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Betreft; tussen-dagvaarding inzake eventueel voorgenomen hoger beroep inzake beschikking 
Rechtbank Alkmaar, Zaaknr./rolnr.: 6935468\AO VERZ 18-63.

Uitspraak datum 16 augustus 2018


Middels deze tussendagvaarding stel ik dat de termijn van hoger beroep, die in deze zaak drie 
maanden bedraagt, pas kan ingaan nádat de President van de Rechtbank Noord-Holland haar 
beslissing over de klachtzaak betreffende rechterlijk nepotisme binnen de bovengenoemde zaak 
officieel heeft afgegeven.  


De President van de Rechtbank Noord-Holland blijft echter al in gebreken door de zes weken 
formele reactietermijn te overschrijden. 

Geacht Hof en mr. Lewin, voor ik bij u verder ga neem ik eerst de bezoekers van mijn website 
even mee inzake wat het, klein lijkend, belang hiervan is!


	 Geachte bezoeker van mijn website,

Als het water binnen Justitie Nederland hen naar de lippen stijgt gaat hun trukenkast open.
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Justitie wil dan géén antwoorden meer geven en houdt zich achter haar sluiers schuil.

In theater termen worden sluiers ‘poten’ genoemd, dat zijn die donkere schuttingen links en rechts 
van het podium waarachter acteurs en dansers even buiten beeld kunnen wachten en vlak naast 
het zichtbare podium toch buiten beeld staan. Ze noemen ze ook wel ‘afstoppers’.

Nou één van de grote trucs bij burgerlijk onheil is de nepotistische ‘poot van het zwijgen’ en iets 
juridisch bewust laten verlopen hetgeen weinig burgers überhaupt weten en dus ook niet door 
hebben. Ze laten je zaak dan gewoon ‘Juridisch verlopen’. 


Mijn oude voorbeeld is mijn onterecht ingenomen wapenverlof via het in 2011 nepotistisch 
handelen uitgevoerd door toenmalig Korpschef van de Provincie Zeeland, mw. Letty Demmers-
van der Geest. Dat werd nogal een toestand waarbij ik begin 2015 uiteindelijk gewoon kon stéllen 
dat niet alleen Justitie Nederland corrupt is maar ook De Raad van State inzake mijn beroepszaak 
corrupt is, niet als mijn mening maar als keihard onderbouwd vaststaand bewijsbaar feit!

Aan typeringen zoals narcistisch- en nepotistisch-gedrag deed ik toen nog niet. 

Letty heeft heden zo’n troost baan als Burgemeester van de Gemeente Veldhoven.


Ergens gedurende de zich jaren voortslepende procedures inzake mijn schiet-hobby (met antiek 
enkelschots zwartkruit geweer uit 1871) ging een bestuursrechter onderuit, in haar uitspraak 
bevestigde zij; ‘dat zij mij mijn geschreven woorden die ik had rondgestuurd verweet maar de 
inhoud van mijn geschreven woorden niet inhoudelijk zou behandelen en ik daarom wél mijn 
wapenverlof om terechte redenen kwijt was geraakt!’ 
Deze samenvatting van de een Rechterlijke uitspraak klinkt bizar maar zo is het letterlijk gegaan, 
die ’woorden’ waar die bestuursrechter op doelde zijn overigens mijn drieluik dat nog steeds 
onveranderd online staat op www.hoeDENKik.nl met als toevoegingen (ná uitspraak Raad van 
State) deel vier Justitie Nederland Corrupt  15 jan. 2015  &  deel vijf Narcisme feb. 2017. 


Precair ‘dingetje’ was toen dat bij de invordering van mijn wapenverlof, de politie in hun motivatie 
gewag maakte van het feit dat ik schreef dat er kinderporno was gemaakt door Justitie Nederland, 
oeps. Dat kon volgens Letty niet waar zijn.

Daarmee schoot Korpschef Letty echter een kogel uit mijn ingenomen geweer door de voet van 
Vrouwe Justitia en Vrouwe Justitia bloedde toen als een rund, Vrouwe Justitie viel van haar 
voetstuk door de pijn, in haar val brak zij per ongeluk de helft van haar waagje af, dat was ruk.  


