Gunt Niessen Spreker Weerwolf-groep Pollux-Flat, Griegstraat 7
Aan HuisvestingsAdvocaten
Weena 690, PB 1929
3000 BX Rotterdam
PDF

.

5.5.2017

Beste mevrouw mr. Van Bergenhenegouwen,
Bezit ik het recht op zelfverdediging? Ja of nee?
Wilt u mij dit recht laten? Of juist afsnijden?
U visie op Vidomes staat haaks op onze visie op Vidomes, met 7 jaar ervaring. Ik
vraag u, zakelijk over de feiten de praten. Niemand heeft baat daarbij, dat u met
een aantal niet onderbouwde stellingen komt, o.a. met de `brandschakelaar-leugens`.
U probeert, de voogt van de meldpunt-mensen te spelen en hen voor te schrijven,
actief te worden. Een eigen oordeel wilt u hen niet toestaan, bijv. <Geen actie
nodig – geen geval voor ons.> Ze waren al hier. Ik heb uitvoerig met hen gespro
ken. Ze zijn lachend weggelopen <Geen geval voor ons> <In 22 jaar kunt u
terug komen> heb ik gezegd. <Dan ben ik 99. Dan hebt u misschien een kans.>

-

Bent u bekend met de Solschenitzki-strategie? Wilt u die toepassen, om critici monddood te maken? Misbruik van bepaalde instellingen is een misdrijf. Ik hoop, dat u en uw
opdrachtgevers zich daarvan bewust zijn. Ook een poging is een misdrijf.
Uw zin <U kunt in de woning aan de Griegstraat 7 blijven wonen> vind ik fijn. Alleen
bij wat er achteraan komt, de 8 `als`, die kan ik maar gedeeltelijk onderschrijven. En
als ze mijn recht op zelfverdediging afsnijden, dan zeker niet.
In punt 3 kan ik u tegemoet komen, indien neutraal geformuleerd: mensen in het huis
niet met politiek aanspreken. Dat kan ik op vele andere plekken doen, bijv. met het
thema cheap clean energie, waar veel gedaan kan worden via nieuwe techniek, maar
bijna niets van gewicht gedaan wordt. ondanks de nieuwe techniek, die ik heb gecreéerd,
waarom een internationale DSM-Innovention-Award op mijn naam staat. Ik ben voor de
maatschappij bezig. Maar dat moet niet in het huis. Ik hoop, u bent blij. Een van uw
vervulbare wensen vervuld!
Waarschijnlijk hebt u dit helemaal niet van mij verwacht, omdat u mij niet kent en uw
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opdrachtgevers mij in de zwarteste kleuren hebben neergezet, omdat ik hen bekritiseer
als arme mensen met de lust-schademaker-ziekte in hun hersenen. Deze ziekte is
wetenschappelijk nauwkeurig beschreven. Zie www.lust.jaaaa.net , gezonde en zieke
vormen van lust. U kunt zich denken, dat ik meer dan 3 keer nadenk, tevoren ik
mensen deze titel aanhang. Echter, de criteria treffen op een behoorlijk grote groep
binnen Vidomes perfect toe. Nog belangrijker: deze pesonen zijn gevaarlijk.

Het wespennest van lust-schademakers en de aanvalsstructuur
Ten tweede is het noodzakelijk, zich en anderen tegen deze zieken te beschermen. Want
ze zijn gevaarlijk. Ze kunnen niet stoppen met schade maken, begeleid van lust-uitingen.
Sommige gaan zelfs door tot de dood van hun slachtoffers. Een seniorenflat is een ideale
plek voor hen. Want hier vallen altijd doden en zieken, wegens de leeftijd. Een paar
dode meer, dat valt niet erg op. Zo kunnen ze hun perverse behoeftes hier uitleven.
Omdat ik ogen en oren heb en het zie, en zij mij ook aanvallen, draai ik de spies om en
val hen aan met beschrijvingen en protocollen van hun daden. Heel zakelijk. Feiten, op
een rij gezet. Dat zien ze niet zo graag. Dat zijn ze in die vorm ook niet gewend. Met
tegenargumenten komen ze niet. Dan verliezen ze meteen. Nu proberen ze van alles
andere, met heel zwakke karten. De karten van de Weerwolf-groep zijn veel sterker.
Sterk genoeg, om hen de dwingen, de test aan de Detectief-Computer DeC te doen
en Vidomes te verlaten. Wij willen, dat ze verdwijnen. Want Vidomes, half openlijk,
is van ons. En niet van een stel perverse personen. Zolang de lust-schademakers er op
posten van functionarissen zitten, is er geen veiligheid voor senioren. Dat begrijpt u
zeker! Wij weren ons tegen de ´onzichtbaren`. De gewone mens zonder ervaring ziet
hen niet.

