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Bijlage/productie 35 

Geachte Rechtspraak, sector Noord-Nederland inzake rechtszitting LEE 21 / 2543 WET BAST

op 20 september 2022 rechtbank Groningen,


Dank voor uw brief van 2 september 2022, afdeling Bestuursrecht.


Eisers brengen deze extra bijlage in met ‘de gewetenspijp’ in de schrijfhand. 


Uit uw eerste alinea van uw brief van 2 september 2022 haal ik o.a. het volgende aan;

’De behandeling van uw zaak door de bestuursrechter beperkt zich tot het 
besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2021. Ter zitting zal daarom 
enkel dit besluit aan de orde komen.’ Tevens inzake de geplande tijdsduur van de zitting kan ik al 
een beetje voorsorteren op wat wij als eisers mogelijk kunnen verwachten. 


In het besluit van de Minister gaat de Minister uit van de wettelijke dB(A) norm, tevens maakt de 
Minister gebruik van de stellingname dat de belasting in open gebied niet meer is dan 50 dB(A) 
gewogen. 
 

Eisers hebben in hun keuken (in de woning) met regelmaat 68dB(Z) gewogen Extreem Lage 
Frequentie (ELF onderdeel van LFG) overlast van o.a. 16 Hertz.


Partijen hebben ‘wettelijke waarheidsplicht’, de dB(A) weging betreft wereldwijd wetenschappelijk 
bedrog, daarover heeft de rechtspraak een hele stapel stukken van ons ontvangen waarin wij 
uitgebreid motiveren dat de dB(A) weging inzake LFG/ELF ondeugdelijk is en wars staat op de 
feitelijke waarheid.

 

Dus de LEE 21 / 2543 WET BAST gaat wel ergens over, namelijk naast dat eisers ernstige ziek 
makende overlast hebben gaat het ook om grote economische belangen. (het SodM had eisers 
op basis van waarheid beter kunnen uitkopen, dan hadden we heden niet tegenover elkander 
gestaan, maar daar heeft de Minister gezien zijn verweer duidelijk niet voor gekozen)  

De vraag die hierdoor nu wel op handen is gaat over ‘de onpartijdigheid’ en ‘het geweten’ van 
Rechter Dhr. mr. H.J. Bastin  (of een plaatsvervangende rechter).


Koningin Máxima is net als de Koning onschendbaar ook al is Hare Majesteit Lid van het Sturend 
Comité & Lid van de Raad van Rentmeesters van het in Zwitserland gevestigde World Economic 
Forum (WEF) van de particuliere organisatie van de heer Klaus Schwab.


Premier Mark Rutte liegt op zijn beurt wel degelijk naar zijn eer en geweten omdat hij als Premier 
van Nederland vreemd gaat met zijn maîtresse zijnde het WEF alwaar zijn hart kennelijk echt ligt 
zodat Mark Rutte ook naar zijn WEF-eer-en-geweten oprecht kan liegen tegen de Tweede Kamer 
omdat zijn kloppend hart bij de koers van het WEF ligt, zijnde de Economische Reset en Hare 
Majesteit Máxima ook Lid is van het Sturend Comité en een van de Rentmeesters van het WEF is. 


Terwijl eiser deze bijlage/productie schrijft staat hij zwaar onder druk van de staande ELF/LFG 
Hertz druk Golven van de UGS-Norg (Langelo) van de NAM op 2600 meter open afstand.


De NAM komt voort uit de Bataafse Oliemaatschappij welke is voortgekomen uit de vondst van 
aardolie op Sumatra in de 19de eeuw waar Koning Willem de Derde Familiekapitaal in heeft 
geïnvesteerd. 


narcistenbuster.nl  / 1 2

Indieningsnummer: 018-205-339-118Pagina 1 van 2

Stuknummer: 012-111-008-260

Ontvangen op: 04-09-2022 15:54

http://narcistenbuster.nl


4 september 2022

De Minister van Economische Zaken & Klimaat is volgens het Statuut voor het Koninkrijk de 
verantwoordelijke Minister van de Monarch en Monarch betekent Dictator. De Koning is 
onschendbaar en de Minister is de verantwoordelijke.   


Nederland valt economisch allang onder de Europese Economische Gemeenschap. 

Zwitserland, alwaar het WEF gevestigd is, zit niet in de EEG maar in de EVA (Europese Vrijhandel 
Associatie). De economische belangen waar de dB(A) mee te maken hebben lopen dus flink door 
elkaar heen.


Kijkende naar de Vlag van de United Nations bevinden de enorme hoeveelheid ELF zenders zich 
vrijwel allemaal tussen de Equator en de Artic, volgens de UN vlag het centrum van de aarde 
genaamd ‘de Noord Pool’, en vormen al die ELF zenders tezamen een mogelijk enorme 
hoeveelheid krachtige elektrische straalkachels die de aarde zouden kunnen opwarmen.

Als ELF, oftewel het paralel lopende dB(A) bedrog zichtbaar wordt zou er dan revolutie kunnen 
ontstaan jegens de niét bestaande illuminatie (en aanverwante organisaties) of valt dát dan weer 
onder de afdeling NOS-NEP-Nieuws, annex propaganda machine.


De dB(A) wetgeving betreft volgens eisers bedrog en daar verweert de Minister zich niet op, 

alle stukken van eisers zijn volgens de rechtspraak tenslotte doorgezonden aan de Minister.


Dus is de vraag die blijft  waar het geweten van Dhr. mr. H.J. Bastin zich dan zal gaan bevinden 
want dat ‘geweten’ van de onpartijdige rechters is tegenwoordig leidende Europese Wetgeving.

Staat het geweten van de Rechter boven de Wet  welke Wet Bedrog is.


Is de Rechter dan, afhankelijk van zijn keuze, vervolgens lid van de Criminele Organisatie die het 
dB(A) bedrog in stand houdt om economische belangen van enkelen of niet?


 

Eisers zijn daarom benieuwd uit welke pijp de Rechter zijn rook zal laten opstijgen,

komen eisers toch weer uit bij de ‘de eminenti apostolatus specula welke een pauselijke bul was  
uitgevaardigd door paus Clemens XII op 28 april 1738, die katholieken verbood vrijmetselaar te 
worden, hetgeen ontstond uit de Jacobitische-Hannoveriaanse rivaliteit op het continent. 


Hoogachtend,


Dhr. R. Huijskens 	 	 	 	 	 Mw. C.A.M. van Velzen

21 mei 1957 Breda	 	 	 	 	 7 mei 1966 Wervershoof


BRP

Lindelaan 18

9342 PL  EEN
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