Die hele wapenverlof zaak verdween in de doodlopende steeg waar Justitie Nederland hun 
nepotistische gedragingen verborgen houden, wegstoppen en opslaan.

Korpschef Nathalie Kramer, officieel verantwoordelijk voor de inname van mijn wapenverlof, hield 
het uiteindelijk niet meer en vertrok. Ik denk nog steeds omdat zij zag wat er gaande was. 

Zonder opgaaf van reden kondigde zij aan, dat zij per 12 februari 2015 vertrok bij de politie. 

Heel jammer!


De toen zittende Minister / Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie moesten na die jaren shit toen 
toch weer een beslissing nemen over mijn hernieuwde VOG aanvraag voor de schietsport. 

Wat deden die rukkers toen, na zes weken kreeg ik géén antwoord.

Ik ben de afdeling Justis te Den Haag maar gaan bellen en ik kreeg een lieve dame aan de 
telefoon die vertelde dat een en ander wat uitliep, het duurde nog even maar het kwam eraan.

Ik heb on-line opgezocht wat dát dan weer betekende. 


Dat betekent Wettelijk dat de Wettelijke Beslissing IS dat zij géén beslissing nemen maar dat 
melden ze dan niet.

Wat je dan zelf moet doen is ‘in verweer gaan’, oftewel formeel beroep aantekenen.

Je hebt dan een wettelijke termijn van een X aantal weken om tegen de beslissing dat ze géén 
beslissing nemen in beroep te gaan, anders is je zaak juridisch verlopen. 

Dat is dus een truc uit de nepotistische trukenkast van Justitie Nederland, de burger pogen te 
misleiden en je zaak bewust laten verlopen. 


Nou, het mij bekende nepotistisch Justitieel algoritme speelt nu alweer voor de zoveelste keer. 
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Ik ben in bovengenoemde zaak dus maar weer gaan bellen met het Bestuursbureau van De 
Rechtspraak Noord-Holland. vakantie, druk, komt, duurt nog heel even, etcetera.  

De termijn om hoger beroep aan te tekenen komt eraan, dat is uiterlijk 15 november 2018.  

Zó doen ze dat geachte mede burger.


Geachte mr. Lewin, ik schrijf u aangetekend vanwege de Wet, er gebeurt verder nog niets. 

Als u nu even niet snapt waar dit over gaat kunt u zich, in eigen tijd, inlezen in wat er speelt op 
website narcistenbuster.nl onder het tabblad de glashelder corrupte rechtspraak. 


Geacht Gerechtshof Amsterdam, ook aangetekend meld ik u dat ik de periode waarin mijn cliënt 
eventueel hoger beroep kan aantekenen opschort vanwege bijzondere omstandigheden die met 
het wettelijk strafbare fenomeen ambtelijke corruptie te maken heeft.


Het heeft De Rechtspraak / Rechtbank Noord-Holland behaagd mijn brief d.d 9 september 2018 
te behandelen als ingekomen klacht en de president van de Rechtbank Noord-Holland dient 
daarin tot een oordeel te komen.   

Kenmerk bevestiging Bestuursbureau Haarlem: klacht van d.d 9 september 2018. 

Bevestiging d.d. 14 september 2018, nr:  245-104.2018.


Als het Nederlands Rechtssysteem niet meer correct werkt dient de burger / raadsman zelf het 
heft in handen te nemen. Het Gerechtshof kan gaan weigeren de termijn van beroep niet te 
accepteren maar dan verklaart het Hof zich gezien de situatie impliciet gelijk al corrupt.


Mijn motivatie voor het verleggen van de termijn om hoger beroep in te kunnen stellen; 

Donderdag 1 oktober 2018 heb ik om 11.31 uur telefonisch contact gehad met de vriendelijke 
B.E. Willems, de klachtencoördinator van het Bestuursbureau Rechtbank Noord-Holland. 