Het verlengstuk
De perverse groep is een lastige tegenspeler. Ze heeft als verlengstuk een kleine groep
van bewoners hier. Die zeggen alles, wat Vidomes wil horen. Zo produceert
Vidomes haar eigen getuigen. Daarom zijn deze `getuigen` waardeloos. (Mijn buren
zeggen tegen mij: `Eindelijk iemand, die iets doet tegen de wantoestanden hier!` en
helpen mij. Zo krijg ik veel informatie, wat gaande is, wat ´de getuigen` rondzingen in
de flat.) Deze aggressieve personen, voorop een vrouw H.P. met een pokerface,
proberen, de andere bewoners, zelfs senile mensen, die niets meer begrijpen, op te hitsen
tegen hun `vijanden`. Die soort `argumenten` zetten zij in. Meerdere keren heb ik vrouw
H.P. om een gesprek gevraagd. <Doe ik niet> zegt zij iedere keer. Ik heb haar om een
gesprek met de hele bewonerscommissie gevraagd. <Doen wij niet!> Ook hier komt de
reactie uit 3 woorden. Dan draait ze aan de gashevel van haar rode invaliden-vaartuig.
En weg is ze. En gaat door met ophitsen achter mijn rug. Maar ook daarmee komen ze
en de anderen wespen niet ver. De meeste bewoners, inclusieve de zwijgende
meerderheid, zijn verstandige mensen en staan aan onze kant. Vele zeggen tegen ons:
`Ook de andere Pollux-bewoners moeten de Weerwolf toch dankbaar zijn, dat hij iets
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onderneemt tegen de wantoestanden, de slechte lucht in de flat, het lawaai in de vloeren
en in de liften!´ Deze agiterende groep hier, het verlengstuk van het Vidomeswespennest, is heel aggressief. Het ontspoorde aanvalsprogramma in hun hersenen drijft
hen. Bijv. scheuren ze iedere informatie van de Weerwolf, die ze op het bord ontdekken,
meteen af. Zo proberen ze, de voogt van andere bewoners te spelen. Die mogen niets
lezen, wat van de Weerwolf komt. Natuurlijk krijgen de anderen dat mee. <Wij lachen
daarover!> zeggen ze tegen ons. <Wij hebben toch de Weerwolf-website. Daartegen
kunnen ze niets doen> De aggressiefste is de liewe vrouw met het pokerface.

Observatie, die iets verklaart
Op 1. mei demaskeerde vrouw H.P. zich zelf: toen ze zich vermaakte over het leed van
een ander, verdween plots haar pokerface en verscheen een grijns, dat typerend is voor
de hersenziekte van een lust-schademaker. Zij, in de zogenoemde bewonerscommissie
zittend, heeft dus de scheidende huismeester P.B., verantwoordelijk voor 2 jaar ellende,
medeverantwoordelijk voor de luchtvervuiling in de flat de hele winter door, een
hartelijk dank nageroepen, en heeft de nieuwe huismeester R.H, een hartelijk welkom
toegeroepen, wetend, dat beiden tot haar groep behoren, de groep van de lustzieken, die
met veel ijver en veel lol non-stop poetsen bakken, kleine, grotere en duivelse megapoetsen zoals de genoemde gemaakte luchtvervuiling gedurende 5 manden, tot 3.3.
2017.

Chemtrail in de liften. Mega-misdrijf
Wegens dreigende Weerwolf-interventie met politie heeft Vidomes in een nachtelijke
actie de noodrem getrokken: de ampullen met vervuilende stoffen uit de dubbele
bodem van de liften weggehaald – sinds 3.3.17 is er geen chemtrail meer in de liften.
Plots is de lucht weer schoon! Toch kunnen de remote gecontroleerde spuitampullen
met diverse stanken en stoffen over nacht terugkomen, en nog ergere stoffen toegevoegd
worden, indien wij niet de gaten beneden in de hoeken, iedereen kan ze zien, en de
dubbele boden verwijderen laten. Over nacht kan de chemie-aaval opnieuw beginnen.
Daarom onderneemt de Weerwolf nu actie en maakt het mega-misdrijf van de lustschademakers in Vidomes bekend: chemtrail in de liften.
Dubbele bodem in de herfst in de liften ingebouwd, met spuit-ampullen, remote aan te sturen,
met schadelijke stanken en stoffen. 5 maanden lang 200 bewoners en gasten beschadigd .
In het doz-interview met Jesper Neeleman eind februari heeft de Weerwolf-woordvoerder het
misdrijf aangeduid. En de onthulling aangekondigd.

