De Narcisten Buster

-De Waarheid-Vrij Nederland - Het Parool - De Vrije Pers -Once Upon A TimePresident van de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Mw. E. de Greeve, via
klachtencoordinator.rb-nho@rechtspraak.nl
Uw kenmerk: 245-104-2018
Plus aan de anderen onder dit stuk genoemde E-mail adressen.
-Advent Klucht in 29 akten, 1 reprise en 1 toegift-Eerste acteOp basis van de aangekoppelde PDF brief van de President van De Rechtspraak Rechtbank
Noord-Holland, Mw. Eveline de Greeve van 20 november 2018, is het als Narcisten Buster mijn
roeping om met grote droefheid aan het Volk bekend te moeten maken dat Onze Rechtsstaat
Nederland, de kernwaarde van onze samenleving, is gevallen en in de greep is gekomen van de
Narcisten met het Volk als hun prooi. Onze bestuurslagen zijn als u dit verneemt inmiddels ook al
door deze vijand overgenomen en derhalve, op wat geheime cellen na, volledig genarcistificeerd.
Deze terreur overname heeft geruisloos plaatsgevonden.
Als je het onderwerp narcisme benoemt sluiten narcisten onmiddellijk de deuren, ramen, luiken,
halen zij de brug op en communiceren ze niet meer dan alleen met wollige inhoudsloze onzin.
Met de diepere kennis over het algoritme van het narcisme kan je onnoemelijk veel wereldlijke
problemen oplossen, probleem is dat die opleiding heel langdurig is én dat diegenen die deze
sleutel zouden dienen te implementeren zelf meestal bovengemiddeld narcistisch zijn.
Justitie Nederland is derhalve inmiddels een klucht geworden.
-Pauze 1- (even plassen, koffie/thee, social, buik-ademen)
Omdat het volk inmiddels door ‘social’ zo ernstig is gegaslight (inclusief langjarig bestraald met
radiogolven) dat berichten langer dan 400 leestekens niet meer door hun brein verwerkt kunnen
worden, poog ik maximaal 400 leestekens per alinea te gebruiken en voeg ik steeds een
rustpauze in. Mogelijk een alinea per dag lezen en wie weet lukt inhoud verwerken dan nog.
-Pauze 2Narcisten hebben dezelfde eigenschap van hun brein maar die heeft een andere oorzaak. Nieuwe
info die niet bij het ego van een genarcistificeerde persoon past, kúnnen zij ook letterlijk niet meer
in hun brein opnemen, ook voor hen zijn korte berichten derhalve het beste.
-Pauze 3Ik herhaal de alinea na -Pauze 2- omdat nieuwe info bij narcisten echt héél moeilijk beklijfd;
Narcisten hebben dezelfde eigenschap van hun brein maar met een andere oorzaak. Nieuwe info
die niet bij het ego van een genarcistificeerde persoon past, kunnen zij ook niet meer in hun brein
opnemen, ook voor hen zijn korte berichten derhalve het beste.
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-Pauze 4Collaborateurs die door hun capitulatie aan het Narcistisch Koninkrijk al zijn overgelopen naar de
vijand projecteren mijn acties vaak als een soort gestoord gedrag. De reden dat zij dat doen is om
het Volk met wollige taal te verblinden voor De Waarheid. Dé waarheid is een relatief begrip maar
na WO2 wisten velen nog wel een klein beetje vanuit de ziel wat fout was.
-Pauze 5Ik zal in dit stuk de oﬃciële reacties bespreken die aantonen hoe bestuurslagen & media, die
reeds zijn overgelopen naar de vijand, heden met hun handelen met Het Volk omgaan.
Als voorbeelden zullen fungeren; Justitie Nederland, NAM/Koninklijke Shell, noordelijke
Gemeenten, Woningbouw Coöperatie Actium Wonen en on-line komt ook het UWV voorbij.
-Pauze 6De motivatie van handelen door de schrijver is dat teveel narcisme in een samenleving die
samenleving vernietigd. Schrijver is langjarig ervaringsdeskundige op het nauw samenleven met
mensen met o.a. de persoonlijkheidsstoornis narcisme. Narcisme overleven is alleen mogelijk
door weg te blijven van teveel narcisme. Met kennis over narcisme kan een mens zich ertegen
leren beschermen.
-Pauze 7Door opgedane kennis en jarenlang filosoferen is de conclusie van schrijver dat veel
persoonlijkheidsstoornissen ontstaan uit verkeerde persoonlijke keuzen o.a. op basis van gebrek
aan genoeg kennis om de juiste keuzen te kunnen maken. Over de eeuwen maken leiders
wereldwijd net zo misbruik van deze kennis om hun onderdanen te onderdrukken en zelf macht te
vergaren / behouden door het Volk die gezonde leerbare kennis bewust te onthouden.
-Pauze 8Nazi Duitsland maakte misbruik van deze kennis op op een snelle methode hun doelen te
bereiken. De moderne narcist maakt door verkregen kennis misbruik van de langzame methode
om hun doelen te bereiken. WO2 is dan ook naadloos doorgestroomd in WO3, alleen doorzien de
meeste mensen dat niet. Dat doorzie je alleen als je breder gaat nadenken buiten je eigen veilige
denk-box, ook die info kun je uit website www.narcistenbuster.nl distilleren.
-Pauze 9Alle nadere en bijpassende info inzake de volgende analyse is terug te vinden op website
www.narcistenbuster.nl Dat kost inderdaad wat eigen inspanning ja, ik ga het niet voorzeggen.
-Lange Pauze 10- Justitie Nederland
Mw. de President; Ik ga enkele alinea’s wijden aan dingen de u schrijft die ik zie als gedragingen
die herkenbare narcistische kenmerken in zich hebben waarmee ik u derhalve niet per definitie
ook als een narcist wegzet. Mij ontbreekt die bevoegdheid, ik heb wel de ervaring, niet het
papiertje.
