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Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag


Betreft; inbreng inzake procedure 202205821/1/R4


Onderwerp; Huijskens en Van Velzen EZK bestuursdwang


Aan de Raad van State en derhalve ook aan de Voorzitter Koning Willem Alexander,


Allereerst een opmerking en die is dat wij moeite hebben met de door de RvS gegeven naam aan 
dit hoger beroep, namelijk ‘bestuursdwang’. Het kan zijn dat dit de ‘afdeling’ betreft die het 
beroep behandeld, het kan echter ook duiden op het traject om burgers juridisch in een 
doodlopende steeg pogen te parkeren. 


Punt één betalingsonmacht 

Wij doen bij deze beroep op betalingsonmacht.


Huijskens, R. Robert, roepnaam Robbert

Geboren 21 mei 1957 te Breda

Lindelaan 18, 9342PL EEN, Nederland

Burger Service Nummer 032688490

Getrouwd met C.A.M. van Velzen waarmee Huijskens een huishouding vormt, 

er zijn geen andere inwonenden.


Van Velzen, C.A.M., roepnaam Lianda

Geboren 7 mei 1966 te Wervershoof

Lindelaan 18, 9342PL EEN, Nederland

Burger Service Nummer 187580340

Getrouwd met R. Huijskens waarmee Van Velzen een huishouding vormt, 

er zijn geen andere inwonenden.


Punt twee naamgeving hoger beroep 

De gegeven naamgeving van ons hoger beroep ‘bestuursdwang’ kan ook betekenen dat de koers 
van ons hoger beroep al bepaald is door de Raad van State en dat de naamgeving er indirect al 
naar wijst als burgers geparkeerd te gaan worden in ’n dood-lopende-steeg-uitspraak.


De voorliggende zaak LEE 21/2543 tegen welke uitspraak wij in beroep zijn gegaan is namelijk 
uitgegroeid tot een zaak van Bedrog, artikel 326 Wetboek van Strafrecht en van de Staat als het 
zijn van een Criminele Organisatie, artikel 140 Wetboek van Strafrecht omdat in de LEE 21/2543 
rechtszaak het dB(A) Weighting bedrog reeds was ingebracht inzake de sinds 1979 vastgestelde 
Wettelijke dB(A) weighting als de norm voor al dan niet hebben van geluid overlast waaronder 
LFG/ELF.


Met name dit bedrog is door De Rechtspraak binnen de LEE 21/2543 niet inhoudelijk behandeld. 


Dat ik, schrijver dezes, mede namens C.A.M. van Velzen een doodlopende steeg zie aankomen is 
gebaseerd op ettelijke ervaringen met de instelling van Zijne Majesteit Koning genaamd ‘de 
democratie’. De Koning mag dan onschendbaar zijn maar het is statutair Zijn systeem en Hij is 
dan ook de Voorzitter van de Raad van State die ik nu, mede namens mijn vrouw, aanschrijf.


Ik hoef dit bovenstaande gegeven niet uit te leggen aan de RvS maar leg dit uit aan de 
toekomstige online lezers;
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Veel burgers en zelfs politici denken aangeleerd dat de Grondwet alles bepaald maar dat is helaas 
niet zo. Nederland is een ‘Constitutionele Monarchie’. De positie van de Monarch (hetgeen 
hetzelfde betekent als Dictator) is vastgelegd in het ‘Statuut voor het Koninkrijk’ waarónder zich 
de Grondwet bevindt welke Grondwet moet voldoen aan, onderdanig is aan het Statuut voor het 
Koninkrijk. Strikt formeel is de Staat Nederland dus een eenmanszaak.

Dit betekent dat de democratie slechts een werkende democratie is zolang de Monarch zich niet 
bemoeid met de gang van zaken en dat ‘bemoeien’ doet de Premier vervolgens namens de 
Monarch. Premier Mark Rutte dineerde dan ook wel eens met de twee CEO’s van Shell & 
ExxonMobile want de belangen van eenmanszaak Koninklijk Huis dienen voor de schone schijn 
democratisch te worden behartigd.


De, met goedkeuring door ettelijke rijken, zelf uitgeroepen Koning Willem (de Eerste) richtte de 
Nederlandsche Handels Maatschappij op waaruit het huidige ABN-AMRO uiteindelijk is voort 
gekomen. 


Koning Willem de Derde zat met geld aan de basis van hetgeen uiteindelijk is uitgegroeid naar 
Shell. De onder licentie van de gouverneur van de Koning werkende Groninger tabaksplanter 

A.J. Zijlker was de vinder van de eerste aardolie op Sumatra.  A.J. Zijlker stierf daarna al spoedig 
aan een ziekte.   


In de Tweede Wereldoorlog was een führer die testte hoever hij als gestoorde ‘dark triad’ denker 
door kon gaan met het uitmoorden van een grote groep mensen. Hitler misbruikte daarbij 
psychische kennis over het menselijk denken, manipulatie, zeg maar gewoon dat Hitler zich 
bediende van ‘mind control’ middels de ‘dark triad’, toentertijd nog op niveau 2.0.

De oorlog in Oekraïne van 2022 is door groei van kennis inzake ‘mind control’ over de bevolking 
van niveau 2.0 naar niveau 4.0 of hoger gegaan, Hitler had vooraf aan de Tweede Wereldoorlog 
niet de beschikking over de psychisch manipulatieve kennis noch over media zoals heden.


Na de 2.0 oorlog zijn er instanties opgericht om op slimmere wijze de wereldbevolking qua 
hoeveelheid te verminderen naar het oude niveau van rond de achttiende eeuw.

De SDG (sustainable Development Goals) zijn niets anders dan de wereldbevolking op humane 
wijze uitroeien zodat de grondstoffen beschermd worden voor de 1% rijken zodat HUN nazaten 
verder kunnen komen.  Dat doel lijkt  van 8000 miljoen mensen terug te gaan naar 500  miljoen 
mensen waarvan 1 % de macht heeft en 99% slaaf is. Zo’n 94% minder mensen op aarde.   


De Nederlandsche Adel heeft van oudsher altijd een grote invloed gehad op de ontwikkelingen in 
de wereld. Het hele ‘economische groei denken’ stamt tenslotte ook af van de VOC mentaliteit, 
vanaf het eerste VOC aandeel. Het vanuit economische groei denken is mede afkomstig vanuit die 
Nederlandse denkwijze. Dát systeem en de machtsdrang van mensen heeft de bevolking bewust 
laten vormen als ‘consumenten’ waarin de innerlijke ziel middels onderwijs zoveel mogelijk werd 
uitgeschakeld. Het woord onderwijs zegt het al, onderwijs geven blijkt on-wijs houden te zijn.


Ook hebben koningen over de eeuwen oorlogen gevoerd om hun machtsbehoud ten kostte van 
hun burgers, een zich herhalend patroon van machthebbers.  


Na de psychische oorlog 2.0 wilde het Nederlands Koningshuis Indonesië terugveroveren 
vanwege het goud (Grasberg) en de aardolie. De United Nations werden opgericht in 1945. De 
NATO 1949. De Bilderberg conferenties kwamen, met o.a. Prins Bernhard, 1953. De Club van 
Rome werd 1968 opgericht met hun grenzen aan de groei in 1972. Het WEF met uitvoerder Klaus 
Schwab werd opgericht in 1971 en via zijn instelling werden over de decennia veel politici en 
Koningen WEF’fers. In 1979 werd de dB(A) weighting als wettelijke geluidsnorm aangenomen. 

(er is een veel grotere chronologie te benoemen) (afbeelding wikipedia) 
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Over de eeuwen hebben vorsten en grootvorsten zich bekwaamd in het gebruik maken van 
conspiracy’s om hun doelen der macht mee te bereiken en te behouden. In de moderne media is 
onder verholen beheer van de machthebbers / aandeelhouders én binnen de Tweede Kamer én 
binnen het heersende kabinet Rutte 4 het uiten van een ‘conspiracy’ een vermeende gestoordheid 
van de spreker geworden als onderdeel van het grote extinctie model van de Nieuwe Wereld 
Orde.


Om qua aantal menselijke aardbewoners terug te gaan naar vóór 1750 worden nu 5.0 methoden 
toegepast. Corona, opwarming van de aarde, oorlog in Oekraïne en natuurlijke rampen. Straks 
ook muggen die virussen rond brengen geschikt voor bepaalde DNA groeperingen, jawel, dat 
soort muggen zijn er al jaren die vogelsoorten op soort uitschakelen. Er is massale propaganda. 
Overbelasting van de mens middels straling, zowel hoog als ook extreem laag. De aarde zou 
opwarmen door stikstof etcetera, de aarde kan (als de selectieve stikstof boven grondgebied 
Nederland al waar is) ook opgewarmd worden via de ionosfeer, Nicola Tesla was daar al mee 
bezig en dat hebben de Amerikanen en de Russen uitgebouwd. Walvissoorten stranden massaal 
in gebieden waar windturbine parken staan. Bij Portugal en Spanje worden zeilschepen 
aangevallen door boze Orca’s en wat bevindt zich nabij hun habitat; vele XL- windturbines langs 
de kust van welke de LFG trillingen diep doordringen in de zee.   

