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Betreft:  
Nepotistische tegenwerking door Justitie Nederland om aangifte te kunnen doen 
wegens ernstig structureel nepotisme binnen Justitie Nederland. 

Direct aangeschrevenen;


Hoofdofficier O.M. Noord-Holland, mr. B.W.J. (Bob) Steensma

Postbus 601 

2003 RP Haarlem 	 Aangetekend	 	 


Openbaar Ministerie Parket-Generaal 

Prins Clauslaan 16, 

2595 AJ Den Haag 	 Aangetekend


Minister van Justitie & Veiligheid, mr. prof. Ferdinand Grapperhaus,

Postbus 20301

2500 EH Den Haag 	 Aangetekend 


C.C.


Judith Sargentini (GroenLinks)

GroenLinks Europa, secretariaat

Europees Parlement

bureau ASP 7 H 159

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel


Partij voor de Dieren per e-mail


De Rechtspraak

Bestuursbureau

Kenmerk 245-104.2018

Postbus 1621

2003 BR Haarlem


Geachte aangeschrevenen,


ik hoop dat u deze brief met aandacht zult lezen want ik vecht door!

Indien er in deze week geen reactie komt zet ik mijn info door naar

De Ambassade van Hongarije  
PLV Ambassadeur de heer Dr András Kocsis 
Laan van Nieuw-Oost-Indie 271 
2593 BS ’s-Gravenhage 
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Betreft: Nepotistische tegenwerking door Justitie Nederland om aangifte te doen 
wegens ernstig structureel nepotisme binnen Justitie Nederland. 

Gezien het positieve dat mw. Judith Sargentini in het Europees Parlement heeft 
bereikt inzake het vermeend nepotisme in Hongarije /Viktor Orbán, zal Orbán 
met wat extra info wel weten wat hem te doen staat jegens Rechtsstaat 
Nederland alwaar heel veel politici inzake hun versluierd nepotisme met bergen 
boter op het hoofd rondlopen. 

Het is hoog tijd dat Nederland de oogkleppen jegens hun versluierd nepotisme 
binnen onze belangrijkste bestuurslaag, Justitie Nederland, af doet!


Ter meerdere frustratie van Justitie Nederland strijd ik al vanaf 1996 tegen het 
mij aangedaan onrecht. Dat betrof toen een valse zedenaangifte een paar 
maanden na René Lancee. Rinkelt er al een bel?

Justitie maakte zelfs valse kinderporno/bewijsmateriaal van mijn dochter en 
plakte dat in mijn strafdossier als karaktermoord op mij. Die smeerboel heeft 
Justitie Nederland op basis van de nepotistische belangen in hun nepotistische 
doofpot gedaan. 

Er volgden nog vele zaken met hoegenaamd dezelfde handelswijze en dus ken 
ik om vele redenen het versluierd nepotisme heel goed. 


Ik heb gaande de vele jaren sinds 1996 het gehele rechtssysteem op hun 
nepotistische gedragingen afgewerkt, inclusief De Raad van State.

Lees mijn website er gerust even op door: hoeDENKik.nl  


In 2018 heb ik als raadsman een ontslagzaak gedaan voor een cliënt en dat 
verhaal staat op mijn website. Die zaak, van een ander rechtspersoon dan ik 
ben, is ook glashelder nepotistisch corrupt afgewerkt. 

Daar ik het nepotisme door en door ken is hoger beroep nagenoeg onzinnig, 
krijg ik de zoveelste nepotistische rechter die het hoger beroep afhandelt. 


Het is dat ik de macht niet heb anders zou ik A: het narcistisch deel van de top 
van Justitie Nederland op staande voet ontslaan én B: zou ik aan de VN, 
vanwege vertoond nepotisme binnen Justitie Nederland, verzoeken het 
Internationaal Hof van Justitie uit Nederland te verplaatsen naar een ander 
bananenland, wellicht Hongarije.


Ik ben hetzelfde & geheel anders dan Poncke Prinsen, ik ben een verzetsstrijder 
maar ik maak niet de verkeerde keuzen. Wie weet nog wie Poncke is? Lees mijn 
website’s en u begrijpt waarom ik dit schrijf. 

Met het door mij, des nodig, bekendmaken van het Nederlands Nepotisme aan 
Hongarije doe ik niets verkeerd en dien ik juist het Algemeen Europees doel ten 
bate van een eerlijker wereld zonder gebruikmaking van geweld tegen 
Nederland.        


