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Bekendmaking;

RIVM  1 juli 2020 / bodemprocedure LEE 20 / 44 PW rechtbank Groningen


De Fallus


De nieuwe naam ‘De Fallus’ staat voor de 
grootste opgerichte Fallus in Nederland, 
vernoemd naar de fallus van Jeffrey Epstein 
wiens fallus bekend is als met een ei-eikel. 
De naam aan de windturbine gegeven door 
de oprichters is 

‘De Ambtenaar’. 

Deze Fallus staat bij Medemblik en is vanuit 
een ware VOC mentaliteit opgericht en spuit 
zijn kwalijke LFg trillingen als een ware 
constante ejaculatie uit in een rondom straal 
gelijk de lichtbundel van een vuurtoren. 

De langste vuurtoren in Nederland is ‘De 
Lange Jaap’ van slechts 63,45 meter lengte, 
De Fallus van Medemblik heeft een LFg 
uitzaai hoogte van 135 meter center-eikel.


Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft van het volk een 100% volledig terecht nieuw logo 
gekregen. De hartjes staan vermoedelijk voor het gebrek aan empathie en voor abnormaliteit. 


Het RIVM heeft aan ons bekend gemaakt dat Laag 
Frequent geluid, ook bekend als ‘de bromtonen’, gemeten 
dienen te worden met de dB(C) norm en niet met de dB(A) 
norm en dat dient Minister Kajsa Ollongren goed in haar 
niet luisterende oren te knopen want haar nieuwe wet 
geluidsoverlast is opgemaakt in de dB(A) norm. 

Tevens bevestigde 
het RIVM ons dat 

goede 
geluidstechnici     


  bekend zijn met 

het feitelijk verschil tussen de dB(A) en dB(C) norm.


De NSG, de Nederlandse Stichting Geluidshinder, welke de 
Minister adviseert, is daarmee volledig onderuit gegaan als 
aanhangers van de ‘wetenschappelijke’ dB(A) leugen.  
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De Fallus nabij Medemblik ejaculeert 24/7 vanaf het ‘verboden toegang hek’ 65 dB(C) Staande 
Laag Frequent Golven rond de 20 Herz Druk boven de relatieve stilte, op 825 meter afstand is dat 
nog steeds 45 dB(C) Staande (24/7) Laag Frequent Herz Druk Golven boven de relatieve stilte, dat 
betekent dat de eerste 32 huizen achter de dijk van Medemblik 24 uur per dag voor veel 
bewoners niet verneembare en ongevraagde ongecontroleerde shock-wave fysio-therapie krijgen 
opgezet door de oprichters met VOC mentaliteit van die enórme Fallus hetgeen gelijk staat aan 
ongewenst binnendringen van het lichaam hetgeen neerkomt op verkrachting. 

Een onderzoek instellen naar de hoeveel ziekten zoals fibromyalgie, reuma, hartklachten, klachten 
in de visus, etcetera welke zich mogelijk bij bewoners ontwikkelen is gepast.


De Staande (24/7) Laag Frequent Herz Druk Golven die De Fallus 24/7 ejaculeert zijn tot in de 
Jachthaven Andijk, dat is op 7 kilometer afstand, duidelijk te onderscheiden.

 


Gemeente Noordenveld, Gemeente Hollands Kroon & Gemeente Medemblik

   





Onder de volgende link

https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/26-juni-2020-Analyse-van-het-
antwoord-van-het-RIVM-.pdf

op website narcistenbuster.nl vindt u onder de tabbladen ‘Gemeente Noordenveld & NAM & De 
Rechtspraak’ https://www.narcistenbuster.nl/gemeente-noordenveld-2/ dan wel tabblad ‘LFg 
Bromtonen’ https://www.narcistenbuster.nl/lfg-bromtonen/ de mogelijk door een klokkenluider 
afgegeven bekendmaking inzake de dB(C) norm inzake Laag Frequent bromtonen door het RIVM. 


Wij wisten dat al maar nu bevestigd het RIVM dat ook, u weet wel, die organisatie achter de 
COVID-19, wie kent het RIVM tenslotte niet. 