Met name de grote hoeveelheid LFG zenders bevinden zich op het noordelijk halfrond en kunnen 
tezamen een hittegolf in Europa opwekken, kunnen daarmee het weer beïnvloeden t/m orkanen 
aan toe, ook tsunami's.  

  

Het verhaal dat in het Vrije Democratische Westen aan de bevolking wordt vertelt over de 
Oekraïne oorlog begint ongeveer (bij denkbeeldig) hoofdstuk acht, de aanleiding dat die oorlog 
geforceerd is door (de bestuurders van) het Vrije Democratische Westen wordt middels 
propaganda verzwegen en geniëlleerd. President Zelensky is een met Dark Triad besmette man, 
een zwaar gestoorde, alleen het feit al dat President Zelensky het Westen en de NATO heeft 
opgeroepen om een preemptiv nucleair attack op Rusland uit te voeren bewijst de 
krankzinnigheid van Zelensky en het Westen steunt Zelensky. Het Westen draait het narratief om, 
hetgeen normaal is voor mensen die behoren tot de Dark Triad. Het gaat de 1% Westerse rijken 
om de grondstoffen van Rusland te veroveren en daarom heeft het Vrije Democratische Westen 
Zelensky op die plaats gemanipuleerd.


Met de openbaring van het Wettelijke dB(A) Weighting bedrog toon je direct ook de mogelijkheid 
aan van mensen doelbewust ongezond maken door het volk bloot te stellen aan continu LFG 
bestraling, omdat de meeste mensen zo gevoelsarm zijn gemaakt dat ze het niet eens bewust 
voelen en op zo’n laag niveau zijn onderwezen dat ze het ook niet meer kunnen snappen.    

Langdurige continu LFG straling is een van de vele methoden om de gezondheid van mensen te 
ondermijnen, samen met natuurrampen, steeds slechter voedsel, stress, koude en economische 
ondergang, waardoor de mensen in grote getale tot extinctie worden gebracht.


Je moet inmiddels blind of een beetje dom zijn dat niet te doorzien, of vanzelfsprekend zelf 
toebehoren aan de huidige main stream media, de 5.0 equivalent 2022 van Joseph Goebbels 
1938.    
Dus wat wil de Raad van State met bestuursdwang inzake het dB(A) bedrog?


Hoezo schrijf ik inzake dit ingediend hoger beroep over ‘een doodlopende steeg’ 

De schrijver dezes is in basis een product van Justitie Nederland zélf in de zin dat Justitie 
Nederland in hem een ontsteker heeft ingebouwd door in 1996, op basis van een valse 
zedenaangifte de schrijver psychisch doelbewust te slopen omwille van hun eigen behoud, 
oftewel omwille van hun eigen gewogen belangen.  Het psychisch uit die put klimmen heeft de 
schrijver veel tijd en inspanning gekost en genoopt tot analyseren.


In het gelopen traject na 1996 heb ik, de schrijver, het hele rechtssysteem afgewerkt, reclassering, 
advocaten, rechters, Raad van State, gerechtspsychiater, noem het. Ik had nooit, zoals door de 
valse aangever beweerd, brandkasten vol kinderporno, überhaupt niet, dus maakte de recherche 
zelf valse-kinderporno vanaf een 2/5de deel van een seconde uit een familie video van een van 
mijn kleine kids, dat absoluut geen kinderporno is, en gebruikte zij die valse-kinderporno bij 
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verhoren van mijn ex alsof die schijnbare kinderporno van een van onze eigen kids door mij 
gemaakt zou zijn én plakte die afbeelding in mijn strafdossier alsof ik die gemaakt had.


Ter zitting Raad van State van 14 december 2020, 201907553/1/R4 heb ik met die de DVD met 
het valse-kinderporno bewijs erop staan zwaaien omdat ik vreesde dat de RvS niet zou willen 
luisteren naar ons dB(A) bedrog bewijs en gebruikte de DVD als onderbouwing van de doofpot 
mentaliteit binnen Justitie Nederland. Ik had de Kamer gewraakt als ze niet hadden geluisterd.


Raad van State inzake mijn onterecht ingenomen wapenverlof anno 2011. Uiteindelijk heb ik die 
zaak gewonnen van de Minister van Justitie maar tussentijds zat de Raad van State er ook in en 
de uitspraak van mijn hoger beroep lag de dag na de zitting al thuis op mijn deurmat met daarin 
de melding ‘ongegrond’. Oftewel, de uitspraak lag al uitgewerkt klaar toen ik slechts vijf minuten 
mocht pleiten ter zitting. Nadat ik (na jaren) gewonnen had, besloot de Koninklijke KNSA dat zij 
vonden dat ik mijn hobby met een antiek enkelschots zwart kruit geweer uit 1871 niet mocht 
hervatten. KNSA Koninklijke fuckers. 

Dat is nou een doodlopende steeg. 


Hof van Discipline te Den Bosch na een hele rechtsgang tegen een strafrecht advocaat die ik 
juridisch te pakken had, werd die strafrecht advocaat beschermd door het corrupt onderling 
systeem onder de Eed dragers aan de Koning. 

Het Hof zei toen ik binnen kwam ‘eerst even te gaan zitten’ en stelde mij eerst een strikvraag. Ik 
trapte niet in hun valstrik en gaf het Hof het juiste antwoord. Het Hof sprak toen direct uit ‘dan 
heeft u gewonnen maar u heeft géén rechtsmiddelen meer over’. Ik reageerde met ‘dat hebben 
jullie dan mooi dichtgetimmerd!’. Het Hof ‘ja, dat hebben wij goed dichtgetimmerd’. Ik ‘nou, dan 
kan ik vanaf nu zeggen en schrijven wat ik maar wil’.      

Nog zo’n eigen ervaring voorbeeld van een doodlopende steeg.


Bij ‘bestuursdwang’ kan het alle kanten op schieten en kan het ook zo zijn dat het dB(A) bedrog 
niet wordt behandeld, het dB(A) bedrog buiten behandeling houden zou de zoveelste 
doodlopende steeg zijn die ik mee maak, genaamd manipulatie der werkelijkheid.


Uitspraak Raad van State van 10 maart 2021, 201907553/1/R4. Uitspraak nr 17 

Laagfrequent Geluid; ‘ …. Als Huijskens meent dat die voorschriften onvoldoende bescherming 
tegen laagfrequent geluid bieden, kan hij dit naar voren brengen in een procedure over aanpassing 
van de omgevingsvergunning. Hij kan verzoeken om in de voorschriften van de 
omgevingsvergunning andere of aanvullende geluidsnormen op te nemen en om in dat kader 
andere of aanvullende metingen te verrichten. ….’ 


Dát voorstel van een verzoek procedure hebben wij dus ánders aangepakt, wij kozen voor de 
frontale aanval zonder Dark Triad vizier;


Het Wettelijk dB(A) Weighting bedrog 

Tijdens de zitting Raad van State op 14 december 2020 was er naast ons één persoon die 
datgene dat nu gaande is zag aankomen en wilde voorkomen; Mr. H.J.M. Besselink.


Hans Besselink is geen kleintje en de schrijver dezes is slechts een autodidactisch duizendpoot.

Hans is; Stafjurist en adjunct-chefjurist bij de Raad van State, Advocaat bij advocatenkantoor Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn, Partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, 
tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, Staatsraad in de Afdeling 
bestuursrechtspraak sinds 1 oktober 2022


Toen wij op 14 december 2020 de dB(A), dB(C) & dB(VLAK) muziek demo (klik op link) 
afgedwongen ten gehore brachten tijdens de RvS zitting zag ik hoe mr. Hans door het LFG NAA 
rapport (klik op link) van de meting door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau van onze 
woonlocatie zat door te bladeren.


Toen mr. Hans aan het woord kwam adviseerde Hans min of meer aan de Kamer Raad van State 
heel duidelijk als een soort ‘uitroep’; ‘regel dat, met welke meting dan ook!’. 
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Mr. Hans doorzag het gevaar dat eraan zat te komen, namelijk de volledige ontmanteling van de 
dB(A) Weighting Wetgeving want Hans begreep door de combinatie van onze muziek demo & de 
inhoud van het NAA rapport dat ondergetekenden het bedrog van de Staat door hadden. 


