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dB(A) geluidsnorm versus door het RIVM erkende dB(C) geluidsnorm bij bromtonen in combinatie 
met stopzetting bijzondere bijstand zelfstandigen in comorbiditeit met dat in de Statutaire 
Monarchie en haar bijbehorende Democratie een staatsgreep dan wel revolutie aan het 
plaatsvinden is met onder andere gebruikmaking van een heersende geïndoctrineerde angst-
pandemie met bijbehorende propagandistisch gemanipuleerde angsten die onder andere hebben 
geleid tot wereldwijd hamsteren van WC papier. 

Er in Nederland inmiddels anno 2020 een politieke cultuur heerst van een vermenging van ‘het 
beste uit het imperialisme fascisme en nationaal-socialisme’ inclusief de daarbij behorende 
propagandistische indoctrinaties welk gedrag we geheel gegaslight nog steeds als Democratie 
met een ‘vrije’ pers uitdragen, ook aldus door Minister van Veiligheid en Justitie mr. Ferd 
Grapperhaus verwoord, welke inhoud echter allang achterhaald blijkt te zijn. 


Geachte Nationale Ombudsman en C.C.’s,


Toespraak door minister Grapperhaus (JenV) bij het Symposium Bronbescherming Journalisten, in 
het perscentrum Nieuwspoort, Den Haag, op 17 oktober 2018. (Bron Rijksoverheid)


Dames en heren, 
Een maand geleden wist ik hoe ik mijn pleidooi voor goede bronbescherming voor journalisten 
wilde beginnen. “All the president’s men” – eindelijk kon ik iets zeggen over de journalistieke 
helden van mijn jeugd, Woodward en Bernstein, kortweg Woodstein genoemd. Maar de 
oorspronkelijke aanleiding en inleiding voor mijn toespraak vandaag, heb ik terzijde geschoven, als 
u dat goed vindt. 

Het steeds sterkere vermoeden van moord op Jamal Kashoggi overschaduwt eigenlijk elke 
goedbedoelde lofzang op persvrijheid en bronbescherming. De moord op Kashoggi is een 
gemene steek in de rug van alle voorvechters van mensenrechten. Maar zelfs als Khashoggi dood 
is: de zaken waarvoor hij stond zijn springlevend. 

Kashoggi was een kritische journalist, met een vlijmscherpe pen en met een belangrijke drijfveer: 
het binnenstebuiten keren van wat de machthebbers van zijn land van plan waren. Het lijkt er sterk 
op dat het laatste het motief vormde om hem te vermoorden. 
Deze casus staat helaas bepaald niet op zich. 
…. 
We spreken altijd van 3 verantwoordelijke machten: de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht. Die drie houden de rechtsstaat in evenwicht. Maar voor evenwicht in complexe 
moderne democratieën als de onze is natuurlijk meer nodig. Een werkelijk gezonde en 
rechtvaardige samenleving heeft pijlers nodig, die het democratisch proces mede ondersteunen 
en die er vooral op toezien dat alle belangen in redelijkheid aan bod komen. Om de wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht heen staan dan ook de medeverantwoordelijke machten. Ik denk 
daarbij aan de onafhankelijke wetenschap, aan maatschappelijke en religieuze organisaties, maar 
ook aan vakbonden en werkgeversorganisaties. 
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En een dragende pijler onder een democratische samenleving is de pers. Een vrije pers borgt de 
rechtsstaat. Dus moet er onder die pijler weer een zo stevig mogelijk fundament liggen. Dat 
fundament wordt gevormd door de 4 essentialia van de vrije pers: 
• vrije uiting;
• onderzoeksvrijheid/nieuwsgaring;
• toegang tot bronnen;
• en bescherming van bronnen.

Wat Minister Ferd Grapperhaus uitsprak is voor ondergetekende een totale farce gebleken, in de 
taal van De Narcisten-Buster een gaslighting van media & volk. 

