHDG.

Jullie worden als organisaties ook in dit stuk genoemd,
dan wel in de bijlagen.

Het is tijd dat de waarheid aan het volk geopenbaard wordt want het RIVM of reuma-poli UMCU  (en vele met jullie) liegen of
willen om eigen redenen de waarheid niet weten,
reactie is dan meestal dat wetenschappers je gaan negeren.
Een normale reactie van wetenschappers zou echter ‘verwondering' behoren te zijn,
dus de uitnodiging is ‘verwonder uzelf’.

Dit is de directe link;
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/13-juni-2020-Vierde-Verzetschrift-.pdf

Leuker is gaan naar de website   www.narcistenbuster.nl
dan naar tabblad; LFg ‘bromtonen’

mailto:info@rivm.nl
mailto:robberthuijskens@gmail.com
info@rivm.nl
www.rivm.nl
http://www.facebook.com/RIVMnl
https://twitter.com/rivm
https://nl.linkedin.com/company/rivm
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/13-juni-2020-Vierde-Verzetschrift-.pdf
http://www.narcistenbuster.nl/


dan naar: 13 juni 2020 -Vierde Verzetschrift-

Het zou tof zijn als er inhoudelijk terug zou worden gereageerd,
u bent bij deze uitgedaagd.

Met vriendelijke groet,

Robbert Huijskens
Lianda Van Velzen
Lindelaan 18
9342 PL Een
  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent
to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/en


Van: Secretariaat CIb secretariaat.cib@rivm.nl
Onderwerp: RE: Bekendmaking LFg

Datum: 15 juni 2020 om 17:50
Aan: Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com

Geachte heer Huijskens,
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw mail te sturen naar ons centrale e-mailadres
info@rivm.nl.
 
Op uw vragen/opmerkingen ontvangt u dan een bevestiging van ontvangst en een
registratienummer.
 
Met vriendelijke groet
 
 
RIVM
 
 

Van: Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com> 
Verzonden: zondag 14 juni 2020 20:33
Aan: dM&V <dM&V@rivm.nl>; Secretariaat CIb <secretariaat.cib@rivm.nl>; DG
<DG@rivm.nl>; poli-reumatologie@umcutrecht.nl
Onderwerp: Bekendmaking LFg
 
Geachte directeur generaal Hans Verbruggen RIVM, 
Infectie-expert J.T. van Dissel RIVM,
Veiligheid Els van Schie RIVM,
en Zorg Annemiek van Bolhuis RIVM,
Prof Timothy Radstake UMCU,
 
Er staat een nieuwe uitgave online over onze bevindingen en de in stand gehouden
leugen over de LFg overlast welke 
wij Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven noemen, SLFHDG. 
 
Jullie worden als organisaties ook in dit stuk genoemd,
dan wel in de bijlagen. 
 
Het is tijd dat de waarheid aan het volk geopenbaard wordt want het RIVM of reuma-
poli UMCU  (en vele met jullie) liegen of willen om eigen redenen de waarheid niet
weten,
reactie is dan meestal dat wetenschappers je gaan negeren. 
Een normale reactie van wetenschappers zou echter ‘verwondering' behoren te zijn,
dus de uitnodiging is ‘verwonder uzelf’. 
 
Dit is de directe link;
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/13-juni-2020-Vierde-
Verzetschrift-.pdf
 
 
Leuker is gaan naar de website   www.narcistenbuster.nl
dan naar tabblad; LFg ‘bromtonen’
dan naar: 13 juni 2020 -Vierde Verzetschrift-
 
Het zou tof zijn als er inhoudelijk terug zou worden gereageerd,
u bent bij deze uitgedaagd.

mailto:CIbsecretariaat.cib@rivm.nl
mailto:CIbsecretariaat.cib@rivm.nl
mailto:Huijskensrobberthuijskens@gmail.com
mailto:Huijskensrobberthuijskens@gmail.com
mailto:info@rivm.nl
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/13-juni-2020-Vierde-Verzetschrift-.pdf
http://www.narcistenbuster.nl/


u bent bij deze uitgedaagd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Robbert Huijskens
Lianda Van Velzen
Lindelaan 18
9342 PL Een
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent
to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/en