-Pauze 11Uw brief is wollig en kijkende naar hetgeen ik geschreven heb inhoudelijk zelfs niet ter zake
doende. Mijn brieven gingen namelijk over uw ambtelijk corrupte dan wel nepotistische
Rechtbank Noord-Holland inzake handelen door een van uw rechters in samenwerking met een
van uw griﬃers. U geeft daar geen enkel antwoord op en durft dat niet eens te benoemen en
verschuilt u achter de naam van uw sluier ‘President’.
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-Pauze 12U heeft, exact zo ik al voorspeld had, uw reactie op mijn brieven 4 dagen over de hoger
beroepstermijn heen geholpen en heeft geen mening gegeven over het heersend nepotisme
binnen uw Rechtbank. Wat een alles overweldigende algoritmische prestatie van U.
-Pauze 13In alinea D van uw brief President stelt u uit mijn correspondentie op te maken dat ik het niet eens
ben met het rechtssysteem en dit zit indirect gekoppeld aan dat u aangeeft dat ik inderdaad bij de
politie / Openbaar Ministerie dien te zijn. In Alinea C stelde u al dat u niets doet omdat rechters in
Nederland onafhankelijk zijn.
Van dit stukje van uw reactie maak ik -de reprise- binnen deze Juridische klucht.
-Pauze 14Ik vind het te triest om te moeten stellen maar u heeft een bezwering aan mij geschreven op basis
waarvan ik niet anders kan dan concluderen dat u zelf in die bezwering gelooft, misschien bent u
een versluierde toverkol. De in uw rechtbank heersende corruptie, nepotisme en partijdigheid van
de rechter druipt uit mijn brieven en u schrijft in uw alinea C als uw bezwering; … dat rechters in
Nederland onafhankelijk zijn Dat u een bezwering als verweer gebruikt toont veel over uzelf.
-Pauze 15Uw zin in alinea E; net toen ik deze brief wilde versturen heb ik uw brief van 4 november 2018
ontvangen, is een manipulatie, oftewel pogen de schuld te verleggen van uw laat reageren op mijn
eerste brief inzake nepotisme en de hele inhoud te versluieren. Ook is het een vorm van projectie
om uw eigen schuld naar mij te verleggen, een dubbele set narcistische gedragingen.
-Pauze 16U stelt dat voor het door mij geopperde het ‘Hoger Beroep’ is ingesteld. Mw. de President, dat
zal niet werken want De Rechtspraak is in basis nepotistisch ingesteld en is dus reeds doorgerot.
Het gaat hierin helemaal niet meer om mijn gelijk maar om U die als President toont dat u niets
doet aan heersend nepotisme binnen uw Rechtbank! Wederom is uw niets doen een duidelijk
kenmerkend gedrag van wortel geschoten nepotisme.
-Pauze 17U stelt in alinea D dat ik me met mijn beweringen bij de politie en/of het Openbaar Ministerie dien
te vervoegen. Mocht u en de rest van Justitie Nederland inmiddels last krijgen van uw schouders
inzake uw aller narcistisch ‘talk to my hand’ gedrag, weet ik wel een goede manueel therapeut
voor jullie. Aangifte doen wegens nepotisme wordt in een politiestaat als Nederland niet geduld.
-Pauze 18Ik vertrouw erop uw brieven hiermee naar behoren te hebben beantwoord Als U als President van
de Rechtbank werkelijk meent wat u schrijft bent u mijns inziens totaal niet geschikt om ons
Justitieel Systeem te beschermen tegen ambtelijke corruptie en dus nepotisme. Het feit dat dit
anno 2018 zo kan worden afgewerkt en iedereen dat ook pikt, inclusief de media, bevestigd het
volledig afgegleden zijn van Rechtstaat Nederland naar het niveau van een Bananen Koninkrijk.
-Pauze 19Mw. de President, u heeft nu het faillissement van De Rechtspraak aan mij herbevestigd.
Omdat strijden tegen narcisme niet helpt bij mensen die eenmaal in onbalans zijn geraakt keer ik
nu, conform de beste adviezen van de ervaringsdeskundigen, u de rug toe met het,
naar Boudewijn de Groot; Mevrouw de President, slaap zacht.
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-Lange pauze 20- Nogmaals wat motivatie
Mensen die bovengemiddeld narcistisch zijn vinden wat ik doe verschrikkelijk dom en zeurderig.
Wat zij, door hun eigen gebrek niet meer kunnen snappen, is dat hun gedrag als misbruik gedrag
wordt benoemd in het psychiatrisch naslagwerk de DSM-3-4 &-5. In de ergste gevallen zijn het
psychopaten. Teveel narcistisch gedrag lijdt tot de teloorgang van een gezonde samenleving.
Dus let op het eigen oordeel, je eigen tong, je weet maar nooit over jezelf.
-Pauze 21Een voorbeeld van wollige taal uit eigen achtergrond. Ik kom uit een langjarige relatie met serieuze
ernstige problemen die ik heel lang niet begreep, zoiets als het volgende kreeg ik dan om te lezen;
Glas, Dichtbij kan zo ver lijken
Glas, Beslagen door eigen invulling
Glas, Geeft ruimte aan licht
Glas, Weerkaatst een nieuw perspectief
Lijkt wellicht leuk maar de inhoud is totaal inhoudsloos, net als De Rechtspraak, NAM,
Gemeenten en Actium. Het betreft het eigen paadje schoonvegen en taken niet uitvoeren.
-Pauze 22Senior Rechter P. Jansen hield mij tijdens de zitting, in wat uiteindelijk ‘De Glashelder Corrupte
Rechtspraak’ werd, in return de spiegel voor inzake mijn eventueel eigen narcisme.
Hij faalde glorieus maar dat maakt helemaal niet meer uit in Nepotistisch Justitie Nederland.
Besef dat ik de importantie van een oprecht Rechtssysteem hoger in mijn vaandel heb staan dan
Justitie Nederland zelf.
-Lange pauze 23-