Ondergetekende is een vrije Nederlandse onderzoeksjournalist die geheel toevallig door 
omstandigheden van een burn-out veroorzaakt door een totale overkill aan bovengemiddelde 
narcisten  in een BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) uitkering terecht is gekomen en 
simultaan privé onderzoeksjournalist is gebleven vanwege een ernstige overlast situatie van Laag 
Frequent Geluid overlast  waarin de Gemeente Noordenveld, vervolgens de NAM-Shell, SodM 
weigeren in te grijpen  en inzake Laag Frequent met valse bewijzen zoals dB(A) wegingen werken. 
   

Hierdoor is ondergetekende als onderzoeksjournalist (die al vanaf juli 2018 bezig was met 
onderzoek naar LFg) medio mei 2019 als het ware ingebed geraakt binnen de wereld der sociale 
on-zekerheid  en hoe de rijksoverheid inclusief de rechtspraak kennelijk vindt dat een mens met 
een uitkering niet meer dezelfde rechten heeft als werkende burgers.  
De Overheid is alleen even vergeten dat ondergetekende ook een onderzoeksjournalist is zoals 
Grapperhaus daarover sprak, echter blijken de woorden van Minister Grapperhaus kennelijk ook 
slechts holle woorden te zijn want hij of zijn ministerie doet niets aan de situatie van

ondergetekende.

Ik vraag u daarover een mening te hebben en een uitspraak te doen. 


Voor de zorgvuldigheid heeft ondergetekende het nog even nageteld,

in de periode 2008 t/m 2017 heeft ondergetekende 223 oral history getuigenissen opgenomen 
over zowel Tweede Wereldoorlog, zo’n 145 stuks ten bate van Herinnering Centrum Kamp 
Westerbork (HCKW) plus 78 lange verhalen over de oorlog Nederland-Indonesië 1946/1949 als 
vrijwilliger voor het Indisch Herinnering Centrum )IHC).  
Daardoor krijg je een goed beeld op het gedrag in die periode.

Daarbij heeft ondergetekende een nogal rijk leven met heel veel journalistieke ervaringen, 24 jaar 
aan  zowel persoonlijke als ook journalistieke ervaringen met de Nederlandse corrupte 
rechtspraak en haar corrupte afhankelijke partijdige rechters  inclusief door Justitie zelf gemaakte 
valse kinderporno  en dat ondergetekende die ‘ene’ is bij wie onterecht het wapenverlof is 
ingenomen omdat hij in 2011 ook al kritisch gebruik maakte van de vrijheid van meningsuiting, 
tevens vele jaren ervaringen met de Nederlandse Democratie (al vanaf de tijd dat de camera’s in 
de Tweede Kamer nog achter de groene gordijnen stonden) en vele jaren aan reis ervaringen 
inzake fundraising, internationale brandhaarden en veel ‘bananenlanden’ bereisd met de film/
videocamera voor nationale televisie ten bate van achtergrond reportages en een enorme schat 
aan levenservaring inzake de psychopathie met de nadruk op doorgeschoten narcisme.


Deze klacht gaat niet meer alleen over het onterecht stopzetten van mijn BBZ uitkering door de 
Gemeente Noordenveld, maar met name over het handelen dan wel weigeren te handelen door 
burgemeester Klaas Smid, directeur Marinus van der Wal en hun juridisch kwaliteitsmedewerker 
Marleen van Zanten die er stoïcijns het zwijgen toe doen  onder het motto dat de zaak nog steeds 
onder de lopende corrupte rechtspraak Noord-Nederland ligt.

Besef evenwel dat het om een bijstandsuitkering gaat die nu al vanaf oktober 2019 is stopgezet.

Op klachtzaken van ondergetekende reageert de Gemeente Noordenveld niet meer dan alleen 
dom en corrupt. 