Ik vernam dat er wat vertraging op de gang van zaken rond de klachtzaak zit en dat de President 
komende of pas de week daarna (of daar weer na) tot een oordeel zal komen.  Dan gaan we 
inzake bovengenoemde zaak   waar de klacht over gaat    óver de termijn van hoger beroep 
kunnen aantekenen heen. 


Ja, zal het Hof ongetwijfeld gaan zeggen, dat juist daarvoor het instrument van het hoger beroep 
is ingesteld. 

De door mij ingediende klacht gaat echter over door mij geconstateerd ambtelijk nepotisme 
binnen De Rechtspraak en derhalve zal een gewoon tussentijds hoger beroep zinloos zijn. 

Mijn pogingen om aangifte te doen jegens ambtelijk nepotisme is bij de reguliere recherche en 
rijksrecherche en door de complete top van Justitie Nederland stilzwijgend geweigerd. 
Dus de gehele focus, kennelijk ook die van de top van Justitie Nederland, ligt nu op de afronding 
van de klachtzaak door de President van de Rechtbank Noord-Holland te wachten. 


Die afronding van de klacht wordt nu echter duidelijk getraineerd, een gedrag dat door mij 
herkend wordt als standaard gedrag als De Rechtspraak zelf in de problemen is geraakt, dan 
worden alle corrupte trucs uit de kasten getrokken. Mijn eigen ervaringen inzake reiken vanaf 
1996 helemaal tot aan een van de voormalige Ministers van Justitie zelf, die een beslissing ook 
bewust traineerde. Toen had ik dat tijdig door en nu heb ik dat ook tijdig door.

Die vele corrupte manipulaties, uit eigen ervaringen kennende, ga ik nu niet allemaal uitschrijven, 
ik heb een veelheid aan bewijzen van deze nepotistische manipulaties (inclusief de bijbehorende 
onderbouwingen). Nagenoeg alle aangeschrevenen moeten ongetwijfeld zelf ook goed bekend 
zijn met deze manipulaties die ik al jaren benoem als ‘iemand in een doodlopende steeg 
parkeren’. Dit zijn de jullie eigen interne Justitiële manipulaties die tegenover de zuivere 
onafhankelijke onpartijdige rechtsgang staan. Ik heb er al enkele benoemd in mijn dupliek 

‘de mores’ die ook on-line staat. 
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In deze klachtzaak kijkt iedereen, vanaf de Minister van V&J, Rijksrecherche, Hoofdofficier etc. 
etcetera kennelijk mee en iedereen kijkt nu naar de President van de Rechtbank Noord-Holland en 
zij mag het opknappen en zij heeft inmiddels de mij bekende weg van het traineren gekozen zodat 
er straks gesteld kan worden: 

Raadsman Robbert Huijskens, uw klacht is gerond máár er zijn voor u nu geen wettelijke 
mogelijkheden over want u heeft de hoger beroep termijn overschreden. 


Ik ken dit manipulatief gedrag, uitgevoerd door het Gerechtshof Den-Bosch bij mijn klacht tegen 
de handelswijze van de Raad van Discipline. Dat was mijn kortste zitting ooit, met weliswaar de 
meest afgelegde kilometers, beslecht met een mislukte multiple choice strikvraag van het Hof; 

	 Hof:  heeft u beroep aangetekend tegen de uitspraak of tegen de handelswijze? 
	 Ik: tegen de handelswijze.    

Tegen ‘de uitspraak’ kon je wettelijk niet in beroep, het Hof poogde mij dus op mijn emotie te 
triggeren om mij een fout te ontlokken. Mijn ingestelde klacht liet al geen enkele twijfel bestaan 
dus was het een bewuste poging van het Gerechtshof om mij te misleiden en te laten struikelen. 
	 Hof: Dan is uw klacht gerond verklaard maar u heeft geen rechtsmiddelen meer over.  
Dan denken ze binnen het Justitieel systeem klaar te zijn en de beschermde ambtenaren krijgen 
nadien een aai over de bol met mogelijk de bijgaande tekst ‘niet meer doen hé’ of ‘voortaan wat 
slimmer zijn confrère’ en de meute gaat weer over tot de corrupte orde van de dag. 