NAM / Koninklijke Shell (Gemeenten, Actium Wonen)

Eigenlijk ben ik er puur door enkele toevalligheden achter gekomen dat wat de NAM/Koninklijke
Shell achter ons huis doet niet in overeenstemming is met wat ze beweren. Ik ga nu niet herhalen
wat al op www.narcistenbuster.nl gepubliceerd. We hebben op onze overlast klacht weer een
antwoord gekregen van de NAM Assen. Gemeenten, Actium Wonen reageren net zo. De SODM
negeert, net als de district recherche, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie.
We zijn een land van wollige leegheid geworden.
-Pauze 24De NAM reageerde terug met een opsomming van gepleegde correspondentie en de herhaalde
mogelijkheid om bij ons thuis metingen te laten doen, heb ik ook al over geschreven, als we een
meet afspraak hebben gaat bij de UGS-Norg de boel zachter draaien. Een meting bij ons zonder
een combinatie meting bij de locatie UGS-Norg is een volledig zinloze meting. Wat ze aanbieden
is dus inhoudelijk leeg, de reactie is net zo inhoudsloos als die proza ‘Glas’ na -pauze 21-.
-Pauze 25We hebben o.a. aan de NAM twee complete documenten gestuurd, een uitdraai van de AGSI
inzake de gasinjectie vanaf januari 2011 & een uitgewerkt verslag met onze eigen metingen achter
elkaar uitgevoerd, thuis en vlak achter de UGS-Norg. Op dat keihard toetsbaar bewijs wordt uit
nepotistisch eigen belang niet inhoudelijk gereageerd.
-Pauze 26De Rechtbank, Regionale Recherche & Rijks Recherche, Openbaar Ministerie, Minister van
Veiligheid en Justitie, Media, Politiek, Actium Wonen, Nam/Koninklijke Shell, UWV, allen gedragen
zich hetzelfde, namelijk niet of uiterlijk met wollige inhoudsloze brieven.
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-Pauze 27- ALARM, ALARM. ALARM!
Deze matige inhoudsloze of totaal geen reacties van bovengenoemden zijn qua gedrag exact
gelijk aan de gedragingen van mensen met de persoonlijkheidsstoornis narcisme en dit schrijf ik
als zwaargewicht ervaringsdeskundige inzake de narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Oei, wat schrijf ik nu weer.
Ik stel niet dat de bovengenoemde groep narcistisch is, ik wijs slechts op de gelijkenis van het
gedrag tussen hen en dat van iemand met de stoornis narcisme. Bij genoeg langdurig
geconstateerde gedragskenmerken kan je volgens de DSM-5 iemand ook aldus een stempel
geven. Opletten dus. Het gedrag van Justitie Nederland heb ik 22 jaar diepgaand bestudeerd, die
Organisatie IS zwaar narcistisch dus psychisch gestoord, vandaar het stoïcijns zwijgen van het
systeem, een van de vele kenmerken.
-Pauze 28Een journalist dient volgens de Minister van Veiligheid & Justitie alert en wakker te zijn om de
politiek te controleren. Volgens mij is het binnen de journalistiek allang net als Boudewijn de Groot
jaren terug al zong, slaap rustig verder.
Denk maar aan je droombaan als toekomstig voorlichter / manipulator van het Volk.
-Extra lange pauze 29-