De reden en het zwijgen door Gemeente Noordenveld is er echter in gelegen dat ondergetekende 
de bron van de Laag Frequent overlast en de in’s en out’s binnen de Gemeente Noordenveld heeft 
opgespoord   en de kern-uitkomst van dat onderzoek, in de volksmond bekend als ‘overlast door 
bromtonen’,  is onlangs aan ondergetekende bevestigd door het RIVM  en dan gaat het over het 
feit dat Laag Frequent geluid overlast door de Overheid gewogen dient te worden met de dB(C) 
weging en niet met de algemeen gebruikte dB(A) weging   waar Minister Ollongren nog steeds in 
haar tunnelvisie in vast is blijven steken. 
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Deze kennis inzake dB(A) versus dB(C) is zó simpel, hetgeen het RIVM ook bevestigd, dat om de 
leugen omtrent dB(A) versus dB(C) zólang bewust in stand te houden er sprake lijkt te zijn van een 
soort combinatie tussen ‘het beste van imperialistisch, fascistisch en nationaal-socialistische 
gedragingen’ in belang van de macht der nieuwe elite ten koste van burgers. 

Staand Laag Frequent geluid, oftewel zoals ondergetekende die herbenoemd heeft in 

Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven geven op termijn heel veel lichamelijke 
gezondheidsklachten, ontwikkelt zich progressief en geeft een apathische langzame dood aan 
burgers.

Dit fenomeen kun je alleen aantonen met dB(C) wegingen en dat ondergetekende daar is achter 
gekomen heeft gegeven dat de Gemeente Noordenveld in samenwerking met de hogere overheid 
& de partijdige afhankelijke rechtspraak  ondergetekende financieel poogt te slopen   zoals dat 
ook met ‘klokkenluiders’ gebruikelijk is om te doen. 

Ik vraag u ook hierover een mening te hebben en een uitspraak te doen.


Ondergetekende is echter geen klokkenluider want ondergetekende is een vrij gevestigde 
onderzoeksjournalist met zijn bedrijf De Narcisten Buster (vandaar ook de BBZ uitkering) en in 
tegenstelling tot wat Minister Grapperhaus te Nieuwpoort allemaal heeft gezegd   staat de lakse 
houding door en van Gemeente Noordenveld nu in de schijnwerpers  vanwege hun handelwijze 
en gedragingen die zij in het belang van de macht en ten koste van burgers nastreven en 
uitvoeren.

Ondergetekende kan alleen een klokkenluider zijn als het oeuvre van ondergetekende onderdanig 
is aan De Staat, te weten dat ondergetekende (wettelijk hard gesteld) slechts een onderzaat is van 
Monarch Willem-Alexander.

Maar Koning Willem-Alexander heeft reeds twee ontvangstbevestigingen laten sturen door de 
directeur van zijn Kabinet (die met het conflict met de Gemeente Noordenveld te maken hebben) 
waaruit impliciet blijkt dat de Koning het oeuvre van ondergetekende niet oordeelt omdat Willem-
Alexander zelf ook stelt Multatuliaan te zijn, de Koning een mens is die als Staatshoofd excuses 
heeft aangeboden aan Indonesië en als Staatshoofd tijdens zijn toespraak op dodenherdenking 
2020 opriep ‘het abnormale niet normaal te gaan vinden’ hetgeen wel gebeurt in dictaturen waar 
steeds meer gedacht wordt vanuit imperialistische, fascistische en nationaal-socialistische 
kenmerken.

Tevens beseft Koning Willem-Alexander (net als zijn vader) zeer duidelijk dat dwarsdenkers nodig 
zijn om een zuivere democratie overeind te houden.


Is er dan wellicht een greep naar de nieuwe macht gaande in Nederland?