Nu doen wij het uit de doeken:
200 bewoners arglistig beschadigd ....
Welke stoffen zaten in de witte nevel, die vaak in de liften
en voor de liften hing en het ademen moeilijk maakte?
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Vele mensen hebben geklaagd en herinneren zich nog, maar hebben de gaten in de
liftbodem niet gezien, de bron van deze nevel ….....
Met welke verklaring gaat Vidomes nu komen?
Gaan wij deze mensen toch eens vragen !!!
U, mevrouw advocaat, bent toch de juiste persoon, om dit te doen.
En de Weerwolf zal ervoor zorgen, dat een groep journalisten aan uw lippen hangt, als u met
de Vidomes-verklaring komt. En let goed op: iedere stelling van Vidomes wordt nauwkeurig
onderzocht. Iedere flauwekul-verklaring zal meteen een flauwekul-verklaring zijn, voor
iedereen zichtbaar, en het wespennest von criminelen in Vidomes nog verder in de
problemen brengen. Als ze met leugens komen, gaan wij ze met de DeC-test aan de tand
voelen. 200 mensen gemeen en arglistig beschadigen en hopen, nu ongeschoren weglopen
te kunnen, dat gaat niet gebeuren!

Controle op juistheid
Natuurlijk is het uw recht, mevrouw advocaat, mijn uitspraken over H.P., P.B. en R.H.
en over de liften op juistheid te controleren: door deze personen met de DetectiefComputer DeC te testen. U zult zien, dat de aggressieve bewonerin H.P. en de beide
huismeesters alle in de grip zijn van de hersenziekte en daarna streven, leedvermaak te
beleven. Arme mensen dus. En dat allen over de gebeurtenissen in de liften en de
dubbele bodem en de gemaakte luchtvervuiling op de hoogte waren. En van alle nog niet
beschreven schadeprocessen, die in de flat lopen, op de hoogte zijn.
Een bewonerscommissie, die bij zoveel ellende en ongerijmdheden en duidelijke
schadeacties (o.a. chemtrail in de liften) ´niets merkt´, die is gekidnapt door het
wespennest. Wespennest-strategie is, machtsposities te bezetten. Dan kunnen ze zich
tegenzijdig beschermen. De huismeester(s) en de bewonerscommissie zijn een paradevoorbeeld daaarvoor.

Wij kennen de zwaktes van de pervers-zieke personen. Ze hebben
gedeeltelijk kinderhersenen, maken altijd dikke fouten. Via stomheid hebben ze ons
dikke argumenten tegen zich geleverd. Iedere strijd voor de rechtbank gaan ze verliezen.

Nu, mevrouw van Bergenhenegouwen, tot de feiten:
1..
de feiten over killer-trillingen
2..
de feiten over de brandschakelaar
3..
de feiten over schuldigen
Ad 1:

Sinds de killer-trilling loopt, werden rond om mijn woning 4 niets
vermoedende senioren door zware hersenbeschadiging geveld en onherstelbaar
beschadigd. (in uw brief zijn dat nul), en op grotere afstand nog meer. De
buitenwoningen aan de hoeken van de flat schijnen niet getroffen te zijn. Waarschijnlijk
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dringt de killer-trilling niet tot daarheen door. De centrale woningen om de hal zijn sterk
getroffen. Ik kreeg zware hoofdpijn en heb mij sindsdien met oorkappen beschermd. Als
ik de kappen afneem, krijg ik weer hoofdpijn. Want de killer-trilling loopt door, dag en
nacht. 70.000 slagen per dag op de hersenen. Vidomes geeft toe, dat de trilling er is,
maar weigert, ze af te stellen, op een speciale manier: zegt, het te willen doen, maar doet
het niet. Zie het laatste gesprek met huismeester R.H. op 5.5.2017. Het bekende spel van
de lust-schademakers. Ik heb een goede geluidsopname van de trilling. Brekende botten
in een molen – zo klingt dat. U in uw brief – want papier is geduldig – zegt simpelweg:
<Er is geen storend geluid. En er zijn geen bewoners met hersenbeschadiging
omgevallen.> In opdracht van Vidomes stelt u dat. <Er is alles in orde>, zegt u. U zoekt
het probleem waaranders. U bent niet zakelijk, niet bij de feiten.
U kunt apparaten kopen, die killer-trillingen produceren en daarmee doden. Zie bijlage.
De benutte energieen zijn zo zwak, dat maar een verklaring is: de energieen werken op
de hersenen, ontwrichten de hersenen, en dan sterven de getroffenen. Bacterie, dier of mens.
Deze apparaten worden in de tuinbouw benut, in de medicijn en in de techniek. U kunt
ook een apparaat, bijv. een huis-installatie, een beetje kapot maken en experimenteren,
totdat hij laagfrequente trillingen produceert, die dodelijk of zwaar gezondheidsschadelijk zijn. De negatieve werking is van de frequentie en van de vorm van de golven
afhankelijk, niet van hoge energie. Trillingen, die nauwelijks te horen zijn, kunnen
dodelijk zijn, als ze de dodelijke vorm hebben.
Een voorbeeld is het apparaat, dat in tuinen tegen mollen wordt ingezet. (zie foto met
een mol). In een circel van 30 m sterven alle mollen aan ontwrichting van hun hersenen, die
niet kunnen ontsnappen. Omdat de mollen slim zijn, vluchten ze, zodra ze hoofdpijn krijgen.