Niets is de Staats Overheid vreemd inzake NIET LUISTEREN naar burgers dan alleen luisteren 
naar hun eigen (al dan niet matig t/m zwaar of er tussenin) Circumplex Dark Triad gevormd brein. 
Op wat de Circumplex Dark Triad eigenlijk is komen we nog kort terug.   

Het trieste vindt de schrijver dat die Staat dan wel Overheid ook gewoon wordt bevolkt door 
medemensen, hetgeen het bestaan van de Circumplexe Dark Triad bevestigd. 

Het ‘bedrog’ dat mr. Hans Besselink ter zitting doorzag is strafbaar volgens het Wetboek van 
Strafrecht, artikel 326, en omdat het Bedrog het economisch belang van de industrie dient t.b.v. 
meer ruimte voor verrijking, valt dit bedrog tevens onder Artikel 140 Wetboek van Stafrecht als 
onderdeel van een pseudo wetenschappelijke criminele organisatie.


De vele stukken die wij nog naar de Raad van State zullen zenden staan er bol van, het zullen om 
en nabij 40 stuks bijlagen/producties zijn.  Het is al ingebracht bij de Rechtbank Noord Nederland, 
daarop heeft de Minister van EZK géén verweer gevoerd, tevens heeft De Rechtbank Noord 
Nederland die stukken ook gewoon buiten beeld gelaten.  Dat is manipulatie van de zuivere 
onafhankelijke rechtsgang.

 
Tevens willen wij ons bewijs -> de stemvorken fysiek meenemen naar de zitting om dit 
bewijsmateriaal te kunnen demonstreren aan de Raad van State omdat in het proces verbaal 
rechtszitting LEE21/2542 dit slechts is benoemd met een klein zinnetje.


Wat nog wordt weggelaten is de toegepaste marteling en het ongewenst binnendringen in het 
lichaam wat middels LFG (Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven) aan mensen wordt 
aangedaan. De op het spel staande belangen zijn dan ook groot, zoals de Gezondheid als 
tegenhanger van de Economie. 

Het doet mij nu al heel veel denken aan mijn wapenverlof zaak bij de RvS en het beroep bij het 
Hof van Discipline tegen een strafrecht advocaat, allemaal doodlopende-stegen-werk.


In de brief van de RvS staat onder onze namen ‘bestuursdwang’.  Dit noopt ons te vermoeden dat 
wij bij vóórbaat al op corrupte wijze in een door de RvS gewenste doodlopende steeg zijn 
geparkeerd. Bestuursdwang werkt van boven naar beneden. Wij staan onderaan de ladder van de 
circumplexe dark triad macht van de Staat, en de Raad van State dient hun Voorzitter, de Koning. 


Vanaf het begin af aan heb ik al gesteld bij de Koning uit te zullen komen. Dat maakt niet uit want 
de Koning, de CEO van de Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation (zoals ik het systeem 
noem) is Staatkundig onschendbaar.


Als er in een persoon sprake is van Circumplexe Dark Triad krijg je puin. Ik ben 31 jaar gehuwd 
geweest met zo’n ‘ding’. In mensen die leven volgens het denken vanuit Circumplexe Dark Triad 
zit geen oprecht gevoel meer, alleen gespeelde empathie plus een ziek verlangen naar het zien en 
meemaken van de ellende van anderen.   

Neem ouderwetse slagvelden waarop de Heersers toekeken hoe hun volk en ander volk elkaar 
aan mootjes hakten. Of neem ISIS die onschuldige mensen de hals doorsnijden onder het motto 
‘het goede doel’. Dat is allemaal Circumplexe Dark Triad.

Wat er met de kinderen gebeurd of wellicht is gebeurd met de slachtoffers van de toeslagen 
affaire is wellicht het gevolg van Circumplexe Dark Triad.


Het Wettelijke dB(A) bedrog is voor iedereen die dat wil begrijpen begrijpelijk te maken zonder 
semi pseudo nep wetenschap. En als je dit dB(A) bedrog dat Wettelijk is vastgelegd vanaf 1979 
kunt doorzien en doorgronden, kan het volk het minder makkelijk te doorgronden wetenschap-
pelijk Covid spektakel wellicht ook beter gaan snappen. Het dB(A) bedrog leeft nu 43 jaar. 

De kennis dat dit bedrog betreft en is, zou bij de wetenschappers bekend moeten zijn, vanaf 1967 
toen UNESCO het gevaar bekend maakte. Helaas blijken de meeste geluidswetenschappers 
kennelijk van de Circumplexe Dark Triad te zijn.
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Tevens is het zo dat als je het dB(A) bedrog doorziet je moet stoppen met grote windturbines en al 
helemaal die buiten-warmtepompen niet moet willen, die zijn zeer schadelijk en ongezond voor de 
mens én dier.   


De Rechtbank Noord Nederland heeft in de LEE / 2543 de inhoud inzake het dB(A) bedrog niet 
behandeld en dat is geen onafhankelijke rechtspraak, iedere onderbouwing ontbreekt en is 
beschermen van economische belangen. Nadat mr. Hans Besselink zei de situatie op te lossen 
bleek de totale Rijks Overheid tot pal onder de Koning te arrogant te zijn om dat te doen.

De tijd die de Rijks Overheid genomen heeft om de zaak op de rol te zetten hebben wij gebruikt 
om de dB(A) Wetgeving met succes omver te trekken. Het enige dat nog moet gebeuren is dat dit 
ook daadwerkelijk gebeurd en het bedrog erkend wordt door de Staat. 


De door de Rechtbank Noord Nederland toegepaste truc is dat zij onze ingebrachte argumenten/
wetenschappelijke feiten/verweer op het bedrog niet inhoudelijk hebben behandeld om de 
belangen van de economie te beschermen. Daarom werd een en ander helemaal teruggeschroefd 
naar de beslissing van de Minister zelf op oude gronden, namelijk de Wettigheid van het bedrog. 
De dB(A) weighting is, ondanks dat het Wet is, bedrog en daarmee heeft de Rechtbank Noord 
Nederland kleur bekend.


Door de laksheid van politie, Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer heeft de Raad van 
State die pal onder de Koning staat, de Koning zélf die onschendbare Voorzitter van die Raad van 
State is, als het ware het dB(A) bedrog op de schoot van de koning zélf gelegd.


Dit dB(A) bedrog heeft kunnen ontstaan omdat, kijkende naar het Statuut voor het Koninkrijk, alle 
bestuurders onder de Koning (Monarch = Dictator = eenmanszaak) een Eed van Trouw hebben 
beloofd of gezworen aan die Koning-Monarch-Dictator-eenmanszaak. Dus wil een Democratie 
waarlijk eerlijk en onafhankelijk zijn zal die Eed dienen te worden afgeschaft, pas dán kan er 
sprake zijn van onpartijdigheid mits ook de Circumplexe Dark Triad afwezig blijft door de kennis 
daarover te delen met mensen.  


De Koning en het Koninklijk Huis mogen wat ons betreft gerust blijven werken als visite kaartje 
van Nederland, dat boeit ons niet, maar dan is Nederland ook Nederland en is de Bilderberg Von 
Lippe-Biesterfeld Corporation gewoon de van belasting vrijgestelde Corporation en niét 
Nederland. 

  

In een échte democratie valt de macht van iemand als Koningin Maxima weg en voorkomt Koning 
Alexander daarmee dat het volk hemzelf, zijn vrouw en dochter de meest grove verwensingen 
naar het hoofd slingert. Oftewel gewoon in het leven staan met een open vizier en kappen met die 
Circumplexe Dark Trias van het WEF en kornuiten of kom er gewoon vooruit.


De WEF plannen gaan volgens mij om de wereldbevolking te reduceren tot 6.25% van wat er nu 
op aarde aan mensen rond loopt. Oftewel een plan om 93,75% van de mensheid uit te wissen om 
de grondstoffen te bewaren voor de toekomst van de rijkste families. 

Kijk eens wat écht democratische mensen daarvan vinden.


De geachte Raad van State, de naamstelling van deze zaak is onjuist en het Hoger Beroep betreft 
‘Huijskens & Van Velzen inzake het dB(A) bedrog’, in ieder geval benaderen wij de zaak als 
zodanig.


Het traject politie, Nationale Ombudsman en Tweede Kamer hebben wij ruimschoots bewandeld 
en niemand durft of doet wat. Tevens hebben wij de metingen, de bewijzen, de kennis en ook een 
bevestiging van het R.I.V.M. zelf dat bij LFG er vlak gewogen dient te worden, dus zonder 
weighting. 