Wat bovengenoemde groep niet wil of kan zien

In een eerder online stuk gaat het ook al over ‘Het Groningenveld in tien jaar leeg’. Ook heb ik
geschreven over Agenda 21 en Agenda 2030 van de V.N. Onlangs heeft Minister Wiebes
plotseling bekend gemaakt dat de NAM alle kleinere velden nu ook helemaal gaat leeg trekken
met uitgerekend einddatum 2028. Ach, who cares.
Ik ben eigenlijk tegen niemand, niet tegen De Rechtspraak, niet tegen de Nam/Koninklijke Shell,
niet tegen Gemeenten, niet tegen Actium Wonen, niet tegen de Media, niet tegen de samenleving.
Echter, net als, volgens mij, niemand bewust zal kiezen kanker te krijgen heb ik er ook nooit
bewust voor gekozen om, door alles dat ik heb gezien en meegemaakt met mijn ouders, met 32
jaar ziek huwelijk, mijn nu bijna 50 jaar professie als cameraman, plus de al 22 jaar lopende strijd
met narcistisch ingesteld Justitie Nederland, die optelsom is een beetje bovengemiddeld. Daarbij
met ’n associatief werkend brein weet ik heden meer over het narcistisch algoritme dan de
gemiddelde GGZ medewerker die ervoor gestudeerd heeft.
Zelfs voor psychische hulpverleners ben ik (uit ervaring) een bedreiging vanwege mijn
ervaringsdeskundigheid inzake niet alleen het ziekelijk narcisme maar dat die is doorgedrongen in
nagenoeg alle lagen.
Het identieke wollige handelen, dan wel het op gelijke wijze niet handelen, door de eerder
genoemde groep is algoritmisch een gelijkluidende manier van doen en dat duidt ergens op, denk
daar zelf over na als jij de samenleving nog belangrijk vindt!
Dat vindt de groep die ik benoem dan weer schoﬀerend van mij, tevens zullen zij er niet over gaan
nadenken omdat ze een bovengemiddeld narcistische denkwijze hebben.
Tevens zijn mensen die denken zoals zij, democratisch reeds in de meerderheid, terwijl ik alleen
lijk te staan tussen de zwijgende meerderheid.
Tja, maar…. besef ….. de nazi’s waren ook met velen en wij Koninkrijk Nederland die NederlandsIndië wilden terugveroveren, middels het uitmoorden van kampongs met alleen vrouwen en
kinderen erin, en dát alles ten behoeve van de aandeelhouders van de Koninklijke Shell.
Oei, dat mag je niet zeggen in Nederland maar dat is wél De narcistische Waarheid.
Ik ben niet tegen mensen maar wel tegen bovengemiddeld narcisme en als je jezelf in deze
materie verdiept hebt wéét je ook dat de zwaardere narcisten ook hedonisten zijn die meer
genieten van het leed dat zij anderen aandoen dan van wat zij bereiken voor de samenleving of zij
van een normale manier van genot kunnen genieten.
Leg op basis van feiten, politici maar eens langs deze narcistische meetlat.
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Veroorzaakt leed, indien dat voortkomt uit nepotisme, maakt dat de eigen professionele taken niet
meer goed worden uitvoert, dat staat inhoudelijk gelijk aan misbruik.
Ik heb nu, leuk of niet leuk, dankzij het eigen gedrag van de Overheid bewezen dat de Overheid in
Nederland goeddeels nepotistisch gedrag heeft dat tegen hedonisme aan schuiert.
De hedonist buigt, net als de narcist, het eigen denken in zijn brein ook om, die gaat het leed dat
die een ander aan doet vergoelijken alsof het iets moois is, een hoger doel dient. Uiteindelijk
wordt het ervan genieten een ander leed aan te doen hun hoogste manier van korte termijn genot
vinden. Ze hebben daarom ook steeds meer korte termijn genot nodig en stoppen niet meer.
Psychopaat of zware hedonist, ’tis fundamenteel allemaal hetzelfde.
Daarbij zijn narcisten ook nog eens disinhibitionele notoire leugenaars, dus ook volstrekt
schaamteloos. De brief van Mw. de President oogt netjes maar is jegens hoe de Wet bedoeld is te
zijn volstrekt schaamteloos nepotistisch.
Het grote disinhibitionele gedrag van de overheid is dat ze de burger schaamteloos voorliegen
hetgeen niets meer met samen, laat staan onze samenleving te maken heeft.
Dus steeds weer, als welke overheidsdienaar dan ook, maar iets beweert over de samenleving
liegt die ten diepste bijna altijd, ze doen bijna alles voor de bovenstroom en tevens voor het met
versluieringen kalm houden van de onderstroom en… uiteindelijk alleen voor zichzelf.
Deze Waarheid doet zeer,
ik word alleen nog maar misselijk van zo’n manipulatieve brief van de Mw. de President van
De Rechtbank Noord-Nederland,
wordt jij van dit alles niet misselijk, ach, geniet dan nog even zo lang het nog kan.
-Einde klucht met lange staande ovatie voor Mw. Eveline de Greeve-Reprise-