Geachte aangeschrevenen, graag spoedig even ‘out of the box’  gaan denken 
en nog deze week 42   2018 concreet met een oplossing te komen.
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Ik maak gebruik van het recht die de Nederlandse Wet mij geeft en Justitie 
Nederland werkt niet alleen mij maar ook een zuivere rechtsgang keihard tegen.

Ik ben namelijk zo slim geweest om, geheel binnen de Wet en ook noodzakelijk, 
mijn eigen oude rechtszaken te koppelen aan de zaak die ik onlangs deed als 
raadsman voor een andere burger, mijn leidraad hierbij was ‘gebruik maken van 
het mij bekend zijnde heersend nepotistisch gedrag binnen Justitie Nederland’.  

De arrogantie van de bewuste bestuursrechter deed middels zijn corrupte 
‘beschikking’ de rest, met alle gevolgen van dien. 

Ik hield en houd me 100% aan de Wet, Justitie Nederland faalt op basis van 
ernstig nepotisme, dus wens ik aangifte te doen tegen de betreffende mensen 
binnen Justitie Nederland wegens structureel nepotisme. 


Alles nogmaals gaan omschrijven is nu even zinloos, lees de bijlagen goed.

Lees mijn andere website narcistenbuster.nl en wel het tabblad ‘de glashelder 
corrupte rechtspraak’ inclusief alles dat daar onder hangt.


Hierbij voeg ik mijn brief aan de Rijksrecherche bij, alsook de E-mails die ik aan 
de Rijksrecherche schreef.


Uiteindelijk werd ik op vrijdagmiddag, 12 oktober 2018 - 13.36 uur, gebeld door 
een gepikeerde en hoorbaar onzekere medewerker van de Rijksrecherche, die 
melde mij dat hij, gezien mijn tweede E-mail van donderdag 11 oktober 2018 - 
03.49 uur, toch maar even belde. Mij werd verteld dat ik een en ander diende te 
melden bij de Hoofdofficier van het gebied waarin het misdrijf zich had 
afgespeeld.  Omdat de Rijksrecherche, evenwel onwillig, toch telefonisch 
reageerde heb ik mijn belofte gehouden en wacht ik nog even die 
correspondentie on-line te zetten. 


Ik ben al vijf weken bezig om aangifte te doen wegens nepotisme, dit wegens 
de laatste zaak en jegens alle eigen zaken uit mijn eigen verleden tegen het 
gehele instituut Justitie Nederland. De weerstand om mijn aangifte op te nemen 
vanuit Justitie Nederland en hun niet reageren bewijzen mijn stelling over het 
heersend nepotisme binnen Justitie Nederland.  

Ik wens die aangifte juist nu al bewust te doen naast de nog lopende klachtzaak 
die bij het Arrondisement Haarlem loopt, voordat ik (al dan niet) hoger beroep 
aanteken. 

Het Bestuursbureau Haarlem heeft mijn eerdere brief, kennelijk op verzoek van 
de Rechtbank Alkmaar, zelf opgepakt als klachtzaak. Ik wacht die uitslag (week 
43) niet af, ik wens nu al aangifte te doen wegens het gepleegd misdrijf.   


In 1996 is mij de optie van een ‘tegenaangifte’ niet geboden door de corrupte 
advocaten, ik had toen zélf al tegenaangifte moeten doen wegens het plegen 
van een valse zedenaangifte. 

Nu wens ik aangifte te doen wegens de reeds gepleegde glasheldere 
nepotistische rechtspraak, mede omdat hoger beroep, juist vanwege het 
heersend nepotisme binnen Justitie Nederland, niet zal werken en het strafbaar 
feit nu al wél reeds gepleegd is. Dus, doe die nepotistische oogkleppen af óf 
erken impliciet net als Orbán te zijn, dat is een vrije keuze van uzelf, bedenk 
evenwel, niets beslissen is Wettelijk ook beslissen!
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Het enigma versus het algoritme; 
Omdat ik mijn eigen advocaat ben geworden en nooit heb meegedaan aan het 
nepotisme binnen Justitie Nederland, diepgaande studie heb afgerond naar 
narcistische gedragingen is na 22 jaar analyse het nepotistisch gedrag met als 
ondergrond het narcistisch algoritme mij ook helder geworden.