 

Oftewel, de Raad van State is samen met haar Voorzitter nu aan de beurt de waarheid te 
erkennen, zo niet brengt de Raad van State het Staatshoofd in de precaire situatie van het Zijne 
Majesteit de Koning psychisch in Zijn naakte werkelijkheid te stellen. 
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Niet wij hebben deze puinhoop gemaakt, deze puinhoop is (beginnende in 1996) gemaakt door de 
Eed dragers aan de Koning. De schrijver dezes geeft het alleen woorden op papier op basis van 
gedragingen geheel volgens de methode der Forensische Psychiatrie.  


Door in deze beoordelingszaak het niet behandelen van het Wettelijk dB(A) Weighting Bedrog niet 
inhoudelijk te behandelen en te motiveren bewijst dit partijdigheid en afhankelijkheid van en door 
de Raad van State en daar zit nog maar één iemand boven, het Staatshoofd zijnde Zijne Majesteit 
Koning Willem Alexander. 


De Circumplexe Subklinische Dark Triad 

Ik denk wel eens dat de hele Tweede Kamer niets anders is dan Haarlemmer olie om de bevolking 
kalm te houden om revolutie tegen de Koning te voorkomen. Eenmaal in de Tweede Kamer 
worden de leden allemaal acteurs die het spel moeten spelen met als troostprijs later een mooie 
baan in het banencarrousel. Daarvan zijn voorbeelden te over. 


De Circumplexe Dark Triad is niets anders dan buiten de DSM5 gehouden kennis inzake mensen 
die  in hun denken het spel van de macht uitspelen middels narcisme en psychopathie in 
verschillende kwalificaties en de ergste exemplaren genieten van de ellende die zij anderen 
toebrengen.


Het leven van de schrijver dezes kent gewoon een optelsom van zeer veel soorten brede en 
unieke factoren die maken dat de schrijver vandaag is die hij is; een strijder binnen de Wet die hij 
zelf wel eens benoemde als; terrorist van het vastgeklonken denken’.


De stank die de schrijver ervaart vanuit de heersende Rijksoverheid onder de Monarch jegens het 
volk is die van verbrande onwelriekende reuzel als kwinkslag naar de huidige Minister van Justitie 
& Veiligheid en geheel naar de ‘humor’ van de naar eer en geweten liegende Premier Mark Rutte.

De democratie is vernietigd door de Eed dragers en het liefst geven de Eed dragers daar het Volk 
vanzelfsprekend weer de schuld van. Het bekende omkeren der werkelijkheid dat wij weer pogen 
terug om te keren. 


De vraag is dan voor wiens belang die ultieme Macht bedoeld is.

Ik denk dat het belang van de Vaandeldrager aan de orde is.


Bedenk, dat het logischerwijs, als je kijkt vanaf de tijd van de zelf uitgeroepen Koning Willem de 
Eerste, niet anders kan dan dat het dB(A) Bedrog gaat om de belangen van de Bilderberg Von 
Lippe Biesterfeld Corporation die samenwerken met de WEF club welke WEF club reeds in 1971 
is opgezet door het syndicaat van de Westerse Rijkste Families Groep. Binnen die groep gaat het 
dan vervolgens ook weer om wie de grootste Circumplexe Duistere Sinistere geest heeft en later 
de Vaandel mag dragen.


Ik heb al jaren de film ‘Soylent Green’ uit 1973 geadviseerd om die te bekijken, die gaat over de 
toestand in de wereld in 2022. 
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Proces Verbaal rechtszitting LEE 21 / 2543 

Laten wij heel duidelijk zijn over ons hoger beroep, niet wij liggen ten oordeel van de Raad van 
State, het is de Raad van State met haar Voorzitter die ten oordeel ligt inzake hun 
geloofwaardigheid. 


Feitelijk hebben wij deze zaak op basis van werkelijkheid al gewonen omdat wij bewezen hébben 
dat de dB(A) Weighting Wetgeving voor ‘geluid’ bedrog is omwille van economische redenen en 
derhalve neemt iedereen die zich bediend van het Wettelijk dB(A) Weighting bedrog deel aan een 
criminele organisatie.


Zet u schrap, ik maak u de werkelijkheid bekend;


De basis onder het verzwijgen en het ontkennen door de overheid van het wereldwijd Wettelijk 
dB(A) Weighting bedrog. Het dB(A) Weighting bedrog maakt onderdeel uit van iets veel groters, 
namelijk het SDG beheer van het gewenste maximaal aantal mensen op aarde.

 

Mensen die als beroepsmatige functie ‘het besturen’ hebben, dus zowel een ‘burger’ als een 
‘functie’ zijn, bekritiseren mag in dit WEF tijdperk binnen de Tweede Kamer niet meer, dan tikt 
Voorzitter Vera een Kamerlid in de oppositie direct op de vingers met haar ‘foei, foei, u mag het 
niet persoonlijk maken’. Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Tweede Kamerleden die behoren tot 
het Kabinet maken echter een hele grote beoordelings- en bestuursfout, mensen mag je op basis 
van ‘hun functie’, inclusief ‘hun gedrag als bestuurder’ keihard aanpakken om de democratie te 
beschermen, dus ook in hun functioneel handelen als bestuurders typeren. 

Helaas mag kritiek hebben van een Tweede Kamerlid op een andere bestuurder en het gedrag van 
die andere bestuurder typeren niet meer, dat wordt als ‘een aanval op de persoon’ gezien en dát 
bewijst dat de democratie een nep-democratie is, het masker is eraf. 


Dat het masker van de democratie van de Koning is afgevallen is omdat het Koningshuis de 
belangen van het WEF aanhangt, het Koningspaar is betrokken bij het WEF.


Als je als autonoom persoon tegen de algemeen geldende stroming in jezelf ‘anders’ hebt 
ontwikkeld is het niet zo moeilijk te snappen wat de Sustainable Development Goals van het WEF 
zijn, namelijk net als er ‘wild life management’ is (waar wijlen Prins Bernhard ook van hield, 
drijfjachten Kroondomeinen) gaat het WEF over ‘Economisch Human Management’ in verband 
met behoud van de grondstoffen voor de toekomst van de Elite, want de SDG (doelen) betreffen 
fundamenteel het besparen op de grondstoffen voor de toekomst van de Elite.


Waar gaat de Oekraïne oorlog over waar het ‘nep-democratisch vrije westen’ achteraan rent en 
feitelijk aan mee doet, dat gaat over de grondstoffen in de Donbas regio. 


Wie heeft de Nord Stream pijpleidingen opgeblazen? Er wordt beweerd Rusland. Zweden zwijgt. 
Het Koninklijk paar was op uitnodiging op Staatsbezoek in Zweden. In Nederland is discussie of 
het Staatshoofd wel naar het WK voetbal moet gaan. Quatar zegt in de media tegen het inmiddels 
‘nep-democratisch vrije Europa’ ‘neem gewoon gas af van Rusland’. 


Ik (Robbert Huijskens) ga nu datgene zeggen dat door de Circumplexe Dark Triad wordt 
verzwegen en hetgeen de zittende macht in de nep-democratie niet wil dat daar woorden aan 
gegeven worden, hetgeen de dood van de nep-democratie bewijst. (wie 
twijfelt aan mijn achtergond, spit mijn websites door op Nederland-
Indië, Shell, Grasberg, slachtoffers etcetera)


Het ‘kern’ aantal Joodse mensen werd anno 2020 geschat op 14.8 
miljoen (degenen die zich identificeren als Joden boven alles. Bron 
Wikipedia). Ik besef dat je deze cijfers niet een op een kunt overnemen. 

19 oktober 2022, CIA Factbook Israël; 74% van het aantal inwoners 
van 8.914.885 inwoners van Israël is Joods. 

Het aantal in opdracht van Hitler omgebrachte Joden is per jaar 
ongeveer —> Bron Afbeeldingen Wikipedia —>
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Als je de gruwelijke misdaad van Adolf Hitler 
beoordeeld heeft zijn project in zijn tweede 
economische wereldoorlog ten bate van zijn 
circumplexe dark triad macht gefaald.  


Hitler kreeg het helaas voor elkaar, mede 
omdat heel veel mensen de werkelijkheid 
gewoon niet wilde zien (dat is een keuze van 
de ziel), ongeveer 35% van het totaal aantal 
Joden toen middels nazi ‘Jewish human 
management’ te vernietigen voor zijn eigen 
Circumplexe Dark Triad machtsgenot.


Met name de machthebbers van het ‘nep 
democratisch vrije westen’ zijn de grote 
aanhangers van de SDG doelen en de 
methode wordt verzwegen en betreft het 
‘verboden om te benoemen’ gedrag.