Een ander voorbeeld is het Zapper-apparaat van Dr. Hulda Clark. Bacteries, virussen,
schimmels en grotere parazieten sterven binnen 3 x 7 minuut door 9 Volt stroomimpulsen van 30.000 Hertz met een hoekige golvenvorm. Bij een spitse vorm of
sinusvorm blijven ze in leven. Dan gebeurt niets.
De oude huismeester B. en de lust-schademakers, die hem steunen, hebben in de laatste
week van januari een opvallende storing via de verwarmingsbuizen geproduceerd. Dag
en nacht, 8 dagen lang. Extreem! (Kan alleen met voorbedachte raad, zegt Unica). En
in een bepaalde opvallende vorm. Nadat B. daarop geen reactie kreeg (een experiment
van de Weerwolf-groep – wij hebben afgesproken, niet te reageren - stopte hij
teleurgesteld daarmee (zie www.Weerwolf.jaaaa.net >> Klachten over Vidomes >>
www.veilig-wonen.jaaaa.net / veiligheid)

Ad 2: Een paar dagen later produceerde hij een storende trilling via de
brandschakelaar en de gasbuis. En dat werd de killer-trilling. Kort daarna vielen
al slachtoffers, alle met beschadigde hersenen. Ik kreeg heftige hoofdpijn.
TNO heeft ons verklaard, hoe de trilling ontstaat. Niet, dat B. zo slim is, dat met
natuurkunde aan te gaan. Van natuurkunde begrijpt hij niets. Hij heeft domweg iets
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geprobeerd, wetend: als men een apparaat een beetje kapot maakt, dan begint die te
rammelen. Bij zijn poging, aan de binnenstructuur van de apparatuur te komen,
verwijderde B. de deur voor de brandschakelaar (waarom? hij zwijgt. Een bewoner heeft
hem het zien doen – getuige dus aanwezig) en bracht het kastje met de hendel daarin in
een rammelnde beweging. Zo trok het aandacht. Alles, wat volgde, is schuld van B., die
de dichte deur verwijderde en het rammelen produceerde. Kennelijk hebben dan mensen
met de trillende hendel gespeeld, zonder zijn functie te kennen. Zie: Wie was de dader?
Die vraag naar de dader(s) is zonder observatie in de container-ruimte zelf niet te
beantwoorden. Want er bestaat een 2. deur zonder camera-toezicht. Ik heb de hendel niet
aangetast. Uw stelling, dat wel, is niet onderbouwd en zonder bewijzen. Zie protocol
gesprek 2.3.17. U blijft dus niet bij de feiten. De perverse groep in Vidomes zoekt
munitie, om me te beschadigen.
In ieder geval heeft Patrick B. de deur voor het kastje met de hendel verwijderd en later
een dikke plaat daarvoor geschroefd, met heel lange schroeven, en dan deze plaat met
grof geweld zelf weer half weggebroken (half!!!) en aan alle bewoners laten zien. Met
een verhaal daarbij. U raadt al, welk verhaal. Juist! Omdat zijn manoevre zo doorzichtig
was en hij opgevallen is, praat Vidomes nu niet meer daarover. En praat het verlengstuk
van het wespennest in Vidomes hier in het huis – ik noem het eens het mini-wespennest
– ook niet meer daarover.

De Schuldigen, die voor de rechter moeten
De perverse groep in Vidomes is schuldig aan tal van misdrijven. Omdat ik deze beschrijf,
met steun van de ogen en oren van de Weerwolf-groep, wil ze mij raken, maar raakt me niet.
Conclusio: Er is dus geen reden voor een rechter, te bepalen, dat ik de woning, waarin
ik sinds 7 jaar woon, moet verlaten. In tegendeel: een rechter moet bepalen, dat Vidomes
in de woning rust en woongenoot moet herstellen en dat de schuldigen hun straf krijgen
en Vidomes moeten verlaten. Crimineel-zieke groepen, die in woningcorporaties met
mensenlevens spelen, die levens vernietigen, die gedogen wij niet.
Hiermee verlaag ik de huur om de wettelijke 20%, wegens ernstige gebrekken, totdat de
woonkwaliteit hersteld is. (Al voor 2 maanden gezegd. Vidomes blijft de volle huur van
mijn rekening incasseren. Terugstorten!) . Alle schade, willekeurig veroorzaakt door de
perverse Vidomes-groep bij Weerwolf-leden, gaan deze via de rechter invorderen, indien
Vidomes niet vrijwillig compensatie betaalt.)