Maar die zitting, jaren terug, ging nog heel even verder;

	 Ik tegen het Hof: Dat hebben jullie goed dichtgetimmerd!

	 Hof: ja, dat hebben we goed dichtgetimmerd! 
	 Ik: Dat betekent dan dat ik vanaf nu kan zeggen en schrijven wat ik wil!

Nou, kijk dan maar weer naar de uitspraak hoger beroep inname wapenverlof, van die 
bestuursrechter mocht ik niet geheel binnen de wettelijke normen schrijven wat ik vond, de Raad 
van State gaf de rechter gelijk. Hoezo vrijheid van meningsuiting, Artikel 7 Grondwet.


De rechter in bovengenoemde zaak vond anno 2018 óók dat ik gedragingen van verzoekende 
partij niet bij de naam mocht noemen. 

We hebben binnen Justitie Nederland dus een enorm probleem met De Waarheidsvinding!


Mijn hele geschiedenis van 22 jaar laat zien, dat de rode draad van hoe Justitie Nederland handelt 
en wandelt, het onderling dichttimmer-gedrag is, van het met stinkende sluiers toedekken van het 
intern heersend nepotisme binnen Justitie Nederland. Dat gedrag is alleen maar erger en erger 
geworden, t/m mijn laatste zaak namens mijn cliënt aan toe, waar de rechter in kwestie de boel 
voor de zoveelste keer, doelbewust en glashelder zichtbaar verneukt heeft. 

(verneukt staat in de woordenlijst Nederlandse taal en is krachtiger dan ‘bedriegen’) 


Dit is 22 jaar geanalyseerd nepotistisch ambtelijk handelen waarbij ik alle afdelingen heb 
doorlopen, een waarlijk banaal relaas inzake waarheidsvinding over Justitie Nederland incluis de 
bewijsbare binnen Justitie Nederland gemaakte kinderporno.   

Met de bovengenoemde glashelder corrupte beschikking ligt het nepotisme binnen Justitie 
Nederland nu op internet route 666 als een fel rode kers op hun naar ambtelijk nepotisme 
stinkende taart.

 

Wat nu voorspelbaar gaat plaatsvinden is dat de beslissing van de President over de klachtzaak 
over de drie maanden termijn voor het indienen hoger beroep heen zal lopen.


Die beslissing die de president van de Rechtbank Noord-Holland overigens over de zaak dient te 
maken is gewoon zó glashelder en super simpel.

Wat niet simpel is zijn de gewogen betrokken belangen van mensen werkzaam binnen Justitie!


Het sprookje van De Rechtspraak dat aan het gewone volk wordt verteld is die verrekte krakende 
weegschaal met het oordelend zwaard. 

Een rechter dient te wegen wat béide partijen inbrengen en geeft een oordeel vanuit de wettelijke 
verplichting de inhoud van beide partijen onafhankelijk en onpartijdig te wegen en zich in dat 
oordeel ook te motiveren. 
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Deze afbeelding hier rechts toont echter de bittere waarheid.

Al járen roept ‘men’ binnen de quatuor politica dat rechters 
dingen terzijde mogen schuiven, de pers dénkt dat dit de 
waarheid is, hetgeen gewoon onwettelijk geleuter is vanuit 
de quatuor politica om de waarheid omtrent het heersend 
nepotisme blijvend te versluieren. 


De Quintus Politica kunnen we nu ook wel invoeren, daarin is 
het groepje ‘journalisten’ en ‘voorlichters’ bijgevoegd als 
onderdeel van de oorspronkelijke Trias Politica waar ik de 
advocaten al aan had toegevoegd in de Quatuor Politica. 


Ik durf te stellen dat binnen de Raadkamer van de 
Rechtbank Alkmaar ‘iemand’ zo arrogant is geweest te 
denken dat die mij wel even kon kielhalen. 

Nu ligt zelfs de in 1996 door Justitie Nederland gemaakte 
kinderporno wéér op tafel.