Het woord ‘conspiracy’ is een woord waarmee 
mensen worden weggezet als wappies. 

De werkelijkheid is, om maar een voorbeeld te 
nemen, het opblazen van de Nord Stream 
pijpleidingen en wie heeft er naast de 
Verenigde Staten nou ook belang bij gehad;

de LNG handel, en wie loopt voorop met de 
LNG handel, de intellectuele eigenaren van de LNG tanker, de Murex 5.


En plots, ‘totaal onvoorbereid’ lag daar de LNG Eemshaven als een grote verrassing van WEF 
Minister Rob Jetten en welk schip loste daar als eerste Liquid Natural Gas, LNG aangekocht van 
Quatar’s Golden Pass LNG Haven bij Port Arthur te Texas, waar net daarvoor Hare Majesteit 
Máxima (met sinds Prinsjesdag 2022 de bijzondere bijnaam) toevallig nog was. Jawel, je weet het 
wel, de Murex. En waar was nou toch die discussie over of de Koning om ethische redenen van 
de Tweede Kamer wel naar het WK voetbal zou mogen in… uh, Quatar.       


Mevrouw C.A.M. van Velzen benoemde de Murex nog even tijdens de behandeling van de 

LEE 21 / 2543 te Groningen. De Murex haalde bij haar tweede vaart na het opblazen van de Nord 
Stream pijpen het LNG op bij de LNG haven bij Savannah van de Familie Morgan in Georgia, 
Verenigde Staten. Eerst was dat LNG complex nog gezamenlijk bezit van de Morgan’s en Shell. 


Zij die de Nieuwe Wereldorde nastreven hebben geleerd van het mislukte Circumplexe Dark Triad 
experiment ‘Tweede Wereldoorlog’, het moet nu humaner en ongemerkter. De Circumplexe Dark 
Triad onderdelen zijn om te beginnen uit de DSM-5 gehaald. (DSM-5 = standaardwerk voor de 
classificatie van psychische stoornissen)


De humane methode is anno 2022, geheel volgens de voorspellingen in de film ‘Soylent Green’ uit 
1973, eigenlijk net als Hitler dat deed, zo’n 92% van de mensheid zichzélf te laten vernietigen 
zonder dat die mensen zelf snappen dat zij dat doen of mee bezig zijn.

Het modere psychische slagveld met quasi natuurlijke oorzaken om de SDG doelen te bereiken. 


Ik maak drieluiken, of worden die mij aangedaan, wie zal het zeggen. Dit dB(A) dispuut is het 
derde drieluik, de heftigste. 
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Bij het éérst drieluik heeft Justitie Nederland van de Staat der Nederlanden mij in 1996 psychisch 
gesloopt toen bleek dat er tegen mij een valse-zedenaangifte was gedaan. De recherche was daar 
met volle tunnelvisie op gedoken en halverwege bleek dat de aangifte vals was. Het ‘systeem’ 
Justitie Nederland ging toen de betrokken belangen afdekken om hun schade te beperken en 
Justitie heeft gaande de weg met hun eigen moeite valse-kinderporno gemaakte en als zodanig 
misbruikt. Dat argument heb ik ten tijde van de zaak van 14 december 2020 Raad van State 
inzake uitbreiding van de druk voor de UGS-Norg dat feit ook nog gebruikt. Justitie Nederland is 
tot en met Raad van State een Doofpot Organisatie.  


Ten twééde heeft Justitie Nederland mij in 2011 mijn hobby (op een club schieten met mijn antiek 
enkelshots zwartkruit geweer uit 1871) afgenomen op valse gronden. Namelijk dat een Korpschef 
door haar eigen Complexe Dark Triad mentaliteit vond dat ik niet mocht schrijven over ‘Justitiële 
Valse Kinderporno’ terwijl dat de werkelijkheid van het verhaal was. De Raad van State heeft mijn 
hoger beroep toen ook nog corrupt afgehandeld. 


Ten dérde heeft Justitie Nederland onze aangifte tegen het bedrog van de Wettelijke dB(A) 
Weighting niet als aangifte willen opnemen en zijn er sinds 2018 allerlei aanvallen door de 
Rijksoverheid op ons gepleegd om te pogen ons te belemmeren tot dit stadium van de procedure 
202205821/1/R4 te kunnen komen, namelijk het Wettelijk dB(A) Weighting bedrog voor de voeten 
van de Koning te brengen in zijn hoedanigheid van het zijn van de Voorzitter van de Raad van 
State.   


Voor wie nog denkt dat complotten nonsens zijn, ga je eens verdiepen in Nicolaas Copernicus en 
dan niet in zijn stofwolk van het Heliocentrisch systeem waarbij Copernicus de zon in plaats van 
de aarde in het centrum van de toen bekende planeten stelde maar achter die stofwolk 
Copernicus al vóór Thomas Gresham een versie van de wet van Gresham formuleerde in 1519. 
Die leer gaat over het omtoveren van eigendom van grondstoffen in een geschreven tegenwaarde 
op papier. De basis onder het VOC denken en het eerste aandeel in 1602 wat resulteerde in de 
economische wereld zoals die er nu uit ziet, volledig beheerst door Complexe Dark Triad. En nu 
anno 2022 wil dat Complexe Dark Triad systeem terug naar een kleinere basis hetgeen de SDG 
doelen zijn uitgevoerd door UN, WHO, WEF en alle door het WEF opgeleide Dark Triad mensen.

Het is gewoon een onderweg steeds aangepast plan, noem het een complot of niet, het is net zo 
gepland als de LNG Eemshaven en het opblazen van de Nord Stream gasleidingen. En of Putin 
deel uitmaakt van dat Complexe Dark Triad plan, ik weet het niet, ik weet wel dat het Nep 
Democratische Vrije Westen, in Nederland al vanaf de oprichting in 1848 slechts een sprookje was 
omdat het toenmalig Koningshuis bang was voor een volksrevolutie.   


The Humane Management SDG Method;

Het moet snel gebeuren zodat mensen niet wakker worden uit hun bedwelming. 

De mensen worden (net als vroeger in Nederlands-Indië officieel beleid was vanuit de 
Nederlandse Staat), zo laag opgeleid mogelijk gehouden. 

Er worden psychische methode ingezet van angst, onzekerheid, hetgeen ongezonde stress geeft.

Methoden zijn het weer (regen, wind, storm) beïnvloeden zodat er rampen komen, 
overstromingen, aardverschuivingen, aardbevingen waarvoor gewerkt wordt met  zeer krachtige 
VLF-ELF installaties, waarvoor de basis kennis al is gelegd door Nicola Tesla.

Beïnvloeding via de media van het volk welke media in bezit zijn van de aandeelhouderswereld.

De bevolking steeds ongezonder voedsel geven, laat ik het voorbeeld zonnebloemolie nemen. 
Door de door het democratisch vrije westen samen met hun NATO de oorlog in Oekraïne te 
forceren kwam er onder andere een tekort aan zonnebloemolie. Zonnebloemlecithine is goeddeels 
helemaal vervangen met Sojalecithine. Van website +Viata Apotheek; Sojalecithine bijwerkingen 
Ongefermenteerde soja bevat fytinezuur, dat kan binden aan mineralen zoals calcium en 
magnesium. Hierdoor kan een tekort aan deze mineralen ontstaan. Wanneer ongefermenteerde 
soja verhit wordt, zoals bij sojamelk het geval is, wordt fytinezuur ook inactief. Sojalecithine kan 
fytinezuur bevatten maar in normale doseringen en bij een gezonde en evenwichtige voeding, 
heeft dit geen nadelige gevolgen. Wat is nou het ‘leuke’, dat bijna niemand leest wat er in 
producten zit en Sojalecithine zit tegenwoordig bijna overal in en dus krijgen mensen teveel 
Sojalecithine binnen met op termijn de gevolgen daarvan. Het werkt net als met GSM straling, 
meet je de straling van een i-phone (lees bijsluiter waarin staat het apparaat enkele centimeters 
van je lichaam te houden) wordt verteld dat het onschadelijk is maar tel alle straling om je heen 
eens op. Sojalecithine is niet de enige methode. 
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De ‘smart phone’ is hét verslavingsproduct van de Circumplexe Dark Triad dat mensen steeds 
dommer maakt en steeds minder sociaal. (al eens een video kijkbijsluiter bekeken, op dat kleuter 
niveau functioneren veel volwassenen inmiddels)

Griep is door ‘wetenschappers’ van de Circumplexe Dark Triad psychisch vermaakt tot een 
ernstige ziekte die voornamelijk stress geeft, de varianten gefabriceerd worden, en zelfs via 
muggen verspreid kunnen worden met genetische voorselectie (lang verhaal). Covid is reeds 
gebleken, ook al geven de Politici van de Complexe Dark Triad dat niet toe, een enorme oplichting 
en steeds meer mensen beginnen ‘plotseling’ zomaar dood neer te vallen, niet vanwege Covid 
maar vanwege de spuiten die geen nuttige vaccinaties bleken maar… iets anders veroorzaken, 
namelijk aantasting van het eigen immuunsysteem. 