Het was een weg van het enigma/raadsel naar het algoritmisch gedrag van het 
narcisme. 

Door zowel mijn laatste rechtszaak voor mijn cliënt en hoe weerbarstig de 
recherche Noord Nederland, als ook de Rijksrecherche, blijken te zijn om mijn 
aangifte op te nemen inzake Nepotisme binnen Justitie Nederland is het 
nepotistische werking ook nu al bewezen.


De Klokkenluider en de Spiegeldrager; 
Ik ben bewust nooit een klokkenluider geworden, ik ben vanaf januari 2011 
Spiegeldrager geworden en dat is veel vervelender dan Klokkenluider. 

Klokkenluiders openbaren een misstand.

Een Spiegeldrager houdt de veroorzaker van de misstand de spiegel voor opdat 
de veroorzaker naar zichzelf gaat kijken. 

Sargentini houdt met haar handelen Hongarije en Orbán de spiegel voor in de 
hoop dat Hongarije / Orbán daardoor verbetering gaan tonen. 


Het Openbaar Ministerie Noord Nederland stuurde mij jaren terug een 
verzoekbrief ‘dat ik hen vanzelfsprekend mocht blijven schrijven maar of ik er 
alsjeblieft mee wilde ophouden want het begon hen te irriteren’. Ja, inderdaad, 
dat snap ik wel, mensen met disinhibitioneel nepotistisch gedrag de spiegel  van 
hun eigen gedrag voorhouden irriteert hen enorm. 

Dus wil de gewone recherche noch de Rijksrecherche mijn aangifte tegen ‘hun’ 
systeem opnemen en daarmee is ons rechtssysteem, ja, ook mijn 
rechtssysteem Justitie Nederland dus kapot, stuk en failliet!

Door dit niet te erkennen loopt de Minister van Justitie heden in de blote kont 
net als in het sprookje ‘de nieuwe kleding van de keizer’, tot iemand met een 
spiegel de Minister laat zien dat die in de blote kont loopt! 


Een rechtssysteem dat nepotistisch gerund wordt maakt dat de samenleving en 
de democratie bezwijkt!


Disinhibitioneel Nepotisme; 
Orbán is nepotistisch disinhibitioneel. 

Dat wil zeggen dat het narcisme onder het nepotistisch gedrag gegroeid is en 
ook nooit meer zal kunnen genezen, ernstig narcisme is hoegenaamd 
onbehandelbaar en behandelen is zelfs onverstandig om te doen, dat zijn de 
bekende ‘long stay’ mensen.
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‘Disinhibitie’ is een ‘gedrag’ waaronder ‘narcisme’ ligt.

‘Prohibitie’ is opgelegd wettelijk verboden gedrag.

‘Inhibitie’ is de innerlijke zielengrens ten aanzien van eventueel eigen 
grensoverschrijdende gedragingen. 

‘Disinhibitie’ is het gedrag als bij bovengemiddeld narcistische mensen hun 
onethisch gedrag samenkomt met schaamteloosheid, mensen die besmet zijn  
met disinhibitioneel gedrag zijn die mensen die aan nepotisme lijden want zij 
worden vanuit optredend gevoel van macht en onschendbaarheid ‘beyond’. 


Orbán is onversluierd nepotistisch en dus disinhibitioneel geworden.

De sluier die Justitie Nederland over hun ware nepotistische gedragingen heeft 
gelegd brokkelt nu heel snel af en de uitspraak/beschikking waartegen ik 
formeel aangifte wens te doen getuigd van de zware vorm van disinhibitioneel 
nepotisme binnen De Rechtsbraak Noord-Holland. 

Na mijn aangifte mag Justitie Nederland, U Ferd, U Bob en U Parket-Generaal 
gerust het nepotistisch spel verder spelen maar ik houd u dan de spiegel voor!  


Afwerken of niet; 
Nota Bene 1; ik heb nu in 22 jaar het gehele rechtssysteem afgewerkt, van 
recherche t/m de Minister en Parket-Generaal en het Nederlands Nepotistisch 
systeem in kaart gebracht.

Justitie Nederland poogt al vele jaren die kennis in hun nepotistische doofpot te 
stoppen en te behouden. 


Nota Bene 2; Ik heb geen enkel probleem met politiemensen, in tegendeel. 