Ad 3:

Maar er zijn 1000 redenen voor rechters te bepalen, dat de crimineel-zieke groep
van lust-schademakers in Vidomes Vidomes moet verlaten. Zolang deze
senioren-killers er in Vidomes zitten, zolang is er geen veiligheid voor senioren in de
flat. Het zou u sieren als u ons helpt, hier rustig en veilig te wonen. Heel neutraal en
objectief kan men uitzoeken, wie welk misdrijf heeft gepleegd: door de verdachten zelf
te vragen, een beetje anders dan tot nu toe normaal: hun geheugen bevragen. Het
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geheugen weet alles en kan niet liegen. Ideaal dus. Het bevragen bezorgt men – u
vermoedt het al - het bevragen bezorgt men via DeC. Zie DeC-Test. Met slimme
techniek dus! Het rechtswezen weer op de benen stellen met DeC! Nu is er torenhoge
corruptie. Wie die zat is, steunt de inzet van DeC. U erbij? Zie ook www.CC.jaaaa.net.
Of www.ControleCommissaris.jaaaa.net
Wij hebben de intentie te controleren.

Feitenkennis van de advocaat
U, mevrouw v.B., zit in uw bureau in Rotterdam en heeft geen feitenkennis. Van de zieke groep
krijgt u voorgeschoteld, wat u te zeggen hebt en wat u in brieven te schrijven hebt. Als u niet
ook tot het zieke wepennest behoort, dan kunt u uw verstand gebruiken, zien, wat alles niet
klopt en ons helpen. U kunt zich aan de kant van recht en orde stellen. Recht en orde
ontwrichten is iets voor wespen. Recht en orde herstellen is iets voor normale mensen.

Omdat leden van de Weerwolf op vakantie zijn, lente-vakantie, en wij afgesproken
hebben, hen op te hoogte te houden, plaatsen wij deze brief, die veel informatie bevat,
op de Weerwolf-website. Dat begrijpt u.

De nieuwe huismeester
Nog een woord over de nieuwe huismeester:
In week 1 begon hij met een leugentje <Ik heb de sleutels nog niet, om deuren te openen en
naar de bron van de killer-trilling te zoeken> en in week 5 gaat hij met stevige leugens door.
Wij hebben hem getest, technische vragen gesteld, waar wij het correct antwoord al wisten, en
kregen stevige leugens te horen. Of hij weigert, überhaupt antwoord te geven. Verder weigert
hij resoluut, schriftelijke informatie over de voortgang van zaken te geven. <Waarom geen
schriftelijke informatie in mijn brievenbus, als iets te vermelden valt en ik niet aanwezig ben?
H: <Omdat ik dit niet voor noodzakelijk houd! > N: Waarom is dat niet noodzakelijk? H: Nee.
Doe ik niet! N: En als ik dat wens? H: Nee. Doe ik niet.>
Hij wil geen schriftelijke sporen van zijn tactiek achter laten. Hij is een meester in het
vertragen. In week 5 is de trilling, die in een uur kan worden gedempt door trillingsdempers te
zetten, nog altijd actief. 70.000 slagen per dag op de hersenen. <Wij zijn hard voor u bezig>
zegt hij vaak. Altijd zonder resultaat! In 1 uur te dempen. In week 5 nog niet gedempt. Iedere
keer zegt hij: volgende week. Zijn er passsende woorden voor dit gedrag?: gemeen en

verachtelijk.

De nieuwe huismeester is een nieuwe schuldige.
Zo plegt hij het misdrijf zware mishandeling van senioren gedurende tot nu 5
weken. 5 woningen zijn al leeg geruimd. Wanneer valt de volgende senior met een
hersenbloeding om? Wanneer viert de perversen-groep ergens in een Vidomes-bureau
het volgende victory-feestje?

