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Geachte Nationale Ombudsman,
als ook C.C. ter kennisname aan mr. Th.C. de Graaf omdat de Vice President van de Raad van
State als het ware ‘de sokkel’ is waar Zijne Majesteit De mogelijk toekomstige Vaandeldrager
Staatkundig bovenop staat.
Op aanraden van de politie-eenheid Noord-Nederland schrijf ik u dit verzoek, namelijk om de
dB(A) geluidshinder Wetgeving kritisch onder de loep te nemen, deze wet is gebaseerd op bedrog
en blokkeert de rechten van de burger versus de belangen van de Rijksoverheid, De Staat en de
economische belangen met als gevolg onherstelbare schade aan de gezondheid inclusief het
onophoudelijk martelen middels Powerful Extreme Low Hertz Waves.
In deze brief leest u onze motivatie en onderbouwing, meer informatie kunt u ook vinden op onze
websites narcistenbuster.nl en laagfrequent-bromtonen.nl.
Nu weet ik uit ervaring dat dit verzoek aan u naar verwachting zinloos is, dat heb ik de politie ook
gezegd, maar de politie heeft dit aan mij geadviseerd dus volg ik hun advies, loop ik de route van
Het Koninkrijk.
Tevens adviseerde de politie mij om in ons verzoek u te verzoeken de dB(A) wet te onderzoeken
zonder eigenlijk gelijk de ware feiten op tafel te leggen zodat u die kunt vaststellen. Dit is kennelijk
zodat u als Nationale Ombudsman advies kunt vragen aan de bekende geluidswetenschappers
waartegen wij nou juist aangifte wilden doen vanwege hun bedrog en op die wijze de vicieuzecirkel-tactiek van de Rijksoverheid haar werk kan blijven doen met als voorspelbare uitkomst;
’loopt u maar het donkere bos in beste burger’.
U, geachte Nationale Ombudsman en wij kennen elkaar van onze vorige klacht bij u ingediend
tegen Gemeente Noordenveld waarbinnen wij wonen, de Centrale Raad van Beroep deed, als
zesde rechter op rij binnen dezélfde zaak, in 2021 uitspraak en stelde ons in het gelijk, u stuurde
ons kort na die uitspraak nog geen week later een brief dat uws inziens de Gemeente gelijk had.
De Raadsheer van de CRvB hield de uitspraak als ook het toezenden echter een week achter
waarmee de CRvB de Gemeente klem zette, de Gemeente ontving de uitspraak pas toen de
termijn waarbinnen de Gemeente diende te reageren reeds was verstreken, maar de CRvB stak
ook de Nationale Ombudsman een stok tussen uw spaken, want uw visie stond 180 graden haaks
op de uitspraak van de CRvB.
Ik heb toen maar nagelaten weer een klacht in te dienen, toen tegen u geachte Ombudsman,
A - omdat ik dat zinloos achtte, B - omdat u qua stellingname zeer duidelijk was in uw brief, u had
de zaak gewoon afgesloten. U bleek echter 100% ongelijk te hebben.
De ondergrond toen en nu is dezelfde, de ELF/LFG overlast van de USG-Norg en als je dat aan
pakt zit je aan de belangen van het Staatshoofd.
De hele correspondentie van toen is ronduit zeer kwalijk en úw handtekening stond eronder.
De vraag die wij u nu op aanraden door de politie team Noord-Nederland voorleggen heeft ten
diepste dus dezelfde (oorzaak was en is ons klagen over de ELF-LFG 24/7 overlast van de UGSNorg —> Shell —> Adelhouders) maar qua waarheidsvinding is dit verzoek nu van een nog veel
hoger niveau dan de vorige keer.