Deze gaat over de tekst onder -Pauze 13-

Mini cursus narcistische taal vertalen;
Laat de uiting hieronder nog even in je brein dringen, deze gaf mijn ex aan mij in maart 2003;
Glas, Dichtbij kan zo ver lijken
Glas, Beslagen door eigen invulling
Glas, Geeft ruimte aan licht
Glas, Weerkaatst een nieuw perspectief
Snap je wat zij hier eigenlijk echt schreef aan mij? Nee?
Dan ken je de narcistische taal nog niet, dat is geen schande, én je moet het verband kennen.
Om narcistische teksten te leren vertalen is een lange praktijk opleiding vereist, heb je dat
volbracht wordt je steeds sneller in het de narcisten taal vertalen en prik je er op basis van hun
algoritme steeds sneller doorheen. Zo schreef mijn ex in 2003 eigenlijk versluierd;
Blinde, je snapt me niet hé, ik doe alleen maar alsóf ik er voor jou ben, ik ben dat niet
Blinde, je ziet niet hoe ik écht ben door jouw eigen romantische invulling en vertrouwen
Blinde, ook al geef je mij meer ruimte voor die ik écht ben, ik houd mezelf verborgen voor jou
Blinde, als jij mij écht door zou hebben zou je in mij de serpent zien die ik ben, hi hi hi
Het is nu 2018.
In 2011 had ik het tijdens schrijven van www.hoeDENKik.nl nog niet helemaal door.
In 2003 gewoon niet. In 1996 raakte ik daardoor met hulp van de recherche van het padje.
Dit stuk is daarom mijn geretourneerd super cadeau aan Narcistisch Justitie Nederland.
Narcisten moeten om een of andere diepe reden, die diep in hun zwarte ziel verborgen zit, toch
ergens op een versluierde manier hun waarheid openbaren.
Ten diepste verbergen ze altijd hun ware gezicht en het gezicht dat je ziet is hun masker.
narcistenbuster@gmail.com
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Glas gebruiken als woord voor blind is nou bijvoorbeeld een écht ingedikt omgekeerd narcistische
handelswijze.
Nou Mw. de President van de Rechtbank Noord-Nederland, Mw. Eveline de Greeve,
het gaat exact volgens hoe ik het steeds al voorspel heb volgens het algoritmisch gegeven der
narcisten. U komt later dus inderdaad in De Raad van State en de Raad van State heb ik na mijn
wapenverlof zaak al geschreven dat zij corrupt zijn, niet dat ik dat vind maar zij dat zijn.
U kunt daar vast goed aarden naast Mw. Sorgdrager.
Allereerst geef ik u uw gezicht, dat doen ze in Herinnering Centrum Kamp
Westerbork ook, mensen weer hun gezicht geven.
Deze foto rechts is uw zachte masker, in uw brief toont u uw ware gezicht.
Het gaat er nu om dat als u in de spiegel naar uzelf kijkt, wat u van de inhoud
van uw aan mij gestuurde brief vindt, en om dat antwoord aan uzelf te geven
want dáár gaat het in de ziel van ieder mens om.
Ik heb o.a. aan u namelijk geschreven dat er ambtelijke corruptie heerst binnen
uw Rechtbank, nepotisme heerst binnen uw rechtbank, de rechter en griﬃer in
kwestie bewijsbaar afhankelijk en partijdig werkten, dat hoger beroep vanwege
nepotisme zinloos is, dat u uw antwoord wel over de hoger beroep termijn
heen zou tillen, de rechtbank waar u President van bent inhoudelijk dus failliet
is. Hoe gaat u, volledig naakt, voor de spiegel staande voor de spiegel staande
uzelf recht in de ogen kijkend uzelf oordelen.

foto; Min.Jus.