Een onthullend gesprek in zijn spreekuur
In zijn spreekuur op 5.5.17 heb ik nog eens met H. gepraat. Hij kwam met een nieuwe stelling:
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H: Boven hebben wij al trillingsdempers gezet. N: Waar boven? H: Op de 14. verdieping. N:
Waarom niet bij mij op de 1. verdieping? Daar zijn de slachtoffers gevallen. H: Omdat wij nog
aan het uitzoeken zijn, waarvan de storing anders nog kan afhangen. N: Dus u doet nog een
heel groot onderzoek rond erom, dat veel tijd kost. Waarom plaatst u de trillingsdempers niet
ook meteen bij mij op etage 1 en kijkt, of het werkt? H: still. Geen antwoord. Ik heb hem in de
hoek gezet, waar hij zelf moet toegeven, dat hij fout bezig is. N: U bent aan het voorspiegelen
van activiteit met flauwekul-pogingen, die alle niets brengen: de gasmeter vervangen: nul
resultaat. De trillende buis in kunststof ingepakt: geen resultaat, omdat de trillingen nog op de
muur van de schacht en van daar op mijn woningswand gaan. Alleen een trillingsdemper
daartussen te zetten vermijdt u zorgvuldig, omdat u de tijd wilt rekken en wilt, dat intussen
door de killer-trilling nog meer slachtoffers vallen . H: Nee. Dat wil ik niet. N: Waarom doet u
dan niets? De dempers zijn in 1 uur gezet. H: Omdat ik van anderen afhankelijk ben! N: In
een eerder gesprek hier op dezelde plaats hebt u mij gevraagd, of u ook tussen de
electroleidingen in de schacht en de muur trillingsdempers moet zetten. H: Dat is zinloos. N:
Natuurlijk is dat zinloos. Maar u kon het niet laten, mij dit te vragen. Met lust in de stem. H:
Dat heb ik niet gevraagd. N: Dat hebt u wel gevraagd. Toen was meteen duidelijk, dat u aan het
spelen bent. Niet 100%, maar 200% duidelijk. H: stil.
N: U hebt zojuist gezegd, dat u boven al trillingsdempers hebt gezet. Waarom niet nu beneden
op etage 1 binnen 1 uur? H: Omdat ik van anderen afhankelijk ben! N: Hoe lang duurt het dan
nu nog? H: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben van anderen afhankelijk. N: Hoe lang duurt het ? 1
week? 1 maand? 3 maanden? H: Nee. Zolang niet. Pauze. Ik kan u in ieder geval zeggen, dat
wij hard voor u bezig zijn. N: Ik hoor het. Dat heeft u voorganger ook altijd gezegd bij andere
storingen en niets gedaan. H: Over mijn voorganger wil ik het nu niet hebben! N: Dat heeft u
voorganger ook altijd gezegd bij andere storingen. En in de tussentijd geprobeerd, verdere
storingen toe te voegen. Begin dit jaar is hem dan de killer-trilling gelukt. Sinsdien zijn in heel
korte tijd hier beneden 7 slachtoffers gevallen in 5 woningen. Alle met hersenbeschadiging. 5
woningen leeg. Wilt u, dat ik daarbij kom? H: Nee. N: Waarom doet u dan niets? Waarom zet
u de dempers niet? H: Omdat ik van anderen afhankelijk ben! N: Van welke anderen? Kunt u
mij namen noemen? H: Dat kan ik niet. N: Dat kunt u wel. Dat wilt u niet. H: Ik geef geen namen.
N: Mag ik u zo begrijpen, dat u van de behoorlijk grote groep van lust-schademakers binnen Vidomes
afhankelijk bent, die willen, dat u doorgaat met schademaken via de killer-trilling? H: stil.

N: Wat gaat u dan zeggen, als wij onder leiding van TNO met externe handwerkers

komen en de killertrilling aanpakken, aan de bron hier beneden en aan de buizen op
verdieping 1 en 2 ? Onder begeleiding van politie. Dan bent u buiten spel.
Bij `politie` schrok H. duidelijk. H: Waarom politie? N: Omdat u mijn gezondheid en mijn
leven aanvalt met de killer-trilling, die u niet wilt stop zetten. En gezondheid en levens van
andere bewoners ook. Ook boven op andere verdiepingen heb ik veel lege woningen gezien.
Hoe groot de schade in de hele flat is bij nietsvermoedende bewoners, die niet eens weten, dat
killer-trillingen bestaan, gaan de Weerwolf en de politie samen uitzoeken. Ik wens u nog een
heel fijne lente, meneer H.

Via nauwkeurige protocollen van gesprekken
kunnen ook derden zien, wat er werkelijk gaande is.
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Met betrekking tot uw eis nummer 4, mevrouw advocaat, de huis-installaties niet aan te
tasten, vraag ik u: hoe kunt u dit eisen, als van een bewust verkeerd afgestelde installatie een
dodelijke trilling uitgaat, die al vele buren geveld heeft, en die van uw opdrachtgever Vidomes
bewust in stand gehouden wordt, kennelijk, om nog meer slachtoffers te maken? Zie gesprek
met H. boven! Wij hebben het recht, ons leven te verdedigen en de politie in te schakelen!
Daarom:

Wij zien ons genoodzaakt, om op korte termijn onder politie-bescherming
externe handwerkers in te zetten, om het aanvalswapen op onze gezondheid en op
ons leven te verwijderen: de killer-trilling. Dat kan op 2 manieren, aan de bron en bij de
buizen. Wij hebben TNO gevraagd en weten precies, wat moet worden gedaan.
Bij een waarschijnlijkheid van 10 % van de aanwezigheid van een dermate schadelijke
trilling moet men deze al onmiddellijk verwijderen. Gezien op de 5 leeg geruimde
woningen alleen al in deze hoek van het gebouw en verder boven meer is de
waarschijnlijkheid meer dan 90 %. Daar kan men dus van een killer-trilling spreken.
Meteen actie nodig. Verwijderen kan in 1 uur.
Om de huismeester een laatste kans te geven, had ik hem eerder tot in detail uitgelegd,
wat te doen is, volgens vakmensen van TNO. <Heel duidelijk. Heb ik begrepen> was
zijn antwoord. Maar hij doet niets. Niet aan de bron. Niet aan de buizen. En in dit laatste
gesprek op 5.5.17 werd duidelijk, dat hij die kans niet heeft gegrepen. Hij heeft een