Toen wilde de Rijksoverheid (Gemeente) mij financieel kapot maken namens hogere machten, net
als Justitie dat ook al deed in 1996 binnen die valse zedenzaak, en binnen mijn wapenverlof zaak
2011-2014, nú gaat (onder voorbehoud van uw vrije keuze) algoritmisch zeer waarschijnlijk het
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voorspelbare zelfde gebeuren. Geen antwoord geven staat gelijk aan een narcistisch alom
heersende kwalijke gedraging, wij lopen dit pad op advies van de politie en in een democratie
behoort u dat pad ook zuiver te bewandelen.
De reden dat ik mede namens mijn vrouw onder andere aangifte wilde doen inzake bedrog art 326
WvStr., martelen art 6, lid 1 Wet Internationale Misdrijven en het zijn van een criminele organisatie
art. 140 WvStr. was/is omdat de dB(A) geluidshinder Wetgeving rust op bedrog dat wij inmiddels
kunnen bewijzen.
De politie vertelde mij afgelopen dinsdag 16 augustus 2022 dat zij mijn aangifte niet opnemen
vanwege de dB(A) Wetgeving terwijl het naar onze mening wel had gekund.
Regie van ‘boven’ wellicht?
Nu verwáchtte wij al, wederom op basis van meerdere ervaringen met de vicieuze-cirkel-gaslighttactiek van de Rijksoverheid / Justitie Nederland, dat die aangifte voor elkaar krijgen lastig zou
worden.
Sinds wij op 27 juli 2022 de afspraak met de politie hadden gemaakt om op 16 augustus 2022 de
aangifte fysiek te komen plegen werd onze website laagfrequent-bromtonen.nl aangevallen.
De afspraak werd op donderdag 11 augustus 2022 telefonisch omgezet van fysiek naar
telefonisch, dat vonden wij vreemd en onjuist. Wij hebben daarop direct het Openbaar Ministerie
en de Ministerie van J&V gemaild en protest aangetekend.
Op zaterdag 13 augustus 2022 naar het politiebureau aan de Weiersstraat te Assen omdat wij om
reden van de ‘Stem-Vorken’ (zie aangifte) een fysieke afspraak wilden en er ook een handtekening
onder een aangifte hoort voordat die juridisch geldig is.
Op zondag 14 augustus 2022 ontving ik een reactie van ‘Algemene Zaken Parket NoordNederland’ en wel van een oude bekende, mr. E.J.A. van Persijn van Meerten die veel werk
verzette in al mijn protesten en bezigheden inzake de 26 jaar oude valse zedenzaak waarbinnen
Justitie Nederland zélf vals-kinderporno-bewijs maakte vanaf een onschuldige huis en tuin familie
video. Dat ernstig misdrijf wordt al 26 jaar middels vicieuze-cirkel-tactiek onder tafel gehouden.
De dB(A) geluidshinder wetgeving is een ‘gaslighting’ van het volk door wetenschappers die om
die dB(A) geluidshinder-norm heen hangen. Van de bedenkers t/m meet instituten, GGD, RIVM,
ingenieurs etcetera en zij vormen derhalve met z’n allen een criminele organisatie omdat zij
allemaal veel geld verdienen middels het in stand houden van de ‘dB(A) gaslighting’ van het volk
ten bate van het bedrijfsleven, Rijksoverheid, De Staat die LFG (laag frequent geluid, 0 t/m 125
Hertz) waaronder ELF (Extreem Low Frequency, 0 t/m 30 Hertz) produceren.
Gaslighting is de term binnen de psychopathie die voor ‘emotionele manipulatie’ staat welke
veelal wordt toegepast door mensen die uit balans zijn geraakt tussen hun normale gezonde
empathie en hun normaal gezond narcisme en daardoor empathie-lozer, dus narcistischer of
uiteindelijk zelfs psychopaten kunnen worden welke mensen gaan leven ten koste van anderen.
Een Nederlandse piano stemmer, annex concert vleugel verkoper en restaurateur reageerde heel
simpel toen ik hem de Wettelijke dB(A) geluidsweging uitlegde met; “Dan zijn we belazerd”.