Ik haal de tekst na -Pauze 13- nog even ter herinnering aan;
In alinea D uit uw brief President , stelt u uit mijn correspondentie op te maken dat ik het niet eens
ben met het rechtssysteem en dit zit indirect gekoppeld aan dat u aangeeft dat ik inderdaad bij de
politie / Openbaar Ministerie dien te zijn. In Alinea C stelde u al dat u niets doet omdat rechters in
Nederland onafhankelijk zijn. Ik ken deze Justitiële nepotistische onzin nu al 22 jaar.
President Greeve, in het sprookje van Hans Christian Andersen ‘de kleding van de keizer’ bleek de
keizer bloot te lopen. U heeft Vrouwe Justitia nu ook geheel ontkleed, ik ben slechts ‘dat jongetje’
die dat ook keihard roept!
Dus die toga’s die gedragen worden in de Nederlandse Rechtspraak zijn er alleen om het Volk te
versluieren dat, net als in dat sprookje, jullie onder die sluier psychisch partijdig en afhankelijk zijn.
Die toga’s zijn maskers, sluiers, om partijdigheid achter te versluieren omdat jullie middels
klassenjustitie in het voordeel van de bovenstroom oordelen en tegen het volk.
Ik ben dus voor naakte rechtspraak, inclusief de griﬃers, opdat het Volk zien kan dat het
Nederlands Rechtssysteem echt onafhankelijk en onpartijdig is. Mw. de President u heeft Justitie
Nederland nu impliciet failliet verklaard en niemand die dat interesseert. Dat is de status van
Rechtstaat Nederland anno november 2018. Ik voel me kotsmisselijk.
President Greeve, wat vindt u nou echt van de inhoud van uw brief aan mij, die u afsluit met
ik vertrouw erop uw brieven hiermee naar behoren te hebben beantwoord, vindt u uw brief zelf
ook compleet lachwekkend en alleen maar bestaand uit narcistisch versluierd taalgebruik?
De overheid lacht gewoon om het recht van de burger, impliciet heeft u dan toch de waarheid
geschreven, zei het wollig ingepakt, u heeft met de inhoud van uw brief namelijk het ware
narcistische nepotistische corrupte gezicht van Justitie getoond.
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-Toegift-

Nieuwjaarsduik Ministerie van Veiligheid & Justitie 2018/2019

Ik stel voor op 1 januari 2019 een nieuwjaarsduik te organiseren voor de gehele top van Justitie
Nederland, corrupte- en brood-advocaten mogen vanzelfsprekend ook meedoen, graag zelfs.
De start is aan de voet van de Scheveningse Pier. Drijf hulpmiddelen zijn verboden. Alle
medewerkers mogen ter verhoging van de feestvreugde alleen oﬃciële kleding dragen, dus of een
uniform of slechts hun toga met witte bef. Vanzelf wordt de gehele duik live verslagen door de
nieuwe social netwerken en media en het wordt absoluut een internationale kijkcijfer knaller.
De zwemkoers is NNW, Westelijk langs Noorwegen, Oostelijk langs de Shetland Eilanden,
einddoel is Groenland alwaar voor de winnaar een pot met vloeibaar goud staat te wachten.
Voor de net afgestudeerde nog zuivere agenten is het overigens verboden om mee te doen
aan deze duik, zij gaan namelijk het Nieuw Nederlands Ministerie van Veiligheid & Justitie
bevolken, het N.N.M.v.V.&J. met als nieuw credo ‘oprechtheid’, mét een verdubbeling van hun
magere salaris.
Ik ga even kotsen van triestigheid, doei.
Robbert Huijskens
De Narcisten Buster
P.S. Voor degenen die het nog niet weten;
Medical Definition of DSM. DSM: Abbreviation for the "Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders," a comprehensive classification of oﬃcially recognized psychiatric disorders,
published by the American Psychiatric Association , for use by mental health professionals to
ensure uniformity of diagnosis.
Hierin staat o.a. vermeld dat een overmaat aan narcisme een persoonlijkheidsstoornis is en in het
naslagwerk staat beschreven op welke basis je dat kunt vaststellen.
Met de kennis uit de DSM-4 heb ik jaren terug een gerechtspsychiater voor het medisch
tuchtcollege overwonnen vanwege zijn niet juist handelen volgens de richtlijnen van de DSM,
dan snapt u ook waarom ik die overwinning in mijn Narcisten Buster CV vermeld heb.
k.dijkhoﬀ@tweedekamer.nl g.wilders@tweedekamer.nl S.Buma@tweedekamer.nl
agnes.mulder@tweedekamer.nl r.jetten@tweedekamer.nl j.klaver@tweedekamer.nl
lilianmarijnissen@sp.nl l.asscher@tweedekamer.nl g.segers@tweedekamer.nl
esther.ouwehand@tweedekamer.nl h.krol@tweedekamer.nl C.vdStaaij@tweedekamer.nl
t.kuzu@tweedekamer.nl t.baudet@tweedekamer.nl
info@tpo.nl nieuwsdienst@telegraaf.nl redactie@dvhn.nl nrc@nrc.nl redactie@volkskrant.nl
redactie@ad.nl hoofdredactie@trouw.nl redactie@parool.nl nieuwsredactie@metronieuws.nl
redactie@refdag.nl redactie@nhd.nl eo@eo.nl assercourant@ndcmediagroep.nl
redactie@elsevierweekblad.nl