verbod van boven, van het wespennest, van dat hij afhankelijk is.
Hij is een meester in het vertragen. Maar geen meester in het liegen. Zijn leugens vallen
snel op. En laten zijn motivatie zien. En zijn intentie: nog langer niets doen. Nog langer
pijnigen en plagen en het genieten.
Zijn lust-uitingen zijn minder zichtbaar dan die van B. Inzover was B. het betere
proefdier voor de wetenschap. Voor de gedragswetenschapper. Maar deze uitingen zijn
bij hem wel aanwezig, als men goed oplet. Soms hoort men duidelijk lust in de stem. H.
is dus ook een lust-schademaker. Een karakterkruppel, van binnen onvoorstelbaar
verbogen door de hersenziekte. Hij is geroutineerd in het behandelen van klachten. Altijd
weer een beetje hoop geven. En vertragen. En dan toch niets doen. En bewoners zo plagen en
beschadigen. Wanneer men deze gemene mensen op de straat tegenkomt, dan ziet men niets en
vermoed men niets. De hersenziekte is van buiten zo onherkenbaar als een hersentumor.

De wetenschap is nu in staat, de aflopende processen heel precies te beschrijven ,
in een eenvoudige vorm, die iedereen begrijpt: in de hersenen van de lustduivels en lustschademakers is, met grote drijfkracht erachter, in een ontspoorde vorm, zonder
schadebegrenzing, het kinderprogramma ´poetsen bakken´ actief. Duivelse poetsen
bakken! `Das sogenannte Böse` von Konrad Lorenz heeft een tweede naam gekregen.

Met vriendelijke groet

G. Niessen Spreker van de Weerwolf-groep
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PS1: Kleine episode:
De deur opener
Op 26. april kwam mevrouw vd A, die al 89 jaar oud is en op de 1. etage woont, terug,
na 6 weken ziekenhuis wegens val na hersenbloeding. En stond voor de massieve
galerij-deur, die niet opende: de drukknop deed het plots niet. Ze kwam naar mij in nr. 7
toe en vroeg mij te helpen. Ze is te zwak, om de zware deur open te doen. Dus heb ik
haar geholpen. Een uur later heb ik nog snel de knoppen gecontroleerd. De eerste knop
deed het weer. Dan nog snel een druk op de tweede aan de andere kant van de deur. Nu
deed die het niet. De zwakke 89-jarige kon dus nu niet naar buiten. Wie was de dader?
Twee keer achter elkaar ging een knop niet, en precies zo, dat een zwakke zieke 89jarige hinder ondervond en dus geplaagd werd. Wie is de dader? Wie is de plager? Hoe
kan men dit gedrag noemen?: gemeen en verachtelijk.
Toen ik de huismeester vroeg, wist die van niets. Ofschoon alle reparaties over hem
lopen, wist die van niets: <Wel moet Vidomes iemand gestuurd hebben, om de knop te
repareren> zei hij. < Maar ik weet van niets. Ik heb de knop niet uitgeschakeld en ook
niet gerepareerd. En niets daarvan gehoord.> Is dat geloofwaardig?
Dat is dus, indien niet een grote toeval, een andere vorm om te plagen dan met trillingen.
En de daders kennen tal van verdere vormen, om poetsen te bakken. Kleinere, grotere en
duivelse poetsen. In de flat gedurende de hele winter poetsen bakken via gewilde
luchtvervuiling spant de kron. Alle 200 bewoners zijn beschadigd. Sommige ziet men nu
al ziek. Bij anderen zal zich de tijdbom in hun longen en lichaam later bemerkbaar
maken. Daarover hebben wij het een ander keer.
Maakt de Weerwolf attent op criminele activiteiten binnen Vidomes, die door de criminele inlichtingen politie moeten worden onderzocht? Of is dat alles maar hete lucht?
Hersenzieke daders in hun functies laten of aan de lucht zetten?
PS2:
De doorgeknalde lawaai- en lustduivel
Vidomes weigert, mij naam en adres van de doorgeflipte Vidomes-manager van
Griegstraat 8 te geven (zie bijlage: Is werkelijk niets aan de hand in Vidomes?), die
begon, zijn buren poetsen te bakken via brullende radio en tv, en naar de psychiatrie
moest verhuizen. Zijn hersenziekte was plots ontembaar. Over de soort van zijn ziekte
mochten de dames aan de Vidomes-balie niets vertellen. Begrijpelijk, waarom!
Kunt u zijn adres bezorgen, mevrouw advocaat? Ik wil met hem spreken. Als wetenschapper. Omdat u zo stellig zorg voor mij wilt organiseren, wil ik hem ook vragen, wat
men dan beleeft, in de handen van de lieve zorgende mensen. Dat begrijpt u toch? Ik
stop met u te praten, indien u mij toegang tot deze buitengewone ervaring verweigert.