Een klein deel van alle ‘wetenschappers’, dat zijn volgens Minister Hugo de Jonge mensen die
alles op basis van doorwrochte kennis weten zeg maar, welke Minister wiens gedrag aantoont dat
mensen die anders denken dan hij wenst/bepaalt het liefst wegzet als kwakzalvers.
Nou, ondergetekende ‘kwakzalver’ heeft de vicieuze-cirkel-tactiek van de Rijksoverheid en de
wetenschap inzake de dB(A) geluidsnorm Wetgeving doorbroken, de dB(A) is broken-arrow.
De wettelijke dB(A) weighting heeft deze ‘kwakzalver’ gebroken met toepassen van Stem-Vorken
waarbij een Stem-Vork van 24 Hertz die een lengte heeft van 38 centimeter en een gewicht van
236 gram. Iedereen die iets te maken heeft met het in stand houden van de Wettelijke dB(A)
weighting norm is bang voor deze Stem-Vork omdat deze Stem-Vork de échte WAARHEID
laat horen, zien én voelen.
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Op YouTube is te zien hoe er door de Rijksoverheid in de Provincie Zeeland overlastgeluidsmetingen werden gedaan door wetenschappers met prachtige gekalibreerde dure
apparatuur om de eventuele geluidsoverlast van het hagel-kanon van een fruitteler vast te stellen
en dat deden ze met de Wettelijke dB(A) weighting norm. Zo’n kanon produceert ELF.
Wie is er hier waanzinnig!?
Zomaar een greep uit de vele meet-bedrijven; van Akoestisch Adviesburo Van Lienden, op
Omroep Zeeland, is te zien hoe dit bureau met de duurste gekalibreerde Bruel & Kjær apparatuur
middels toepassen van de dB(A) Weighting metingen doet van een hagel-kanon voor de Provincie
Zeeland. Dit is gewoon waanzin, simpel. En wie weet gelooft Van Lienden ook nog heilig dat het
goed is wat hij doet, ik neem Van Lienden dus niets kwalijk.
Onderdeel van de ‘dB(A) gaslighting’ is dat geluidsoverlast wordt benoemd als ‘geluid’, dat is
logisch zo te zien. Maar de ware oorzaak van de ‘geluidsoverlast’ wordt wetenschappelijk niét bij
de juiste naam genoemd.
In een FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) wordt gepoogd delinquenten inzicht te geven in
hun gedrag en dat gedrag bij de correcte naam te benoemen.
Geluid = een verzameling Hertz Golven die een lengte en hoogte hebben die de lucht laten trillen,
welke trillingen worden opgevangen door de oren en het lichaam hetgeen het brein weer vertaalt
in zowel geluid alsook dat het lichaam deze trillingen ook opvangt als druk.
Ten tweede stelt de ‘wetenschap’ middels ‘gaslighting’ dat de ‘gemiddelde hoor- capaciteit van
het menselijk oor zich bevindt van 1.000 hertz naar 20.000 Hertz als het belangrijkste gebied dat
de mens als ‘geluid’ hoort, ook dit is gegaslight bedrog, het belangrijkste gedeelte van hoorbaar
geluid beslaat namelijk de range van 30 Hertz t/m 4200 Hertz, met name alles onder de 500 Hertz
is zeer belangrijk.
Met name de ELF golven als onderdeel van de LFG golven zijn als die er nagenoeg continu zijn
(24/7 STAAND) ongezond en gevaarlijk voor de mens, dat was al oﬃcieel bekend in 1967 bij
UNESCO.
Dus wat hebben de doorwrochte wetenschappers namens De Staat der Nederlanden vervolgens
gedaan, ze zijn de ‘IEC 123 dB(A) internationale afstel/in-regel norm voor geluidsapparatuur’ gaan
misbruiken als norm voor wat een gemiddeld mens kan ‘horen’ en daarop heeft de Rijksoverheid
de geadviseerde dB(A) norm vastgesteld, hetgeen nonsens is en nonsens blijft ook al stellen alle
de dB(A) weighting aanhangende wetenschappers dat de dB(A) weighting de waarheid is.