De wettelijke gehandhaafde dB(A) norm voor geluidsoverlast is een leugen zoals Henry Kissinger 
al vertelde over de receptuur van de perfecte leugen ‘als die maar groot genoeg is’. 

De dB(A) norm als ’wereldwijde leugen’ lijkt ons groot genoeg want de gezonde gemiddelde mens 
hoort/verneemt minimaal dB(C). 


Het Noord-Nederlands Akoestisch Adviesbureau, deed bij ons een door de NAM betaald Laag 
Frequent onderzoek dat zij beoordeelden met de dB(A) leugen en daarmee is die rapportage een 
leugen. 


Jan van Muijlwijk, een door de NAM/Shell geadviseerde geluidsexpert 
i.v.m. Laag Frequent overlast. 

Aardige man, maar ambtenaar Jan mag vermoedelijk niet alles van zijn 
baas en wordt dan een ‘mol’, sorry Jan, de waarheid prevaleert.  

Wij (schrijver) werken met een AKG microfoon die naar onze vakkennis het 
minimum is om metingen mee te verrichten (eerder over gepubliceerd o.a.; 
http://narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/04/Eigen-rapport-10-
febr-2019.pdf)

De microfoon die Jan van Muijlwijk adviseert voor ‘zelf’ metingen is de 
Trust Starzz model 16973. (documenten in bezit) 
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Deze microfoon heeft op papier een frequentiebereik van 50 - 16000 Hertz. Conrad prijs € 19,99.  

Ik heb de Trust Starzz 16973 van Stichting Laagfrequentgeluid laagfrequent.nl geleend om die te 
testen en te vergelijken met mijn professionele AKG.

Dat is niet eerlijk nee, maar dan moet je zo’n Trust Starzz 16973 ook niet adviseren als afdoend 
LFg-overlast meetinstrument.

Het NAA Noord-Nederlands Akoestisch Adviesbureau werkt met nog veel duurdere en 
gekalibreerde microfoons dan wij maar hanteren bij Laag Frequent helaas de dB(A) norm die alles 
buiten de dB(A) curve oordeelt als niet bestaand/onhoorbaar en wat binnen de dB(C) valt als het 
ware gewoon op papier met een dB(A) lijntje uitgumt als niet bestaand. 


De test van de Trust Starzz 16973 versus eigen AKG SE300B met CK93 membraan capsule;

Het simpele vergelijk is gedaan op een macOS Catalina, ‘systeemvoorkeuren - geluidsinvoer’.

De Trust Starzz 16973 kan inderdaad 50 Hertz waarnemen maar is qua gevoeligheid, met name in 
het gebied waar het bij Laag Frequent over gaat, uiterst zwak, hetgeen ook te verwachten was 
voor die prijs, hij is over de frequenties dan ook alles behalve ‘vlak’ en vele malen minder gevoelig 
dan de AKG.


Bij de AKG met de onlinetonegenerator.nl ingesteld op 50 Hertz geeft de mac geluidsinvoer het 
volgende weer;


   

 


Bij de Trust Starzz 16973 komt bij exact dezelfde volume instellingen het eerste streepje pas 
stabiel te voorschijn bij 108 Hertz.


 


Vergelijk ik beide microfoons op 50 Hertz zie ik met vol volume bij de Trust Starzz net het eerste 
streepje en bij de AKG knalt het invoerniveau ver over de top. 

Oftewel, die Trust Starzz 16973 is bewezen waardelos als meetmicrofoon, daar zie je helemaal 
niets mee, die heeft al een ingebouwde dB(A) curve.

Waarmee Jan van Muijlwijk niet als mens maar als geluidsdeskundige door de mand is gevallen.  


We komen er niet met ‘aardig zijn’ tegen de overheid omdat het merendeel werkende binnen de 
overheid functioneel narcist is.

Narcisten hangen altijd de macht aan middels geld of seks of in die combinatie. 