Ik ben wel tegen onrecht en met name tegen misbruik, altijd al geweest ook.

Justitie Nederland dient hun nepotistisch puin op te ruimen van mijn eerste 
valse zedenzaak en wat daar allemaal achter zit 1996/1997 t/m mijn laatste zaak 
bestuursrecht Alkmaar inzake het ontslag van mijn cliënt. Dus investeer in een  
Caterpilar met welke jullie het heersend nepotisme binnen Justitieel Nederland 
de Noordzee in kunnen schuiven. Of doe het niet, dan is dat ook duidelijk, kijk in 
de spiegel die de Narcisten Buster u voor houdt.

 

Nota Bene 3;

Heeft Justitie Nederland zelf nog het lef om hun nepotisme te herstellen of dien 
ik, zo schaamvol als dat voor De Staat der Nederlanden is, de hulp in te gaan 
roepen van Viktor Orbán zelf ?! 

Napoleon is ooit ook door het Nederlands Volk (onderstroom) ingeroepen om de 
corruptie en decadentie van de bestuurslaag (bovenstroom) te beteugelen, zelfs 
de eerste Beurs is toen opgeheven, dat is allemaal feitelijke (verzwegen) 
geschiedenis.  

(zie mijn eerste website 2011, eerste hoofdstuk (Essay, alles is omgekeerd))

Ik denk dat Orbán in het heersend Nederlands nepotisme wel een bruikbare 
knuppel zal vinden om Nederland even mee terug te slaan binnen het Europees 
Parliament.
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Nota Bene 4;

Ik chanteer niet, ik kom op voor mijn Wettelijk grondrecht en de rechten van mijn 
mede Nederlandse & Europese Burgers om in vrijheid aangifte te kunnen doen. 

Het enige verschil tussen Nederland en Hongarije is, in mijn onderbouwd 
denken, dat de bovenlaag in Nederland ‘versluierd’ nepotistisch gedrag 
vertoond / pleegt en de Hongaarse bovenlaag ‘onversluierd’ nepotistisch gedrag 

vertoond / pleegt. 

De ‘narcistische versluiering’ is, om reden, mijn kennisgebied.


Nota Bene 5;

De website teksten van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, als 
ook die van het Openbaar Ministerie & de Rijksrecherche zijn, als jullie besluiten 
niets te doen met de inhoud van deze brief, bewijs dat jullie het volk gaslighten 
omdat jullie weigeren je werk goed uit te voeren, waarmee dan bewezen is dat 
jullie fronpage’s slechts versierselen zijn. Gaslighten is o.a. een kenmerk van 
ernstig narcistisch gedrag. 

 

Denk aan die spiegel die ik u allen voor houd, niet ik heb gefaald, Justitie 
Nederland heeft gefaald en als ook u nu gaat falen bent ook u niet meer 
geschikt en derhalve afgeschreven voor uw functie.


Daarmee verklaart u dan impliciet uw eigen Rechtssysteem failliet.

Op 22  november 2011 ontving ik van de toenmalig Minister van Justitie al een 
nepotistisch briefje dat hij afstand nam van mijn stellingen. 

Een en ander heb ik nu middels mijn laatste rechtszaak terug omgedraaid dus, 
zoals de rechercheur die mij in november 1996 thuisbracht, nadat het 
rechercheteam mij (de verkeerde) in acht dagen tijd psychisch volledig gesloopt 
hadden, tegen mij zei; ‘doe er je voordeel mee’ zeg ik nu bij herhaling tegen 
Justitie Nederland als met nepotisme doordrenkte organisatie ‘doe er uw 
voordeel mee’.

Als u dat wenst kunt u qua implementatie van uw eventuele nieuwe Caterpilar- 
doel om uw systeem te ontdoen van nepotisme op mijn volledige inzet en 
ondersteuning rekenen. 


Deze week 42; 

Het NRC kopte onlangs nog, na het succes van Sargentini; 

‘Komt Orbán er weer mee weg?’

Sargentini die binnen het Europees Parlement een strafprocedure tegen 
Hongarije bepleitte vanwege uitholling van de democratie.

Komt Justitie Nederland nu weer weg met hún versluierd nepotisme… 

Even over ‘de gulden regel van Confusius’;

"Het is 'vergeving'. Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.”