Deze ‘IEC 123’ curve uit 1961 paste qua curve ook goed bij de antieke meting van de FletcherMunson curve uit 1933 die over de jaren steeds een heel klein beetje is aangepast maar dat is
inzake Hertz overlast volstrekt irrelevant.
De 24 Hertz Stem-Vork geeft niet alleen geluid maar genereert ook trilling, die kun je ook zien en
fysiek voelen. Dat stukje informatie heeft de NSG al sinds de zeventiger jaren van de twintigste
eeuw, voor het gemak van hen die veel geld willen verdienen aan industriële toepassingen die als
bijproduct ELF produceren hetgeen in het belang van de aandeelhouders wordt weggelaten.
Het is bedrog waar heel veel mensen aan meedoen, bewust, onderbewust, het zal, het gaat erom
dat de waarheid oﬃcieel op tafel komt om de dB(A) geluidsoverlast Wetgeving te doorbreken.
En nu we het toch over ELF hebben;
Hagel-Kanonnen die al in 1901 bestonden
Afbeelding Wikipedia.
Deze kanonnen produceren onder andere ELF
om wolken te verstoren en worden heden voor
de beoordeling van eventuele overlast met
dB(A) weighting gemeten en de druk die dat
op afstand geeft, waar de overlast in
werkelijkheid over gaat, wordt gewoon
weggelaten. Dat is duidelijk bedrog.
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Mensen experimenteren heden met Vortex-Kanonnen.
Beeldscherm afbeelding van YouTube van de BBC.
Als het Vortex Kanon in zijn
verbrandingskamer een (ELF & LFG) klap
geeft en zij het kanon ook hebben gevuld met
rook, vertrekt er na de klap een druk-golf die
je zien kunt als een ring van rook die langzaam
vooruit gaat.
Deze ring laat de ELF-Hertz-druk-golf zien die
over een afstand geluidloos dingen omver
blaast op basis van die druk die verder draagt
nadat het hoorbare knal allang voorbij is. Dat
die wetenschappers dit niet zouden weten is
nonsens of ze zijn zó dom dat de typering
‘kwakzalver’ niet op zijn plaats is en een belediging zou zijn voor échte kwakzalvers.
Er zijn genoeg video’s te vinden hoe wereldwijd o.a. fruitkwekers met een hagel-kanon(nen) de
hagel wolken verstoren….
Dan het opwarmen van de aarde, de vermeende opwarming van de aarde welke volgens de
‘wetenschappers’ wordt veroorzaakt door stikstof.
Al eens gekeken naar de overal ter wereld geplaatste ELF zenders, weet u toevallig nog iets van
de HAARP installatie in Alaska, van hoe dat soort installaties met hun ELF straling zelfs de
ionosfeer doen vervormen en opwarmen en die zenders het weer (weather) kunnen manipuleren,
net als de veel kleinere hagel-kanonnen dat doen.
Die HAARP in Alaska staat volgens de aannames uitgeschakeld. Fabeltje? Of conspiracy?
Bestudeer even de hagel-kanonnen…. is in basis min of meer dezelfde techniek.
Kan de opwarming van de aarde worden gegenereerd met ELF? Ja, dat kán.
Kan dat zijn om angst te genereren en chaos te creëren om daarmee de WEF-doelen als
The Great Reset te bereiken. Wie wordt straks De Grote Vaandeldrager?
Of die bewust gestimuleerde oorlog in Oekraïne als dekmantel om onbalans te brengen in de
stabiliteit om the Great Reset af te dwingen als alles is ingestort. Fabeltje? Conspiracy?
De Rijksoverheid, artsen, wetenschappers, ze zijn allemaal bang voor de 24 Hertz Stem-Vork
omdat deze Stem-Vork het masker van de economische leugenaars afhaalt.
Dus kijken ze weg, net als velen deden toen de Joden werden afgevoerd.