narcistenbuster@gmail.com

narcistenbuster.nl
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Lianda van Velzen
Lindelaan 18
9342 PL Een
0629 211 332
lianvanvelzen@gmail.com
16 november 2018
Gemeente Noordenveld via R.Koster@GemeenteNoordenveld.nl
Actium Wonen via contact@actiumwonen.nl
NAM / UGS Norg via j.teunissen@shell.com
SodM via sodm@minez.nl

Aan de directie, Beste dames en heren,
Waarom u allen in een groep aanschrijven?
Eén woord: Verantwoordelijkheid.
U allen onttrekt zich, ieder op de eigen manier, van uw wettelijke
verantwoordelijkheid inzake de overlast; zware Laag Frequentie golven,
die wij (burgers van Nederland) sinds half juli jl. ervaren, veroorzaakt door de
Gasopslag Langelo achter onze woning.
Wijzen met uw vinger naar ons of naar elkaar heeft geen zin, u doet dan aan
struisvogelpolitiek.
Wij ervaren extreme overlast, dit ondermijnd onze gezondheid en daardoor
ondermeer ook het functioneren in ons werk als ondernemers.
Wij eisen nu een adequate en voor ons passende oplossing.
In de bijlage vindt u de brief die de NAM UGS Norg van ons heeft ontvangen
plus een onderbouwing. Hierin staan onze bevindingen en bewijslast.
Vertrouwen hebben wij al lang niet meer in de Overheid & Consorten, gezien
onze ervaringen en de wantoestand waar o.a. Nederland zich in bevindt.
We zijn dan ook zeer benieuwd of u door de mazen van het nepotistisch
netwerk kunt kijken en zien uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
Lianda van Velzen

Note: Puur voor de formaliteit vermeld ik nog even de website narcistenbuster.nl

Van: Lianda van Velzen <lianvanvelzen@gmail.com>
Onderwerp: gemeente Noordenveld
Datum: 23 november 2018 om 18:20:15 CET
Aan: Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com>

Goedemorgen mevrouw Van Velzen,
Afgelopen zomer hebben wij ook een brief van u ontvangen over de
Laagfrequente geluidsgolven die van de USG Norg komen.
Ik heb toen getracht u telefonisch te bereiken en heb toen uw voicemail
ingesproken. Ik heb aan u voorgesteld om uw vraag neer te leggen bij
onze milieudienst, de RUD. Wij kunnen hun dan vragen of zij de
mogelijkheid hebben om de geluidsbelasting door LFG op uw woning
vast te kunnen stellen. Ik weet niet of dit mogelijk is, maar in gesprek met
hen zouden we de mogelijkheden hieromtrent kunnen verkennen. Ik heb
hier nog geen reactie van u op gehad.
Vindt u het een goed idee als wij de vraag bij ons milieudienst
neerleggen om te kijken wat zij in dit vraagstuk kunnen betekenen?
Met vriendelijke groet,
Rik Koster
juridisch medewerker handhaving