Poogt de nieuwe elite van de macht, zijnde de grootindustrie de macht van de democratie en de 
Monarchie over te nemen en zijn Mark Rutte, Eric Wiebes en Hugo de Jonge daarin de 
hoofdrolspelers en is een ‘Minister voor Medische Zorg’ ingesteld door Rutte III wellicht een 
minister speciaal opgezet i.v.m. de ophanden zijnde machtsovername middels onder andere een 
angst-pandemie want covid-19 is  al dan niet een pandemie, de angst-pandemie daar gaat het 
om  en dat Minister Bruins die variant niet zag zitten en dacht ‘ach, ik laat mezelf gewoon even 
vallen’.       


De vraag onder de dB(A) leugen is namelijk ‘waarom’ werd en wordt dat onderzoek niet alleen al 
24 jaar bewust tegengehouden door de Rijksoverheid  want Staande Laag Frequent Hertz Druk 
Golven zijn gelijk aan een langzaam werkend de bevolking ziek makend wapen  hetgeen 
ondergetekende uit eigen ervaring wéét. 

Tevens geldt hetzelfde voor SHFHDG; de Staande Hoog Frequent Hertz Druk Golven van onder 
andere 5G waar ook geen onderzoek naar wordt gedaan, inclusief stiekem al in je thuis-internet 
modem aanwezig. 

Besef dat de wetenschappers die zich met LFg hebben beziggehouden, zoals de NSG, samen 
met nu door de Raad van State aangenomen advocaat Jade Gundelach alleen maar bezig zijn de 
waarheid omtrent de dB(C) weging onder de tafel te houden.

En wie is de held binnen het RIVM geweest  ondergetekende te berichten  dat de overheid bij 
Laag Frequent overlast dient te wegen met de dB(C) curve, hetgeen de Gemeente Noordenveld 
sinds  2019 ook erkend heeft in hun eigen evenementen-geluidsrichtlijnen maar evenwel de dB(A) 
volgt.    

Besef ook dat het Ministerie van VROM in 1996 al wist wat Laag Frequent kan doen met de mens. 

Ik vraag u ook hierover een mening te hebben en uitspraak te doen.
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Wie ‘men’ ook is, ‘men’ zegt wel eens over ondergetekende dat die ‘verzuurd’ is of ‘verzuurd’ 
schrijft. Een eindredacteur van een landelijk bekend tijdschrift schreef ooit dat ondergetekende 
pittig en uptempo schrijft. 

Het omkeren van feiten door mensen die geen kritiek velen is een van dé typische narcistische 
kenmerken.

Ondergetekende hoeft zich niet te verdedigen, hij schrijft op basis van gedragingen bij de naam te  
benoemen  net als psychiaters en psychologen dat pogen bij te brengen aan zware misdadigers 
in Forensische Klinieken. Daarbij heeft ondergetekende over de jaren een krachtig associeren 
tussen de standaard kenmerken van narcistische gedragingen ontwikkeld  hetgeen kan resulteren 
in samengestelde stukken zoals ‘de fallus nabij Medemblik’ die gaat over de extremistische 7.5 
MW windturbine ‘De Ambtenaar’ op slechts 1 kilometer afstand van het stadje af. In dat stuk 
staan weer de links naar de RIVM mededeling aan ons op basis van stuk ‘Vierde Verzetschrift’.

  

Feitelijk is het oeuvre van ondergetekende en deze klacht een ‘lakmoesproef’ geworden op het 
democratisch gehalte van de democratie. De main-stream pers en De Rechtspraak zijn over de 
decennia zelf juist dusdanig verzuurd geraakt  omdat zij hun kernwaarden in het zure loog van het 
doorgeslagen narcisme hebben geworpen   waardoor hun kernwaarden in het narcistisch loog zijn 
verbrand   in belang van de nieuwe machthebbers die gedragingen vertonen die wederom ook 
terug te vinden zijn in imperialistische, fascistische en nationaal-socialistische samenlevingen.  


Geachte Nationale Ombudsman,

Deze klacht  CC’t  ondergetekende ook naar de main-stream media, zie lijst aan het eind.