De Fallus nabij Medemblik is daar neergezet door een groep rijken met juridische en subsidie 
adviseur(s) waarvan een windturbine adviseur ook de persoon is waar wij eerder in het vierde 
verzetschrift al over schreven inzake zijn warmtepomp jegens de overlast bij de buren omdat die 
fucking warmtepompen worden beoordeeld met de dB(A) norm en niet zoals het volgens het 
RIVM dus ook hoort, de dB(C) norm. http://narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/13-
juni-2020-Vierde-Verzetschrift-.pdf


Gemeente Medemblik en Gemeente Hollands-Kroon, jullie kunnen die mega ‘Jeffrey Epstein’ 

ei-fallus ‘De Ambtenaar’ nu het zwijgen opleggen met de dB(C) norm.

Dat wel of niet doen is een bewuste keuze voor of tegen de bevolking.  

Als jullie dat niet doen zijn jullie de narcisten dienende gemeenten.   
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Die LFg rond-spuitende Fallus is o.a. betaald door bankdirecteuren en nog wat rijken, verder 
gefinancierd door het volk met een U-bocht constructie van belastinggeld van de burgerij dat is 
omgezet in groene subsidie’s om de rijken mee te ondersteunen. Die rijken achter Die Fallus 
gaslighten de bevolking met dat zij 13.000 huishoudens voorzien van groene stroom, de waarheid 
is dat die burgers onbewust shockwave behandeling krijgen waar ze met hun energierekening nog 
eens veel geld voor betalen en mogelijk ook nog eens ziek door kunnen worden en simultaan de 
bankrekeningen van de rijken mee vullen. 

Dat is pas narcistische geslepenheid der adviseurs.

Die rijken hebben, net als die buurman met zijn warmtepomp omschreven in het vierde 
verzetschrift, ware schijt aan burgers en vandaar ook dat Nederlanders bij de uitbraak Corona  
zoveel WC papier nodig hadden, omdat de rijken middels manipulaties wensen dat de burgerij 
hen ook nog eens de smerige reet afveegt met door het volk zelf gekocht WC papier. 


Op youtube kanaal Weltschmerz, en ook andere kanalen zoals Bleu-Tiger, komen duidelijk steeds 
meer professionele audio video technici vrijwillig hun ondersteuning geven, super.

Flavio Pasquino in gesprek met Hoogleraar filosofie René ten Bos, dat zijn het soort 
verzetsstrijders die de Covid-19-kont van de narcistische Mark Twerking niet willen afvegen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxWvmtPh2dE

Gaat over fascistisch gedrag…


Gemeente Noordenveld die de BBZ uitkering stop heeft gezet 
vanuit domme overwegingen omdat wij de dB(C) norm zijnde de 
waarheid bekend maken. Het team binnen De Rechtspraak 
Noord-Nederland die de Gemeente Noordenveld op domme 
wijze afdekt bestaande uit de griffie Mw. Thea Hut-Groeneveld, 
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 de zaak rekken en 
rekken. De dB(C) norm nekt hen echter door hun niet 
uitgevoerde rechtelijke wettelijke waarheidsplicht.


     

Het RIVM die nu bevestigd dat inzake Laag Frequent gewogen dient te worden met de dB(C) 
betekent dat heel veel windturbines en compressoren nu gestopt dienen te worden vanwege de 
volksgezondheid en Gemeente Noordenveld en De Rechtspraak op de snufferd gaan. 

Bestudeer hiervoor onze analyse van de e-mail van het RIVM, Rijksinstituut Voor Volksgezondheid 
& Milieu; https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/26-juni-2020-Analyse-van-
het-antwoord-van-het-RIVM-.pdf &

de voordracht van Advocaat Jade Gundelach, geschreven door de Nederlandse Stichting 
Geluidsoverlast https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/presentatie-181004-
Jade-Gundelach-heden-Raad-van-State-geluid-van-windturbines-auteur-Erik-Roelofsen-van-het-
NSG-.pdf 
waarmee de corrupte link is gelegd met de Raad van State die mr. Jade Gundelach speciaal 
hebben aangenomen als expert om de gezondheid van het volk met jurisprudentie inzake de 
dB(A) norm onder het tapijt te schoffelen en de NSG nota bene voor Gundelach schreef. 