Doelbewust economische chaos maken.

En last but not least het Wettelijk dB(A) Weighting bedrog waarmee de schadelijke LFG actief 
wordt ontkent maar sinds 1979 ook actief verborgen wordt gehouden met medewerking van 
wetenschappers en meet bedrijven. UNESCO maakte de schadelijkheid ervan al in 1967 bekend 
en tot op heden wordt dat wetenschappelijke feit ontkent door de huidige geluid-wetenschappers 
en dáár gaat dit hoger beroep over. 


Ik ga dat nu niet weer helemaal uitleggen.  De Raad van State krijgt alle stukken digitaal om hun 
oren en ogen en ze gaat daar voor 99,9% algoritmisch zeker weten toch niets mee doen, het gaat 
er dan nu ook om dat wij bewijzen dát de Raad van State daar niets mee doet als laatste platform 
pal onder de bescherming van de belangen van de Monarch, oftewel de Dictator.


Hitler bracht de hoeveelheid Joden van ongeveer 17 miljoen met zo’n ruim 6 miljoen doden tijdens 
de Holocaust naar 11 miljoen. Dat betrof en trof dus zo’n 35% van de Joden. Vanuit het de 
Economische Tweede Wereldoorlog bekijken met als nevenwerking de haat van Adolf Hitler tegen 
Joden is de Holocaust op de joden, zo vreselijk als die is, in de ogen van den Circumplex Dark 
Triad persoon een mislukt project want, de doelstellingen die op de Georgia Guide Stones welke 
op woensdag 6 juli 2022 zijn opgeblazen en de Nord Stream gas pijpen die op maandag 26 
september 2022 zijn opgeblazen gaan veel verder. Op de Georgie Guide Stones stonden de SDG 
plannen al ingebeiteld, maximaal 500 Miljoen mensen op aarde, de rest was kanker van de aarde. 
We zitten onder de Derde economische Wereldoorlog met de uitrol van de ware SDG doelen door 
Circumplexe Dark Triad mensen. 


Met het Wettelijk dB(A) Bedrog hebben wij een klein deel van de methode van het hele 
economische SDG doel ontmanteld. 

De opwarming van de aarde kan heel goed ook veroorzaakt worden door sturing van de 
Circumplexe Dark Triad leiding met de enorme hoeveelheid ELF & VLF zenders die de atmosfeer 
kunnen opwarmen. Ach ja joh, sorry hoor Circumplexe Dark Triad mensen dat ik jullie genot een 
beetje bederf. Het hele noordelijk halfrond, of als je het plat bekijkt als je de leer van Copernicus 
niet accepteert, de inner cirkel van de aarde is bezaaid met krachtige ELF/VLF zenders naar 
uitgewerkt voorbeeld van Nicola Tesla, ik beweer niet dat zij daarmee de aarde opwarmen maar ik 
schrijf dat het absoluut zeker zou kunnen en die kennis heb ik niet van mezelf maar met name de 
Verenigde Staten zijn daarmee begonnen en hebben ‘de grootste’.   

Dan al die modems en smart phone’s en zenders warmen de aarde ook op, waarom adviseert de 
regering niet je modem ’s nachts gewoon uit te zetten. Modem 50 watt per uur = als je geen 
internet gebruikt en wat minder flut telefoongesprekken voert en dus geen WiFi verslaving hebt, 

1 kilowatt en 200 watt verbruik per dag (los van je steun wifi zenders) en dat over 427 kilowatt per 
jaar alleen al aan je modem dat ook dient voor het landelijk netwerk als verzwegen onderdeel van 
het 5G netwerk. 

Kan het allemaal schrijven, bijna niemand leest het en het misbruik-feest gaat gewoon door onder 
het volgende moto; ‘WEF hoer’ roepen mag volgens de Koning in een democratie maar een 
beetje netter zou beter zijn, Tweede Kamerleden die je als Minister van Justitie niet zinnen, typeer 
je als ‘onwelriekende reuzel’ en de Premier van dit lulkoek land zegt dat een Tweede Kamerlid 
typeren als ‘onwelriekende reuzel’ HUMOR is, volgens mij is de leiding van een land dan gestoord 
of het land zelf is een FPK behandel kliniek voor mensen die psychisch de weg kwijt zijn.


Wat heeft de Rechtbank Noord Nederland nou gedaan;

Die hebben al onze ingestuurde stukken over het dB(A) bedrog, ons verweer op het besluit van de 
Minister van EZK, gewoon opzij geschoven. Het spelletje van ‘recht spreken’ wordt ter zitting even 
meegespeeld en dat is ook logisch want één rechter in Groningen zal het Wettelijke dB(A) 
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Weighting bedrog niet omver werpen, dat zou heel slecht zijn voor zijn carrière. Dus maar even 
wat details uit het Proces Verbaal van de rechtszitting.


Er zitten vast kleine onjuistheden in het proces verbaal, hetgeen wij kunnen snappen omdat de 
griffier snel mee moet typen en niet bekend is met de materie van waar wij het eigenlijk over 
hebben. 


Behalve die kleine foutjes van wat er gezegd is, is er een ding heel belangrijk en dat is dat de 
Rechter één klein zinnetje door de griffier laat vastleggen en erkent dat hij wat ‘voelt’. 

Pagina 3 van het PV;    ‘EK: Het is inderdaad een soort gevoel.’


De rechter erkent dus dat hij iets voelt. 

Wat voelt hij dan?

De Rechter voelde de overduidelijke trillingen die de 24 Hertz demonstratie Stemvork hem liet 
voelen. Dat de rechter ter zitting ook erkende die te ‘horen’ en ook aan de griffier liet horen staat 
niet in het PV. 


Dús, zijn wij al blij met dat de rechter in zijn PV heeft erkend de 24 Hertz druk te voelen, is een 
overwinning, maar de rechter heeft het verder wel vaag gehouden en in zijn uitspraak heeft de 
rechter het hele door ons met wetenschappelijke onderbouwde argumenten en feiten ingebrachte 
Wettelijk dB(A) Weighting bedrog niet behandeld en ook niet in zijn motivatie benoemd waarom de 
rechter dat niet gedaan heeft.


Dus willen wij ter motivatie van het grote bedrog, mede als onderdeel van de methode van de 
uitvoering van de SDG doelstellingen, bij de Raad van State een gedegen demonstratie geven 
waar wij het eigenlijk over hebben. Wij moeten wel want wie niet luisteren wil moet dan maar 
luisterend ervaren en voelen.


Wij wéten dat wij gelijk hebben en de Rijksoverheid wil deze leugen wet niet ruimen, een beetje 
griep, vogelgriep of Covid griep en de boel moet gelijk geruimd dan wel geïsoleerd worden.

De maat is vol!


De ondemocratische Tweede Kamer, Media, politie, Nationale Ombudsman, geluidsindustrie, 
wetenschappers doen niets aan dit bedrog omdat zij er  ieder op hun eigen manier   onderdeel 
van uit maken. 


Derhalve eisen wij van de Raad van State een live demonstratie te mogen geven ter zitting in de 
procedure 202205821/1/R4 en wel in de middag. In de middag omdat wij helemaal uit Drenthe 
dienen te komen. 


Tevens eisen wij dat het ‘5 minuten spreektijd’ druk zetten achterwege wordt gelaten door de 
griffie, wij hebben het grondrecht ons verhaal te vertellen en zoals in ons geval met demonstratie 
van het bewijs.  


Wij gaan bij voorbaat akkoord met de aanwezigheid en deelname door welke geluid 
wetenschapper dan ook, met name die aangesloten zijn bij de www.klankbord.nu

groep omdat zij altijd te laf zijn om te antwoorden, beetje zijn zoals Kabinet Rutte 4 zeg maar.


Stel de zitting zou om 13.00 uur zijn, dan willen wij om 12.30 in de rechtszaal kunnen om onze 
spullen klaar te zetten, waaronder een subwoofer van ongeveer 33 kubieke centimeter . Ik heb 
vele opnamen gemaakt in rechtbanken dus ff niet moeilijk doen!  Moeilijk doen betekent 
tegenhouden van bewijs en dat is het tegenstand bieden aan zuivere rechtspraak.