Schiphol en Vliegbasis Leeuwarden worden qua ‘geluid overlast’ in de gaten houden met dB(A)
metingen hetgeen wetenschappelijke kwakzalverij is omdat zij hiermee de oorzaak, namelijk de
‘ELF’ niet meenemen —> weglaten en de burgers geloven de wetenschappers.
Waarom moet die dB(A) wet van tafel; omdat continu belasting met ELF dat voor velen
onhoorbaar is zeer schadelijk voor de volksgezondheid is. Dit onderzoek hebben we in vier jaar
tijd afgerond maar we lopen vast in de vicieuze-cirkel-gaslight-tactiek van het dB(A) bedrog.
Wij hebben alle apparatuur zelf in huis en kunnen het bedrog demonstreren, zowel met meten en
met de stem-vorken, de waarheid is zo fundamenteel grof anders dat je daar echt géén dure Bruel
& Kjær apparatuur voor nodig hebt.
In de boeken van Adam Weishaupt (1784-1830), de oprichter van de Illuminatie, lees je hoe
Weishaupt denkt en in veel zaken dacht Adam Weishaupt hoe Klaus Schwab & Yuval Noah Harari
heden ook denken. Weishaupt & Harari beiden toevallig joods, niet dat het om ‘joods’ zijn gaat,
mij frappeert dat alleen altijd juist vanwege de Holocaust. Het gaat om hoe narcistisch mensen
van alle soorten denken. Is de qua denken doorgeslagen Adam Weishaupt wellicht de
grondlegger van het WEF denken? Ik noem dat soort waanzinnig denken tegenwoordig
amberiaans denken, vernoemd naar het prachtig voorbeeld Amber Heard.
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De show oorlog in Oekraïne is bedoeld om de economie wereldwijd ten gronde te richten zodat
The Great Reset er doorheen gedrukt kan worden. Overal zijn de juiste pionnen geplaatst en WEF
Premier Sanna Marin van Finland feest er dan ook niet voor niets fijn op los. De Illuminatie en
Skull & Bones zijn een realiteit en de SS had dat symbool al op hun petten zitten. Kijk naar de
hoeveelheid professionele mensen die de dB(A) nonsens uitvoeren en/of geloven. Dat is
psychisch echt Skull & Bones, dus zal er voorspelbaar niets aan gedaan worden, maar ik meld het
u toch maar even vanuit mijn ziel.
Als je het gaslight algoritme van amberianen eenmaal doorziet prik je overal doorheen.
Amberianisme is onder andere een grote show des levens kunnen opvoeren, tot je op je snuﬀerd
gaat maar dan hebben zij de schade reeds aangericht.
Om reden van hun geheime gestoorde genotsbeleving vertellen amberianen, dan wel illuminatie,
altijd op versluierde wijze wat zij doen of gaan doen, verpakt in psychische sausjes om het even.
Wordt een ding mogelijk té duidelijk voor het volk, zoals mensen humanitair ruimen om het
máximale streefaantal te halen, blazen ze ‘het ding’ gewoon op.
Acht-miljard mensen gaan typeren als ‘de kanker der aarde’ en geniepige massa verdelging
bewerkstelligen op basis van natuurlijk onheil zoals ziekten en overstromingen zijn methoden waar
Hitler zijn vingers bij zou aflikken.
De film over het hier en nu, is reeds in 1973 uitgebracht; ‘Soylent Green’, da’s ook Skull & Bones.
Of neem de ‘Gleason’s’ wereld-tijd-kaart, ‘patent allowed’ op 15 november 1892 door Engeland,
Canada, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Als je de vlag van de UN
(United Nations) een kwart slag tégen de klok richting in draait past die perféct op Gleason’s tijd
kaart. Waarom heeft de VN in 1945 de Gleason’s-tijd-kaart als haar vlag genomen ?
Een eiland als Australië ziet er qua ‘vorm’ heel anders uit op een Gleason’s tijd kaart ten aanzien
van hoe het volk wordt aangeleerd hoe de vormen op de aarde zijn. Met ELF Hertz Golven kun je
overigens veel bereiken als alles een beetje anders is dan op school wordt aangeleerd.