Deze hoofdstroom media functioneren ook niet meer  hetgeen ook blijkt uit het feit dat niemand 
anders dan ondergetekende de op zich  simpele waarheid over de grote dB(A) leugen op tafel 
heeft gekregen  welke nu ook impliciet erkend is door het RIVM. 


En dan vraag ik u Nationale Ombudsman om nog een mening dan wel uitspraak te doen of de 
gevestigde main-stream media nog wel controlerend werkt  of slechts de propaganda machine 
zijn van de nieuwe machthebbers   zoals Leni Riefenstahl (bewust dan wel onderbewust) 
propagandist was van de denkbeelden van de Nazi cultuur van Joseph Goebbels en het maken 
van de film Triumph des Willens uit 1935, over een NSDAP-partijdag in het voorgaande jaar. 

Die film bleek geen pure documentaire   omdat de cineaste achteraf gespeelde scènes monteerde 
tussen echte beelden van de partijdag   om de gerichte boodschap over te brengen; dat heel 
Duitsland al in 1934 bereid was Hitler te volgen in zijn avontuur  met daarbij de gescandeerde 
woorden: “Hier stehen wir, wir sind bereit, wir tragen Deutschland in die neue Zeit. Deutschland!” 
Met als afsluiting: “Ein Volk!, ein Reich!, ein Führer!”


Uiterlijk was Berta Helene Amalie Riefenstahl best 
een mooie vrouw.


Nederland staat anno 2020 qua uiterlijk vertoon 
ook op eenzelfde soort drempel.
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Als er anno 2020 burgers zijn die dit soort foto’s als van de 
Premier gaan bewerken  dien je als democratische 
constitutionele monarchie toch echt wakker te worden, 
wakker te zijn en te blijven.

(maker van de bewerking is ons onbekend)


De titel van propagandist Riefenstahl’s film voor de Nazi 
propaganda in het Nederlands; 

‘De triomf van de wil’ en dát is wat heden in Nederland de 
kop op heeft gestoken!

De vraag is dan over ‘wiens wil’ gaat het dan?


Rutte schreef op 16 december 2018 in zijn 

‘Beste Nederlanders’ vaasje toespraak aan het volk; 

We mogen ons Nederland nooit als vanzelfsprekend zien.   
…er is maar een klein vonkje nodig. 
Ik wil daarom (?) niet altijd roepen wat ik (IK) kan.  
Ik kan bijna nooit helemaal (helemáál)  mijn zin krijgen.  

‘ons Nederland’ kan dus zomaar over zijn,  
‘klein vonkje’ duidt op ‘onbekend gevaar’,  
als een kleuter streven naar ‘eigen zins bevrediging’. 


Ondergetekende tipt; denk autonoom na op basis van 
feiten die je zelf kunt en ook daadwerkelijk controleert!


Het hele  in twee jaar geschreven oeuvre van 
ondergetekende is te vinden op narcistenbuster.nl,

de LFg, oftewel SLFHDG, te vinden onder de tabbladen LFg bromtonen & 

Gemeente Noordenveld & NAM & De Rechtspraak   

Verder staan op youtube kanaal Robbert Huijskens diverse audio voorbeelden van het voor ieder 
normaal gezond oor   hoorbaar verschil tussen dB(A) & dB(C) weging.

Journalisten die het nieuws over de dB(C) niet brengen zijn de nieuwe wereldorde dienende 
functionele narcisten hetgeen neerkomt op lijdende aan de psychopathie of geen ware journalist.  


Laag Frequent gewogen met de dB(C) curve is onbekend terrein omdat het door de overheid en 
de democratie die de handel dienen  bewust onbekend wordt gehouden.  
Hierdoor weten artsen en bijvoorbeeld het UWV niets van deze - mensen vernietigende Laag 
Frequent Golven - en de gezondheid van mensen ondermijnende invloeden onder de dB(A) 
weging.