Gemeente Noordenveld
Publiekszaken
Postbus 109

tel. 14 050

9300 AC RODEN
R.Koster@GemeenteNoordenveld. www.gemeentenoordenveld.
nl
nl

Van: "Actium" <contact@actiumwonen.nl>
Onderwerp: [#24392] RE: Verantwoordelijkheid
Datum: 21 november 2018 om 12:08:04 CET
Aan: "C.A.M. van Velzen" <lianvanvelzen@gmail.com>
Beste C.A.M. van Velzen,
Er is een nieuwe reactie geplaatst bij uw ticket met onderwerp
'Verantwoordelijkheid'.
Ga naar Mijn Actium om uw ticket te bekijken.
Reactie:
Beste mevrouw van Velzen,
Gisteren heb ik uw gezamenlijke mail aan Actium, de NAM, Gemeente
Noordenveld en SodM ontvangen en met aandacht gelezen.
Uit uw mail blijkt dat u last heeft van lage frequentiegolven in uw
woonomgeving. In uw bericht lees ik dat u boos en teleurgesteld bent in de
reactie(s) de u heeft ontvangen over een mogelijke oplossing.
Wij willen graag met u in gesprek.
De uitnodiging om met ons in gesprek te gaan heeft u ook in een eerdere reactie
van mijn collega Femme Blauw, wijkconsulent, ontvangen. Zij heeft u op 6
november jl. hierover bericht gestuurd. Of wij u een passende oplossing kunnen
bieden, binnen de mogelijkheden die wij hebben kan ik u vooraf niet beloven.
Wel dat wij ons best doen naar u te luisteren en mee te denken.
Wij hebben u meerdere malen telefonisch geprobeerd te bereiken.
Dit is tot nu toe helaas nog niet gelukt. Als wij vanuit ons kantoor bellen is dat
vanaf een anoniem nummer. Het is mogelijk dat u om die reden de telefoon niet
beantwoordt en dat wij u daarom niet bereiken.
Stelt u een huisbezoek op prijs?
Dan vraag ik u met mijn collega Femmie Blauw een afspraak maken. Zij is
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via ons algemene
telefoonnummer 0900 0604 (gratis).
Met vriendelijke groet,
Daphne van Amerongen
medewerker service & ondersteuning
team Kwaliteit en Kennismanagement
Postbus 500 | 9400 AM Assen

0900 0604
www.actiumwonen.nl
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt
u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door
het bericht te retourneren.
Wilt u alstublieft aan het milieu denken voordat u deze mail uitprint.

Van: "H, T (T)" <t.@politie.nl>
Onderwerp: Mutatie ambtelijke corruptie
Datum: 16 november 2018 om 14:30:42 CET
Aan: "'robberthuijskens@gmail.com'" <robberthuijskens@gmail.com>

Hallo Huijskens,
In de bijlage het verhaal wat ik destijds gemuteerd heb. Deze informatie is puur
ter kennisgeving voor de collega, een informeel stuk dus. Ik hoop u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn
dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
TH
------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te
lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

De mutatie:
Op donderdag 6 september 2018, omstreeks 09.15 uur, kwam meneer Robert Huijskens
aan het politiebureau in Roden voor het doen van aangifte wegens ambtscorruptie. Exacte
personalia Huijskens: Robert Huijskens, Geboren op 21 mei 1957 in Breda.
Van te voren besloot ik, rapporteur H, contact op te nemen met het COP in Assen. Het
COP gaf als advies (na overleg met het CT) het verhaal te muteren en de aangifte op later
tijdstip op te laten nemen door de Districtsrecherche.
HUIJSKENS is raadsman (geen advocaat!) en staat een cliënt bij in een ontslagprocedure.
De wetgever heeft de procedure opgestart en heeft zich hierbij niet gehouden aan de Wet
Verbeterde Poortwachter. De werkgever heeft nimmer gelooft dat de werknemer (cliënt)
ziek was. Het UWV heeft de aanvraag deskundige oordeel niet uitgevoerd, gehonoreerd.
Ze schijnen daar niet te doen aan waarheidsvinding. Melder vermoedt hier corruptie.
Het verhaal van de melder:
Uitspraak eerste zitting; maken van een afspraak voor een nieuw medisch oordeel,
georganiseerd vanuit de werkgever. Een probleemanalyse is er nooit geweest, gaat al een
paar jaar zo. De werkgever, samen met de eerste bedrijfsarts, heeft gezorgd voor het falen
van het onderzoek. Zelfs met het onderzoek, dat destijds uitgevoerd is door een neutrale
verzekeringsarts, is niets mee gedaan. De rechter heeft de uitspraak gedaan; de
werknemer is ontslagen. Deze uitspraak is corrupt. Dit alles heeft te maken met het wegen
van belangen, dat maakt het corrupt. Het valt allemaal onder nepotisme, vriendjespolitiek.
De bewuste rechter in deze zaak is strafrechtrechter Peter J. Jansen, gespecialiseerd in
het arbeidsrecht. Hij geeft onder andere les op vijf onderwijsinstellingen in dit vak. Hij is
hoog-intelligent. Zittingen verliepen altijd tadeloos (perfect/tot in de puntjes). Zijn uitspraak
is nepotisme of is gedaan door het probleem (corruptie) op hoog niveau aan te pakken. De
uitspraak is glashelder corrupt. Ik kan er de vinger niet achter krijgen. Gaande de
procedure spelen de advocaten samen om eenvoudig van de zaak af te komen. Binnen
deze corruptie spelen een grote groep raadsmannen ook een rol. Ik ben op dit moment
bezig met het uitdragen van kennis.
Ik heb twee websites waarop ik informatie plaats over hoe ik denk over de bovenlaag
binnen het recht.
Contactgegevens melder:
Tel.nr:
Email:
Websites:

0652017771
robberthuijskens@gmail.com
narcistenbuster.nl / Hoedenkik.nl

Donderdag 6 september 2018, H, T:
- Informatie gedeeld met Districtsrecherche Drenthe.