Alles bestaat uit keuzen en balans.
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Zo spreekt het Confucianisme ook over ‘wederkerigheid’. Kinderen die ouders 
dienen te eren maar ouders die evenzogoed redelijkheid en billijkheid dienen te 
hanteren jegens hun kinderen. 

In 2011 zette ik on-line het vergelijk al neer waarin ik ‘de sturing die een 
Overheid aan het volk geeft’ vergeleken zou moeten worden met een gezond 
gezin waarin die wederkerigheid aanwezig dient te zijn tussen ouders én kind.

Het VOC Aandeel en de marktwerking hebben de wederkerigheid die in een 
gezonde samenleving aanwezig behoort te zijn inmiddels volledig vernietigd. 

Het Openbaar Ministerie (bovenstroom) is de weg kwijt en snapt zelf niet eens 
waarom zij voor het volk (onderstroom) niet meer geloofwaardig is geworden.   

In een interview van Marianne Thieme in NU.nl, 14 oktober 2014 (ik wens haar 
sterkte) heeft zij gezegd ‘Ik ben internationale revolutie aan het organiseren’. 

Wie begint de Paleis Revolutie binnen het nepotistisch bolwerk van Justitie 
Nederland, jij Bob, jij Ferd, jullie leden van het Parket-Generaal?

Ik doe een aanzet en geef jullie de in-te-kopen voorzet waarmee jullie een héél 
groot voorbeeld kunnen stellen tegen het intern heersend nepotisme, tevens 
kunnen jullie het Openbaar Ministerie hiermee weer wat geloofwaardiger maken, 
of….  doen jullie dat nu weer niet omdat jullie zelf, net zoals de rest, mede 

ontkleders zijn van Vrouwe Justitia die door Justitie Nederland zelf

blijvend in haar blote kont is gezet ?


Als de aangeschrevenen in hun psyche niet snappen waar ik het over heb zegt 
dat iets over de geestelijke staat van de aangeschrevenen en niets over mij. 

De kennis inzake narcisme weghouden van het gewone volk (onderstroom) door 
de bestuurders (bovenstroom) is misbruik van het volk ten bate van de 
Aandeelhouders wereld. Hebben bestuurders deze kennis niet (meer) aan boord 
is dat een gebrek in hun autonome psychische ontwikkeling. 


Ga beter maar even ‘out of the box’ denken want jezelf als Justitiële organisatie 
met inhoudelijke onzin rechtvaardigen over 22 jaar structureel bewijsbaar 
nepotisme binnen de totale structuur van Justitie Nederland jegens onschuldige 
burgers is nogal een klus. 


Nu niets gaan doen is schuld bekennen.

Stilte behandeling is misbruik plegen en ook schuld bekennen.

‘Mijn’ zielig slachtoffer gaan spelen is ook een narcistische verdedigingstactiek. 

Het eigen gebrek op mij gaan projecteren is ook een narcistische kenmerk. 

Ik hoor het wel….. 
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Vrijdagmiddag 19 oktober 2018 ga ik een afspraak maken met de 

Hongaarse Ambassade. 


Hoogachtend,


Robbert Huijskens


Geboren 21 mei 1957 te Breda


P.S.

‘Stilte behandeling’ (vaak aangeduid als de stille behandeling) is weigering om te 
communiceren met iemand die de communicatie wenst. Het kan variëren van 
alleen maar mokkend tot kwaadaardig, controlerend gedrag. Het kan een 
passief-agressieve vorm van emotioneel misbruik zijn waarbij ongenoegen, 
afkeuring en minachting wordt getoond door non-verbaal inhoudsloos (niet) 
handelen terwijl de stilte wordt gehandhaafd. Klinisch psycholoog Harriet 
Braiker identificeert de ‘stilte behandeling’ als een vorm van manipulatieve straf. 


Als de gewone recherche een burger middels de stilte behandeling verhinderd 
zijn aangifte te doen, de Rijksrecherche alleen onder druk dan toch slechts even 
belt dat die burger zich maar rechtstreeks dient te melden bij de officier van 
Justitie zelf, is dat misbruik maken van ‘macht’.

Misbruik maken van - en genieten van - macht is ook kerngedrag van mensen 
met de narcistische persoonlijkheidsstoornis. 

narcistenbuster@gmail.com narcistenbuster.nl �  / �8 8

mailto:narcistenbuster@gmail.com
http://narcistenbuster.nl