Evenzo veranderd het gehele klimaatplan door deze kennis, tenminste als je het wel en wee van 
het gehele volk voor ogen hebt, dan kun je gaan inzien dat bij blijvende verzwijging van de Laag 
Frequent schade (straks ook Hoog Frequent) de logische redenatie achter de klimaatplannen 
betekent  dat die kennelijk alleen bedoeld zijn voor de happy few met geld   of mag de massa van 
de politiek heel kalm apathisch wegkwijnen opdat er een wereld komt met heel veel minder 
mensen.

   

Voor alle aangeschrevenen geldt;

controleer uzelf of u als ziel wellicht slechts een functionele narcist bent want 

als u dat bent  werkt u mee aan de afbraak van de beschaving,

dat zal blijken uit uw handelen/gedrag en nóóit alleen uit uw woorden,

het gaat erom of u iets doet.

Ondergetekende is actief verzetsstrijder, 

een terrorist met als wapen het woord jegens het vastgeklonken denken. 


Hoogachtend,


De Narcisten Buster, Robbert Huijskens	 	 	 Lianda van Velzen

Lindelaan 18, 9342PL Een
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Geadresseerden;


post@nationaleombudsman.nl


De Rechtspraak Groningen per fax 088 361 14 35 met verzoek wanneer de LEE 20 / 44 PW 
eindelijk op de rol komt voor ordentelijke afwerking

President Rechtbank Herman van der Meer

griffie Mw. Thea Hut-Groeneveld 

senior rechters mr. F. Sijens, mr. C.H. de Groot, mr. M.W. de Jonge


mail@weltschmerz.nl

info@deblauwetijger.com

info@ongehoordnederland.nl


Gemeente Nederlandse Kroon

griffie@hollandskroon.nl

burgemeester@hollandskroon.nl

wimeppinga@hollandskroon.nl


Gemeente Medemblik 

info@medemblik.nl

burgemeester, secretaris/directeur, 

griffie@medemblik.nl gemeenteraad


Provincie Drenthe 

post@drenthe.nl

Jetta Kleinsma

Wim Brinkman

Cees Bijl

Henk Brink

Henk Jumelet

Statengriffie 


alle Tweede Kamerleden (minus DENK vanwege toestanden) per e-mail


info@sodm.nl


redacties regionale omroepen

redactie@rtvnoord.nl

redaksje@omropfryslan.nl

info@nhmedia.nl

redactie@rtvdrenthe.nl

nieuws@rtvoost.nl

nieuwstip@gld.nl

rtv@omroepflevoland.nl

info@rtvutrecht.nl

redactie@omroepwest.nl

nieuws@rijmond.nl

redactie@omroepzeeland.nl

info@omroepbrabant.nl

redactie@L1.nl


redactie@volkskrant.nl

redactie@trouw.nl

binnenland@ad.nl

redactie@telegraaf.nl

nrc@nrc.nl

redactie@leeuwardercourant.nl
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redactie@dvhn.nl

redactie@pzc.nl

redactie@nhd.nl

redactie@bndestem.nl

redactie@parool.nl

groene@groene.nl

redactie@eos.be

redactie@dewaarheid.nu


Diverse actiegroepen Laag Frequent en windturbines

info@laagfrequentgeluid.nl

info@nsg.nl

info@platformstorm.nl

secretaris@tegenwindn33.nl

info@windmolenklachten.nl

info@hieropgewekt.nl

info@burentegenwindmolens.nl


particulieren.nwg@rabobank.nl

t.a.v. regio directeur Carlo Ezinga


Gemeente Noordenveld 

postbus@noordenveld.nl t.a.v. Gemeenteraad

griffie@noordenveld.nl

k.smid@gemeentenoordenveld.nl

m.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl

M.vanZanten@GemeenteNoordenveld.nl

p.snip@noordenveld.nl
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