In de valse-zedenzaak is ook ontlastend bewijs materiaal uit het dossier gelaten, oftewel 
verdonkeremaand door Justitie Nederland. Dus houd op met gekloot of betoon je als Raad van 
State als een dictatuur want dáár gaat het nu om, om te bepalen of Nederland een democratie of 
een dictatuur is.
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Als je de aanvallen die in de Tweede & Eerste Kamer worden uitgevoerd op een partij als het 
Forum voor Democratie bekijkt en bestudeerd, kijken wij als ervaringsdeskundigen op zwaar 
narcisme en psychopathie met afgrijzen naar mensen als Jan Paternotte, Joost Sneller, Mei Li 
Vos, Paul Rosemöller, Henk Otten, Rik Janssen, Martin van Rooijen, de sturende het debat 
verstorende Voorzitters Vera Bergkamp & Jan Anthonie Bruijn en ik mag Nieuwsuur 
Staatspropagandist Rudy Bouma hierbij niet overslaan en nog veel meer hedendaagse politici & 
journalisten die er allemaal nogal wat gedragingen op na houden die allemaal passen binnen de 
Circumplexe Dark Triad, namelijk anderen pogen af te dwingen te denken zoals zij denken, 
mensen die anders denken dan zij vervolgens verbaal pogen af te plassen en als die anderen hen 
nog steeds niet hun zin geven -in het zichzelf aanpassen aan hun denken-  oordelen zij in hun 
weglopen alsnog die ander. Dit is zulk ondemocratisch gedrag dat je hieraan ziet dat dit soort 
politici en journalisten al zo dictatoriaal denken onder het zichzelf verdedigen met ‘dat zij de 
democratie belangrijk vinden’. Dit gedrag is een zuiver kenmerk van doorgeschoten narcisme.   


De tijd van Balletje Balletje spelen met bewijzen is met deze zaak voorbij of indien de RvS moeilijk 
doet bewijst dit dat de Raad van State samen met haar Voorzitter Balletje Balletje spelen met het 
volk. Democratie of dictatuur is the question?


Het Proces Verbaal is sturend dan wel niet volgens de letter, zittingen opnemen wordt dan ook 
niet voor niets veelal verboden door de rechtbanken zodat recht-spraak krom-spraak kan zijn.

De rechter in de LEE 21 / 2543 geeft op pagina vier van het PV aan ‘EK. Het is een juridische 
procedure dus ik heb juridische argumenten nodig.’ Ik heb daarop gereageerd en gezegd ‘Bedrog 
is een juridisch argument’, dat ik dat zei mist in het PV en is niet behandeld door de rechter terwijl 
wij bijlage 26 ‘aangifte’ en bijlage 27 ‘onderbouwing bij bijlage 26’ hebben ingebracht.


Nog een punt van correctie in het PV betreft een vermeende opmerking van ondergetekende mw. 
C.A.M. van Velzen bovenaan pagina 3 van het PV ‘V. Daarnaast kun je het niet traceren, wij wonen 
in een stiltegebied.’ Dat kan mw. Van Velzen nooit zo gezegd hebben en staat dan ook haaks op 
ons consistent uiten van de situatie. Juist omdat wij in een stil gebied wonen kun je het Laag 
Frequent namelijk juist heel goed traceren. Daarbij in het hoofdstuk ‘conclusie’ zal blijken dat de 
tracering van de overlast ook in het NAA rapport succesvol is uitgevoerd en de bron is 
vastgesteld.  


Ik ga nog een punt uit dit deel met kop ‘Proces Verbaal rechtszitting LEE 21 / 2543’ schrijven in 
onze conclusie.


Onze Conclusie 

De motivatie onder ons beroep aan de Minister van EZK is het dB(A) bedrog als ons bewijs, dat 
de Wettelijke dB(A) Weighting waarop de Minister van Economische Zaken en Klimaat zich 
beroept een bedrog wet is.  
Onze motivatie/argumenten/bewijs dat de Wettelijke dB(A) Weighting bedrog is, is geheel 
onterecht buiten de behandeling ter rechtszitting LEE 21/2543 gehouden en in de uitspraak 
ontbreekt ook iedere motivatie daartoe van die actieve handeling, iets bewust niet doen is ook iets 
doen, namelijk niets, oftewel niet rechtspreken op basis van alle ingebrachte feiten.  
 
Daarbij wordt het beginsel van deze zaak ook geheel buiten beschouwing gelaten; wij hebben 
namelijk daarin aangegeven een andere weegnormering te opteren dan de dB(A) om zodoende de 
werkelijke LFG/ELF overlast op ons huisadres juridisch zichtbaar te kunnen laten zijn zodat op 
basis van de werkelijkheid tot oplossing van de overlast kan worden overgegaan geheel zo 
Landsadvocaat mr. Hans Besselink op 14 december 2020 ter zitting Raad van State al uitspraak, 
‘regel dat op welke wijze dan ook’. Zowel de minister van EZK als ook de rechter hebben dit punt 
niet behandeld en hebben beiden op hun eigen wijze zich niet gemotiveerd.


Tijdens de zitting LEE 21 / 2543 was namens de NAM aanwezig Mw. M. Mulder, dat is voluit 
Jannie Mulder-Teunissen van de afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement Asset 
Groningen van de NAM/Shell.
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In opdracht van de NAM, vertegenwoordigd door Jannie Mulder-Teunissen is er opdracht 
gegeven aan het Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV om een Onderzoek Laagfrequent Geluid 
Woning Lindelaan 18 te Een uit te voeren. 

Dat onderzoek betreft dus Laagfrequent overlast dat ook wordt gemeten en vervolgens 
gerapporteerd met de Wettelijke dB(A) Weighting norm.

Dat zo doen is net zo’n soort methode als ‘de vrije slaaf’, of de vierkante bal, de massieve buis, 
het droge water, de verkrachter bedreef de liefde met zijn slachtoffer voordat hij haar op lieflijke 
wijze vermoordde, de opdracht van de NAM LFG overlast te onderzoeken en het NAA rapport 
inzake LFG meting vervolgens met een dB(A) Weighting beoordelen is net zulke kolder.


Daarbij kan Mw. Mulder of niet lezen of Mw. Mulder heeft ter zitting gelogen want in het Proces 
Verbaal staat op pagina vier ‘M. ….., het rapport wijst aan dat er geen relatie kan worden 
gevonden.’


Over welk rapport gaat dat; over het net beschreven rapport dat in opdracht van Mw. Jannie 
Mulder-Teunissen is opgemaakt, hetzelfde rapport dat Landsadvocaat mr. Hans Besselink zat 
door te bladeren tijdens de Raad van State zitting op 14 december 2020 waarop hij ter zitting 
mondeling heeft gereageerd met ‘regel dat met welke meting dan ook’, want mr. Hans Besselink 
zag de bui al hangen omdat zelfs dat NAA rapport heel duidelijk toont dat er overlast is mits je die 
weegt met de dB(C) dan wel gewoon vlak met dB(Z) en niet wegstreept met een dB(A) lijntje op 
papier, hetgeen het RIVM ook al aan ons bevestigd had in hun e-mail van 6 januari 2022 bij 
serieuze overlast van LFG dien je met dB(C) dan wel dB(Z) te wegen.

 

In het NAA rapport uitgebracht op 12 maart 2019 met kenmerk 5955/NAA/jv/ft/1 staat heel 
duidelijk onderaan pagina 15/17 dat er wél een relatie is tussen de UGS-Norg en de woning van 
eisers; ‘Uit nadere analyse van het door de fornuizen geproduceerde geluid en het binnen de 
woning gemeten geluid blijkt dat het inschakelen van de fornuizen in de woning herkenbaar en te 
meten is. De frequentie van rond de 35Hz bevindt zich binnen het door bewoners aangegeven 
frequentiegebied (zie hoofdstuk 4). De gemeten waarden zijn echter wel erg laag: ten minste 10 
dB(A) onder de NSG LF hinder curve. De geconstateerde tonen kunnen, volgens de NSG-richtlijn, 
geen hinder veroorzaken. Hier kan nog wel enige nuance in worden aangebracht. De 
gehoordrempel kan per persoon behoorlijk verschillen.’


Conclusie 1; Mw. Jannie Mulder-Tenissen kan niet begrijpend lezen of liegt. 

Conclusie 2; Mw. L. Ensing zegt namens de NAM in het PV onderaan pagina 2 ‘maar wij hebben 
geen relatie gevonden’, dus ook mw. Ensing kan niet lezen of liegt.