Net als ik als ervaringsdeskundige, met als mijn specialisatie 
narcisme, aanvoelde het stuk ‘de mores’ in moest dienen als 
tweede deel dupliek, weet ik dat ik nu de termijn om in hoger 
beroep te kunnen gaan dien op te schorten, tot de President 
van de Rechtbank Noord-Holland eerst uitspraak in de 
klachtzaak heeft gedaan en zij ook aan de Minister van V&J 
duidelijkheid heeft gegeven. 


In de huidige status quo hoger beroep indienen slaat werkelijk helemaal nérgens op en is, zoals 
reeds ook in de klachtzaak omschreven, kánsloos omdat eerst het probleem nepotisme beslecht 
dient te worden vóórdat wij kans maken op eerlijke rechtspraak die het nepotisme overstijgt. 

Eerst dient de President van de Rechtbank Noord-Holland daarom met haar oordeel te komen, 
pas dán kunnen mijn cliënt en ik beslissen over ons eventueel in hoger beroep gaan. 


Wij wachten het oordeel van de President van De Rechtspraak Noord-Holland dus met 
belangstelling af waarna de drie maanden pas gaan lopen. 


Je zult in deze klachtzaak maar President zijn van de Rechtbank Noord-Holland en niemand 
anders binnen het justitieel systeem doet iets dat rechtvaardig is, zoals een burger die aangifte 
wenst te doen jegens bewijsbaar langjarig heersend nepotisme binnen Justitie Nederland wordt 
gefaciliteerd in zijn burgerlijk recht.

De President van de Rechtbank Noord-Holland lijkt nu wel geofferd te worden en wordt daarom, 
na een kleine goed betaalde wachttijd, straks net als Winnie lid van De Raad van State. 


Medio eind 2014 begin 2015 
heb ik toenmalig Korpschef 
Nathalie Kramers van de 
Provincie Frieslân gemeld dat 
ik met een gele sticker ging 
rondrijden.


Deze sticker heb ik verwerkt in 
mijn on-line ‘cursus aangifte 
opnemen’, te lezen op website 
narcistenbuster.nl. 
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Het is nu november 2018!

Het is belachelijk!

Het ‘begrip’ Justitie Nederland is een volledig hol begrip geworden als de steel van een Narcis 

hol en slijmerig aan de binnenzijde.


Op mijn eerste website hoeDENKik.nl heb ik al vermeld een spiegeldrager te zijn. De bewuste 
rechter in bovengenoemde zaak dacht, letterlijk door hem uitgesproken, mij ook letterlijk de 
spiegel wel even voor te kunnen houden, ik had echter een veel beter antwoord dan dat hij recht 
kon spreken!

Dankzij die bewuste rechter houd ik het gehele Systeem Justitie Nederland nu de spiegel voor en 
zeg ik; ruim die door Justitie vanaf november 1996 gemaakte troep op!

Rechercheur Ton van der Linden die mij in november 1996 thuis bracht zei tegen mij, nadat ik 
eerst door het rechercheteam was gebrainwasht, ‘doe er je voordeel mee’, dat advies heb ik ter 
harte genomen.

Vriendendiensten op Justitieel niveau is gelijk aan corruptie, corruptie is gelijk aan nepotisme en 
nepotisme is fundamenteel een onze samenleving ondermijnend Wettelijk misdrijf!


Beslecht je het probleem van bovengemiddeld narcisme niet, kun je het bijbehorende nepotisme 
ook niet bestrijden. 


De uitspraak klachtzaak over de datum van hoger beroep heen tillen is zinloos en daarmee bereikt 
de President het tegenovergestelde, dan toont De President haar ware onversluierd gezicht van 
de eigen corrupte manipulatie ten opzichte van de zuivere rechtsgang glashelder aan. 


Met de beslissing van de President zal zij of waarlijk recht dienen te doen of zal zij Justitie 
Nederland impliciet corrupt verklaren. In mijn geval staat Justitie Nederland nu schaakmat!


Wat is ‘winnen’ in dit hele relaas, de samenleving van uw kleinkinderen gaat volledig naar de klote 
door het nepotisme binnen Justitie Nederland en dát is pas écht verliezen als samenleving!  