Zowel Adam Weishaupt als ook Harari en Schwab stellen een wereld voor met zielloze mensen,
wars van religie en spiritualiteit, ga daar maar op studeren.
Sterrenbeeld Ursus Major staat uitgerekend iedere nacht pal boven onze woonplek alwaar die
Ursus Major in harmony met al zijn sterren een scherpe korte bocht maakt terug naar het Noorden
en de Ursus Major hangt als bewijsmateriaal de hele nacht ongeveer boven ons hetgeen niet klopt
met wat ik geleerd heb over de snelheid van het ronddraaien van de aarde.
De geschiedenis bestaat heel vaak uit herschreven geschiedenis. Na al mijn opnamen voor
Herinnering Centrum Kamp Westerbork en het Indisch Herinnering Centrum vraag ik me nu af
wanneer bekend wordt gemaakt dat de joden, waarvan een deel zo onlangs gebleken is, in ‘meer
humane passagierstreinen’ op weg gingen naar de meest vreselijke oorden in Duitsland en Polen,
onderweg ook warme maaltijden uitgeserveerd kregen van en door de nazi’s!
Veel joden werd verteld dat zij naar ‘werkkampen’ gingen. Het WEF is de gemoderniseerde ….
Het leuke aan de wereldwijde dB(A) weighting norm is, dat als je het algoritme van dát bedrog
eenmaal te pakken hebt, iédereen die zelf nog een beetje kan nadenken het kan inzien en die
leugens ook kan doorprikken.
De aangifte die niet verwezenlijkt mag worden ligt al op de ‘digitale straat’. Hij is zonder het
maken van reclame al vaak gedownload en dan weet je niet meer waar het allemaal heen gaat.
Laat ik nog een extra voorbeeld geven van de alom door de Rijksoverheid toegepaste
vicieuze-gaslight-cirkel-tactiek. Alleen al dat diverse ‘ministeries elkaar nu qua taakstellingen
overlappen’, dan komt de Overheid makkelijk weg met ‘sorry, verkeerd Ministerie’.
(Ons debacle van anderhalf jaar, waar u geachte Ombudsman de Gemeente Noordenveld in het
gelijk stelde is er ook zo een, u had de vicieuze-cirkel-tactiek toegepast maar gelukkig was er nog
één oprechte doortastende raadsheer bij de CRvB, de zesde rechter op rij die de vierde rechter
ook nog op de vingers tikte.)
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Om reden heb ik ergens begin 21ste eeuw een klacht ingediend tegen twee strafrecht advocaten,
dat had te maken met die valse zedenzaak uit 1996/1997 waarbinnen de recherche en het O.M.
tezamen valse-kinderporno hebben gemaakt en misbruikt alsof die ‘kinderporno’ door mij
gemaakt zou zijn. (ik heb de indiscutabele bewijzen waarop is al jaren de vicieuze-cirkel-doofpottechniek is toegepast).
Nu verloor een van de twee strafrecht advocaten in zijn reactie naar de Deken zijn zelfbeheersing
en vanuit zijn arrogantie reageerde hij naar de Deken met een uithaal op basis waarvan ik die
strafrecht advocaat keihard te pakken had.
Dus schrok de Deken en starte de Deken de vicieuze-cirkel-tactiek. Daarna ging het mis bij de
Raad van Discipline die de zitting doelbewust corrupt verprutste. Vervolgens diende ik een klacht
in tegen de Raad van Discipline op basis van hun gedrag, want tegen de uitspraak van de Raad
van Discipline kun je niet in beroep gaan.
Het Hof van Discipline te Den Bosch zat al klaar en wilde mijn pleitnota niet hebben en stelden mij
eerst een strikvraag in de hoop dat ik als burger op basis van mijn emotie zou reageren;
“Heeft u bezwaar aangetekend tegen de uitspraak of tegen de handelswijze?”