Conclusie 3; De ‘NSG-richtlijn’ hebben wij aangetoond als bedrog in onze bijlage aangifte bedrog 
van de dB(A) Weighting hetgeen de rechtbank niet heeft beoordeeld terwijl bedrog juridisch een 
misdrijf is, zeker als het om economische belangen gaat.

Conclusie 4; Het LFG onderzoek is getuige het geschreven ’10 dB(A)’ geen LFG onderzoek want 
met de dB(A) Weighting kan je Wettelijk geen LFG vaststellen omdat die bedrog normering de 
vastgestelde overlast vervolgens met een simpele streep op papier weg streept.

Dus hebben wij de hele Wettelijke dB(A) Weighting norm zelf maar met bewijzen volledig de nek 
omgedraaid en al is het de Wet, de dB(A) Weighting Wet is nu gelijk aan een dood lijk. 


Besef; dat de UGS-Norg helemaal niet produceert als een rechte streep, zoals de NAM dat al 
jaren ter verdediging zegt, de UGS-Norg maakt verschillende Hertz Druk Golven, net wat ze 
moeten produceren, oppompen of de bodem in persen, ten tijde van de NAA meting draaide de 
UGS-Norg extra zacht, hetgeen vanzelfsprekend ontkent wordt maar wij vernemen dat gewoon en 
toch werd ook toen de overlast vastgesteld in het NAA rapport en simultaan uitgegumd met de 
potloodstreep van de NSG en dát heeft mr. Hans Besselink op 14 december 2020 ook in het NAA 
rapport gezien. 


Aangehecht bij de pleitnota betreffende de LEE 21 / 2543 zijn twee brieven, van Gemeente 
Noordenveld & van de NAM, waarin zij beweren dat er in het NAA rapport geen LFG relatie is 
gelegd tussen de UGS-Norg en onze woonlocatie, twee liegende organisaties of een gebrek aan 
een rapport begrijpend kunnen lezen. 
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Nu zijn we bij de Raad van State om de uitspraak te beoordelen op basis van alle door ons 
ingebrachte stukken, bijlagen, producties en het verweer van de Minister. Besef dat de dB(A) 
Weighting Wetgeving berust op economisch bedrog vanuit nep wetenschap welke situatie op haar 
beurt in stand wordt gehouden door velen die er ook economisch belang bij hebben. 

Besef ook dat deze dB(A) Wet een vorm van zowel psychisch- als ook fysiek misbruik betreft op 
basis van bedrog want het gaat ten koste van de gezondheid van velen. 


De grond onder de Wettelijke dB(A) Weighting opstelling berust op manipulatie zoals Joseph 
Goebbels die ook al bezigde, hoe Henry Kissinger zich voorstond op die manipulaties; ‘als je een 
leugen groot genoeg maakt en die maar blijft herhalen gaat het volk die leugen vanzelf geloven’. 

De buiten warmtepompen die Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening wil afdwingen, als ook die oorlog in Oekraïne die Premier Mark Rutte ‘ONZE’ oorlog 
noemt, het is o.a. ZIJN oorlog en de oorlog van het WEF en de oorlog van politici achter de NATO. 
Want het is niét onze oorlog, dat wel zo doen laten geloven en het ‘in de schoenen schuiven’ van 
het volk berust op Circumplex Subklinische Dark Triad gedrag van bestuurders.

Het manipulatief misbruik gedrag, binnen huwelijken, op kinderen toegepast, om economische 
belangen uitgevoerd, berust allemaal op hetzelfde dark triad principe dat Joseph Goebbels, de 
propagandist van Hitler, op niveau 2.0 ook al gebruikte en nu wordt dezelfde methode van 
psychische manipulatie van volkeren nog steeds toegepast maar anno 2022 op 

Circumplex Subklinisch Dark Triad niveau 5.0.    


Wij zullen de Raad van State zo spoedig mogelijk de verdere bijlagen/producties digitaal doen 
toekomen als ingebracht in de LEE 21/2543, het procesverbaal rechtszitting LEE21/2543 is bij 
deze brief aangehecht.  
Graag vernemen wij uw reactie betreffende ons verzoek tot het demonstreren van de stemvorken 
en de Fenton subwoofer als zijnde onderdeel van ons bewijsmateriaal.

  

Het is droevig gesteld als een democratische overheid ten bate van de aandeelhouders van het 
bedrijfsleven het volk al 44 jaren belazerd met Wettelijk dB(A) Weighting bedrog, dat is omgaan 
met de bevolking als ware het slaven.


Circumplexe Dark Triad leidt altijd tot misbruik, nagenoeg de 

gehele overheid zit vol met Circumplexe Dark Triad, alles om de macht. 

Nee, Huijskens is geen psychiater maar heeft zelf een C.D.T. 
afgestudeerd gerechtspsychiater voor het Medisch Tuchtcollege

gekielhaald. Veel wetenschappers en psychiaters zijn net zo 
erg als gewone niet gestudeerde mensen. Neem alleen al de 
hele groep nep-wetenschappers achter het dB(A) Bedrog, 
hoe zij hun best doen die leugen in stand te houden en dit 
gedrag mag je gerust plakken aan de rekenmodellen en 
veronderstellingen die worden toegepast op Covid en Stikstof, 

niet te vergeten het WEF zélf, allemaal gevoed door 

Circumplexe Dark Triad.   


De mate waarin ieder individueel mens comorbide C.D.T. eigenschappen 

heeft is afhankelijk van waar het eigen gedrag zich binnen de C.D.T. cirkel 

(bijnaam; roos van Leary) bevind, aan de buitenzijde of in het centrum van de duistere macht.

Circumplexe Dark Triad is zeer besmettelijk en in deze zaak gaat het erom hoeveel er van de roos 
van Leary in de Raad van State heerst, een groot deel van de politiek lijdt er al aan, oftewel hoe 
erg is het misbruik gehalte dat de Raad van State pleegt want het misdrijf ‘bedrog’ & ‘criminele 
organisatie’ onder de dB(A) Wetgeving is evident. Het hele gedrag onder het World Economic 
Forum plan is Circumplexe Dark Triad, een complexiteit van comorbide eigenheden gebaseerd op 
machtswellust vanuit ego. Hier schrijft 30 jaar ervaring ‘met’ en strijd ‘tegen’ circumplexe 
machtswellustige, beschreven in drie drieluiken en meer…


Hoogachtend,


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


Lindelaan 18, 9342 PL  EEN
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Aangehecht; Proces Verbaal zitting LEE 21 /2543


P.S.


Of ondertekenaar C.A.M van Velzen een afstammeling is van ‘Gerret van Velzen’ uit de 13de eeuw  
is C.A.M. van Velzen onbekend. Gerret had kennelijk een akkefietje met Graaf Floris V maar de 
geschiedenis is over de eeuwen steeds herschreven, toen misschien nog op niveau 1.0… 

Wellicht leuk en zinnig huiswerk voor de A.I.V.D. of de N.C.T.V. om de verwantschap tussen 

Gerret van Velzen en C.A.M. van Velzen eens goed uit te knobbelen.



Derhalve wat Wikipedia voorwerk voor de N.C.T.V.& A.I.V.D.;


Het klassieke motief van Van Velsen om Floris V te vermoorden zou zijn 
geweest dat graaf Floris Gerards vrouw Machteld zou hebben verkracht. Zij 
kon er niet mee leven en zou enkele jaren later zelfmoord hebben gepleegd. 
Dit motief werd onder meer door Pieter Corneliszoon Hooft gebruikt in zijn 
toneelstuk Geeraerdt van Velsen (1613). Voor moderne historici ligt de 
aanleiding tot de moord veeleer in de internationale politiek. Tijdens de 
Engels-Franse oorlog van 1294-1296 had graaf Floris aanvankelijk de kant 
van Edward I gekozen, maar omdat deze zijn beloften niet nakwam liep 
Floris begin 1296 over naar het kamp van Filips de Schone, waarna de 
Engelsen een samenzwering op touw zouden hebben gezet om graaf Floris 
te laten afzetten ten gunste van diens aan het Engelse hof opgevoede zoon 
Jan. 
Gerard had een dochter, genaamd Clarisse Gerardsdochter van Velsen, die in 1325 een jaarlijkse 
lijfrente kreeg van tienpond Hollandse florijnen van Willem III van Holland, als ze beloofde geen 
man te huwen. Het kwam erop neer dat de graaf geen nageslacht in de familie Van Velsen wenste. 

Het ouderwets woord voor het anno 2022 verboden woord ‘conspiracy’ was toen kennelijk 
‘samenzwering’, en het ‘World Economic Forum’ is volgens Minister President Mark Rutte 

een ‘praatgroepje’, ach ja… who cares…
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