Dus nogmaals;

De termijn van hoger beroep start pas ná afhandelen van de lopende klachtzaak inzake ambtelijk 
nepotisme en daarná kunnen wij beslissen of wij ja dan nee in hoger beroep gaan. 


De klacht gaat niet meer alleen over mijn cliënt     niet meer alleen over mijn geschiedenis en mij 
als raadsman     niet meer alleen over de verzoekende partij     niet meer alleen over rechter 
Jansen en zijn griffier     het gaat nu over het bewijsbaar 22 jaar heersend nepotisme binnen De 
Rechtspraak welke met het indienen van de dupliek ‘de mores’     dus de inhoud daarvan     

ver over de grenzen van de zaak van mijn cliënt heen is getild naar Structureel Ambtelijk 
Nepotisme binnen De Rechtspraak!

	 Ik refereer hiervoor nog even terug naar de NRC van 2 juni 2018, journalist Marcel Haenen, 
waarin het gaat over de  Schaamte binnen OM over affaires in eigen kring. Zwijgcultuur bij OM.

	 Zwijgen doet Justitie in de breedste zin des woords inzake mijn gewenste aangifte jegens 
het langjarig heersend ambtelijk nepotisme binnen Justitie Nederland. 

	 

Als het Gerechtshof niet akkoord gaat met uitstel tijd hoger beroep periode bewijst het Hof 
daarmee dat zowel Justitie als ook de politiek in handen is gekomen van de huidige vorm van hen 
die zich journalisten plachten te noemen en de politieke voorlichters die ons land laten lijden. 

Van U rechters is dan niets anders over dan een façade zijn voor opgevoerde toneelstukjes. 

Dan is de democratie dood en dat betekent dan het failliet van onze Rechtsstaat die is 
overgegaan in Noord-Koréanda oftewel On-Ethisch-Hongerland. 


Veel succes met uw overwegingen.


Hoogachtend, 

Robbert Huijskens
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PS: 

Waarom deze tussen-dagvaarding niet door een deurwaarder wordt ingediend; 


De Overheid legt burgers maatregelen op om het de financieel armlastige burger steeds moeilijker 
te maken zijn zaak bij een rechter te be-pleiten. (alsof dat gezien het nepotisme nog zin heeft!) 

Dat heeft een naam; klassenjustitie. 

Het door het Ministerie / De Rechtspraak / de Politiek verplicht stellen, alleen middels 
onbetaalbare advocaten en deurwaarders je recht te kunnen bepleiten, zijn daar enkele 
voorbeelden van.

Bovengenoemde zaak toont aan dat toegevoegde advocaten vaak hun werk niet adequaat willen 
verrichten, mede omdat advocaten vaak onderdeel zijn van de Quatuor- / Quintus-politica.


De Wet stelt dat niemand een burger in zijn gang naar de rechter mag beletten, dat is een 
Grondrecht. Dus die opgelegde regels trotseer ik en ik volg de Wet want die door overheden 
opgelegde regels belemmeren mij als burger en als Raadsman. 


Mijn persoonlijke instelling is (om redenen die ik hier niet openbaar kennelijk al vanaf mijn 
geboorte heb) gebaseerd op de ethisch en filosofische Gulden Regel en Zes Deugden van het 
systeem van Confucius (551 - 479 v.Chr.)

Neen, ik ben geen God of wat anders, ik ben gewoon mijn eigen ik, mijn ziel is gerijpt en is niet 
meer te vernietigen door Justitie Nederland noch door de Illuminatie. 


‘Hoeren’ zoals versluierde mensen dat begrip denken te begrijpen zijn 
geheel andere mensen dan sekswerkers, 

in Openbaringen kan je dat terugvinden. 

Hoeren zijn die mensen die hun ziel hebben verkocht aan de Adel en 
Aandeelhouders.  

Rood is de kleur van hoeren én de kleur van de liefde, 

ook dat is een autonome keuze. 

Eat that Cherry!


	 	 	 	 	 	 	 	 Afbeelding: Pixabay
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