Met een verkeerd antwoord op die manipulatieve vraag van de Magistraat was mijn klachtzaak
weg, daar trapte ik niet in en antwoordde netjes; “tegen de handelswijze”.
Het Hof reageerde daar direct op; “Dan is uw klacht gegrond máár er zijn voor u géén
rechtsmiddelen meer over”.
Ik; “Zo, dat hebben jullie (Justitie, wetgeving) mooi dichtgetimmerd!”
Hof letterlijk; “Ja meneer Huijskens, dat hebben wij goed dichtgetimmerd!”.
Ik; “Okay, maar dat betekent dan wel dat ik vanaf heden alles kan schrijven wat ik maar wil!”.
Antwoord van de Magistraat kreeg ik niet maar ik zag dat spul wel als schapen naar me kijken.
Zelfs om de uitspraak schriftelijk te ontvangen heb ik letterlijk nog moeten bedelen.
Die valse zedenzaak in 1996/1997 zat & zit net zo krom in elkaar.
Hoe pervérs is Justitie Nederland als zij zélf wegens het niét vinden van kinderporno (omdat ik die
niet had noch heb, noch hebben zal) zélf maar válse-kinderporno máákte en als zodanig
misbruikte in de valse zedenzaak en vervolgens dat dit grensoverschrijdend gedrag door Justitie
Nederland tot op heden met vicieuze-cirkel-afdek-tactiek in hun beerput wordt gehouden door te
zwijgen (narcistische zwijgbehandeling).
Dit soort van 26 jaar zwijgen is amberianisme en Illuminatief ‘Skull & Bones’ gedrag.
Wat er nu wéér gebeurt met het blootleggen van de Wettelijke dB(A) leugen heeft niét als oorzaak
dat wij dwarsdenkers zijn maar de situatie is ontstaan omdat de Rijksoverheid zélf met
amberiaanse methoden werkt en wij op onze beurt na 26 jaar praktijk ervaring met die goeddeels
amberiaanse functionerende Rijksoverheid wijs genoeg zijn geworden niet alleen de leugens van
de Rijksoverheid bloot te leggen maar ook nog eens de waarheid inzake het dB(A) bedrog op een
heel simpele wijze te openbaren met zes Stem-Vorken op rij, te weten; de 512 Hertz (neurologie),
de 256 Hertz (neurologie), de 128 Hertz (neurologie), de 64 Hertz, de 32 Hertz en de 24 Hertz.
Die 24 Hertz stemvork liegt niet en is indiscutabele meetbare wetenschap.
Besef dat (buiten)warmtepompen die Minister Hugo de Jonge verplicht wil stellen vooralsnog ook
continu ELF & LFG genereren en dat héél véél mensen daar last van zullen gaan krijgen, velen
waaronder volk en medici niet eens meer snappen dat medische klachten ook veroorzaakt
kunnen worden door ‘van buiten komend onheil’ zoals nagenoeg continu ELF. Al die mensen die
onverklaarbare klachten krijgen zullen, als zij het al snappen omdat wetenschappers hen
gaslighten, stuiten op het betonnen blok van het Wettelijke dB(A) weighting bedrog.
Wij hebben ons empirisch onderzoek inzake overigens allang afgerond.
Op onze problematiek achter het Wettelijke dB(A) weighting bedrog (zware overlast 24/7
veroorzaakt door de UGS-Norg) is vanaf het begin van onze melding halverwege 2018 niet
adequaat door SodM, Rijksoverheid noch Gemeente gereageerd noch een oplossing geboden, in
tegendeel, zij gingen voor onze vernietiging. Onze aangifte en het doorbreken van het vicieuzedB(A)-cirkel-bedrog is geen spel van ons maar had en heeft een médische noodzaak, vandaar
ook dat wij de overlast typeren als ‘bewust martelen’.
U, de Nationale Ombudsman bent ook slechts een schakel in de vicieuze-cirkel-tactiek welk pad
wij ook dienen te bewandelen omdat het algoritme van de Rijksoverheid nu eenmaal zo werkt.