Okay, wie gaat wie nu onder het corrupte tapijt schoffelen nu het RIVM heeft gesteld dat de dB(C) 
norm geldig is voor wat wij noemen de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven, in de 
volksmond ‘LFg’ genoemd. 


LFg hoort bij dB(C) weging, zegt het RIVM.

dB(A) weging hoort nooit bij LFg maar wordt algemeen door de Overheid toegepast als leugen.


Wat ons betreft wordt nu minimaal de Gemeente Noordenveld door de Provincie Drenthe onder 
curatele gesteld vanwege gedragingen zoals over gesproken door Hoogleraar filosofie René ten 
Bos in de Weltschmerz uitzending.
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René ten Bos had het over het syndroom van gemoedstoestanden. 

Iemand kan iets doms doen zonder dom te zijn, iemand kan iets fascistisch doen zonder fascist te 
zijn, en dan beginnen ze te blèren ‘jullie vinden ons fascisten’.

Neen de beschrevenen zijn geen fascisten maar doen facistische dingen omdat ze domme 
keuzen maken. Hiermee trigger je partijen om weer zelf te gaan nadenken op basis van 
vaststaande feiten en niet vanuit het corrupt afschermen van belangen van de rijken.


Teveel narcisme, oftewel onbalans tussen gezond narcisme en gezonde empathie leiden tot 
oprichten van fallussymbolen met en door hele grote eikels.


MEDIA  


‘De Schreeuw’ van Edvard Munch is niet de persoon 
die schreeuwt maar de natuur die schreeuwt. 

De Narcisten Buster schreeuwt tegen de narcisten die 
de natuur om zeep helpen, ook de gezonde menselijke 
natuur, omdat narcisten niet de natuur helpen maar 
zichzelf en dáár staat De Fallus nabij Medemblik model 
voor.


Besef dat bomen al door hun hoeven zakken met 
‘olifantspoten’ door mogelijk Hoog Frequent Hertz 
Trillingen. 

De meeste klimaatplannen zijn ten behoeve van de 
narcisten en absoluut niet voor de natuur. 


Aan 5G hangt dus ook nog een Hertz verhaal.

Het maakt ziek, dé oplossing voor de nieuwe Bleu Line 
Society van de handel, Nederland met Waterstofgas als 
voorbeeldland. 

Voor de op ras tempo gepleegde aanleg van de 
Waterstofgas leidingen gelden géén PFAS regels.  


Niks klimaat, gewoon VOC handel met een moderne 
waterstofgas-jas aan. 

    

Kanalen als Weltschmerz en Bleu-Tiger, complimenten. 

Her en der journalisten die nog wel strijden, zo ook de Volkskrant journalisten die al schreven over 
‘De grote jongen die nooit gebouwd had mogen worden.’ ’De Fallus van Medemblik’.

De reguliere kanalen zoals de NOS en de andere de fuhrer volgzame massamedia, die kunnen 
wellicht een fijn swaffel afspraakje maken met de eigenaren van De Fallus.

De vraag is natuurlijk ‘wie is de ware fuhrer, Alex of Mark of Shell of …’


Leven ten koste van anderen, zelfs de Verenigde Naties die toch echt een nieuwe wereldorde 
nastreven, schrijven tenminste nog wel dat ‘verbeteringen nooit ten koste mogen gaan van andere 
zaken die daardoor verslechteren’. 

Maar ja, dat kan heel goed ook alleen maar een narcistische gaslighting zijn.  

De aarde is volgens de eigen vlag van de VN tenslotte ook gewoon plat, of niet, of wel…


Voor wie een en ander nog wat te groot is, besef dat in álle dictaturen over de millennia er vanuit 
eigen belang altijd enorm veel meelopers waren en zijn, zeker de helft van de bevolking, zelfs 
onder de joden waren er andere joden tijdelijke meelopers met Hitler, tot ook zij uiteindelijk 
werden afgemaakt.

  


Narcisten Buster

Robbert Huijskens 	 	 	 	 	 Lianda van Velzen


BRP Lindelaan 18, 9342PL Een
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