www.gedachtewisseling-met-vidomesadvocaat.jaaaa.net

10

Advocaat heeft valse informatie gekregen
PS3: In uw brief, mevrouw advocaat, komt u met talloze vreemde en onjuiste
stellingen. Het loont niet, alle in detail te bespreken. Alleen deze punten nog:
Ik citeer uit uw brief: <Over de vorige complexbeheerder B. en mevrouw Dirkzwager
heeft u bijvoorbeeld gezegd, dat ze ziek zijn en bezeten van de duivel. >
`bezeten van de duivel` heb ik nooit gezegd - hersenziek klopt – de DeC-test levert het
bewijs. Ik heb B. via de website Een fair aanbod uitgenodigd, de DeC-test te doen.
Waarom doet hij die niet? Omdat hij om zijn hersenziekte weet en weet, dat hij in de
test zakt. Precies daarom! Ik nodige hem hiermee nog een keer uit, de test de doen. Geef
dit aub door! Aan de andere kant, als hij voor iedereen toegeeft, dat hij de ziekte heeft,
dan nodige ik hem uit, nog een keer dit perfecte duivelsgrijns te laten zien en door mij te
laten fotograferen – voor de wetenschap – dat ik bij hem te zien kreeg, als wij over het
Vestia-schandaal aan het praten waren, over de rammelende apparaten in slaapkamers
van Vestia-huurders. Toen werd de lol in hem overmachtig en zijn mond ging, met de
hoeken naar boven, van een oor tot het ander. Dit wil ik op de foto hebben!
Citaat: <... u heeft over Vidomes gezegd, dat het een kwaadaardige stichting is. > Klopt
niet. Nooit gezegd.
Citaat: < u heeft Vidomes openlijk beschuldigd van praktijken vergelijkbaar met het
Vestia-schandaal> U slingert ongecontroleerd met woorden rond, verdraait woorden.
Ik heb gezegd: <Het Vidomes-schandaal wordt groter dan het Vestia-schandal, als het
publiek te weten krijgt, dat in Vidomes een behoorlijk grote groep van lustschademakers zit, die met mensenlevens speelt en levens vernietigt.>. Inderdaad zullen
schok en schandaal groot zijn. Groter dan de Vestia-schok, waar het in eerste instantie
m a a r om geldmanipulaties ging. Wel ook om lust-spelen met bewoners (bewoners 7
jaar met geluiden van rammelende apparaten in de slaapkamers geplaagd: interview van
Zembla-TV met bewoners). Maar de achtergrond van deze plaag-spelen werd in de
media niet duidelijk, veroorzaakte dus weinig schok. Omdat de Weerwolf de processen
nauwkeurig wetenschappelijk kan beschrijven en de daders via DeC-test vastgenageld
worden en geen kans krijgen, onder te duiken en hun lustspelen voort te zetten, gaat het
publiek ervaren, dat hier arme hersenzieke personen verkeerd bezig zijn en dringend
hulp van psychiaters en neurologen nodig hebben. Dat wordt een heel grote schok.
Mijn onderzoek heeft naar voren gebracht, dat deze gevaarlijke ziekte waarschijnlijk te
stoppen is. Als het ontspoorde kinder-aanvalsprogramma gestopt is, dan hebben deze
personen geen drijfveer meer, om kwade dingen te doen.
Dat is mijn doel - de ziekte te stoppen, die oneindig veel ellende veroorzaakt heeft.
In alle bescheidenheid denk ik, dat dit een positief doel is.
Als ik zieke personen met kritiek aanval, dan begrijpen die dit vals. Ik meen de ziekte,
niet de personen. De personen zijn uitwisselbaar. In de praktijk zijn persoon en ziekte
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moeilijk te trennen. Methodes ontwikkelen, om hen het plezier aan lust-spelen te
bederven is een tussenstap tot stopzetten van het ontspoorde aanvalsprogramma.

De huurrelatie met Vidomes is niet verstoord, omdat ik Vidomes niet
beschadigen, maar beter maken wil. Niet ik moet mijn woning verlaten, maar de zieke
groep moet Vidomes verlaten en zich in de handen van psychiaters begeven. Dan wordt
Vidomes beter.
Er zijn mensen met ´deze duivel in mijn hoofd´, die hem graag kwijt willen raken. Zo
ver zijn de Vidomes-mensen, die ons hier met killer-trillingen aanvallen en deze
absoluut niet stop willen zetten, nog niet. Daarom gaat het gevecht nog door. Op korte
termijn komen wij dus met TNO en politie, om – het kan binnen een uur - de killertrilling stop te zetten.
Vanzelfsprekend gaan wij dan duidelijke afspraken met Vidomes maken: alleen nog
gezonde complexbeheerders sturen is een daarvan.
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