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De door de politie geblokkeerde en dus niet uitgevoerde aangifte alsook de onderbouwing inzake
het Wettelijke dB(A) weighting bedrog staan op onze websites laagfrequent-bromtonen.nl &
narcistenbuster.nl
Op narcistenbuster.nl kunt u op het tab ‘LFg ‘bromtonen’ klikken.
onder de afbeelding van onze ‘dB(A) piano’ treft u ‘aangifte dB(A) bedrog 26 juli 2022’ (61
pagina’s) als ook de ‘Bijlagen bij aangifte dB(A) bedrog’ (179 pagina’s), dat zijn PDF bestanden die
simpel zijn te downloaden en zijn virusvrij. Dit zijn de directe links; aangifte. onderbouwing.
Ik voeg die PDF stukken bewust niet bij deze brief omdat je niet meer zoveel mag in Nederland
anno 2022, voor je het als burger weet word je aangepakt op toezenden van spam of op basis van
opruiing, wij verzoeken u daarom die twee stukken zélf te downloaden vanaf onze website. Dank
daarvoor. Daarbij is het in geprinte vorm veel papier en dat is weer slecht voor het klimaat.
De politie poogde mij 16 augustus 2022 een beetje onder druk te zetten door aan mij te vragen
mezelf korter te verwoorden, ik bén echter die ik bén en vertél hoe ik vertél en schrijf hoe ik schrijf
op associatieve creatieve wijze.
Wat mijn trigger is?
Kan niet tegen liegen en gemanipuleerd worden, mijn leven kent tevéél psychopaten, ik strijd voor
liefde en waarheid.
En ja, ik weet het, ik leef daarvoor op de verkeerde planeet, eigenlijk genaamd ‘Skull & Bones’.
Wij sturen dit C.C. ook aan de Vice-President van de Raad van State van de Monarch zodat Thom
de Graaf weet wat er speelt want dB(A) weighting gaat ook om de belangen van de Koninklijke
Familie want ons gemarteld worden komt met name door de UGS-Norg (Langelo), NAM, Shell en
dan weten jullie het wel.
Onlangs nog onder andere 16 Hertz Staande ELF Druk van 68 dB(Z) vastgelegd in onze keuken
en dat samen met meerdere Hertz Druk Golven (Z is vlák gemeten, dus zónder dB(A) bedrog).
Bewijzen hebben wij, zie de te downloaden aangifte.
Wij verzoeken u geachte Nationale Ombudsman, op aangeven/advies door de politie team NoordNederland, om spoedig inhoudelijk te reageren op ons verzoek de Wettelijke dB(A) weighting
omgevingsgeluid bedrog tegen het licht te houden want deze wet is een vodden-wet gebaseerd
op bedrog.
Dat wordt bewezen met de beschreven 24-Hertz-stem-vork-test in de aangifte, een test methode
afkomstig uit de neurologie, vandaar ook dat wij geen antwoorden krijgen van de wetenschappers
die aan het dB(A) bedrog gelieerd zijn. Er wordt op amberiaanse wijze weg-gekeken.
De doorwrochte wetenschappers zijn allemaal bang voor de simpele waarheid van de 24 Hertz
Stem-Vork, eigenlijk gewoon laf, dus is de vraag waarin hun motivatie waarlijk doorwrocht is?
Wij zien op basis van aanraden door de politie team Noord-Nederland, bureau Weijersstraat,
alwaar ik 26 jaar geleden toevallig ook ben gehersenspoeld, uw reactie vol vertrouwen tegemoet.
U kunt navraag doen bij bureau Weijersstraat, een en ander is daar in het systeem genoteerd.

Hoogachtend,
R. Huijskens
geboren 21 mei 1957 te Breda

ook namens C.A.M. van Velzen
geboren 7 mei 1966 te Wervershoof

Beiden BRP;
Lindelaan 18
9342 PL EEN
(2.600 meter open zichtafstand van de UGS-Norg)
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