Een, 20 november 2018.
Geachte aangeschrevenen; Fractievoorzitters Politieke Partijen der Tweede Kamer &
hoofdredacteuren van diverse Nederlandse media.
Ik heb een journalistieke vraag aan u allen in uw functie als politieke fractievoorzitters en
journalistieke hoofdredacteuren, dus niet als privé personen, met klem verzoek ik aan u allen
vanuit uw functie een standpunt in te nemen over de vraag die ik u voorleg en daar uw mening
over te geven en er al dan niet iets mee te doen.
U mag dit gerust als professionele dwang ervaren van een onderzoeksjournalist die op uw
professionele voordeur staat te bonzen vanwege een ernstige situatie binnen Rechtsstaat
Koninkrijk Nederland en de vraag die door mij aan u wordt voorgelegd is dusdanig fundamenteel
van aard dat u vanuit uw functie eigenlijk niet anders kunt dan deze vraag te beantwoorden.
Desalniettemin kunnen de aangeschrevenen op nepotistische wijze heel simpel met elkander in
overleg treden en besluiten geen van allen antwoord te geven. Met geen antwoord geven geeft u
echter ook een fundamenteel antwoord omdat de vraag in zich al fundamenteel van aard is.
Gedurende een periode van 22 jaar heb ik nu mijn einddoel bereikt en toon ik aan, samen met
vele voorbeelden, dat Nederland Justitieel structureel een Nepotistische Rechtstaat is.
Omdat nepotisme een onderdeel is van corruptie welke als kerneigenschap narcisme heeft wens
ik een zeer gedegen en goed onderbouwde aangifte te doen vanwege de heersende strafbare
ambtelijke corruptie binnen Justitie Nederland.
Een ‘fijn’ onderdeel van onze nepotistische rechtstaat is dat Justitie Nederland 22 jaar geleden
binnen een valse zedenzaak zelf kinderporno heeft gemaakt als vals bewijsmateriaal, dat misdrijf
is nog steeds niet verjaard, daar heeft zich een hele berg nepotistische misdrijven bovenop
gestapeld, ik heb daarvan alle bewijzen in handen en Justitie Nederland houdt deze stapel
strafbare misdrijven al 22 jaar in hun nepotistische doofpot.
Op het plegen van een valse aangifte staat 1 jaar gevangenisstraf dus gezien het gewicht van mijn
gewenste aangifte dien ik heel goed te beseﬀen wat ik doe.
De vraag;
Op 6 september 2018 heb ik mij, op afspraak, vervoegd op politiebureau Roden om aangifte te
doen wegens ambtelijk nepotisme / corruptie binnen Justitie Nederland.
Ik heb van de politieagent die toen de mutatie heeft opgemaakt volledige medewerking gekregen
als ook van enkele andere oprechte fijne collega agenten die beseften dat aangifte doen tegen
een gepleegd misdrijf, ook als dat de Rijksoverheid betreft, mijn wettelijk grondrecht is.
De regionale recherche, de rijksrecherche, de hoofdoﬃcieren Nederland en de Minister van
Veiligheid & Justitie, het Hoofdbestuur van De Rechtspraak weigeren echter allen mee te werken
dan wel aansturing te geven aan het opnemen van mijn aangifte.
Ik krijg van hen allen dus zwijgend de ‘talk to my hand’ reactie.
Nu snap ik dat men binnen Justitie Nederland terdege beseft wat ik in handen heb over het
heersend nepotisme binnen het gehele Justitieel apparaat (op reguliere vers afgestudeerde
agenten na, die nog wel fris kunnen denken) en dus wenst Justitie geen aangifte van mij op te
nemen want dan moet er weer een nepotistische uitspraak volgen of ze moeten na 22 jaar
eindelijk eens een keer eerlijk worden, hetgeen wellicht een te groot oﬀer voor hen is.
Dit betekent echter dat Nederland nu Justitieel gelijk staat aan Hongarije waartegen Nederland via
de Europese Unie een onderzoek heeft laten instellen vanwege aldaar heersend nepotisme.
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Ik sluit de mutatie, die door de politie is opgemaakt inzake mijn wens om aangifte te doen als
bijlage bij en vraag u een politieke dan wel journalistieke mening te hebben over het feit dat het
Ministerie van Veiligheid & Justitie het mij onmogelijk maakt deze mutatie om te zetten in een
aangifte vanwege het alom heersende nepotisme / ambtelijke corruptie binnen Justitie Nederland.
Wat vindt u hiervan en wat gaat u derhalve al dan niet doen?
Nadere info inzake deze aangifte en andere informatie treft u aan op mijn websites
www.narcistenbuster.nl onder het hoofdstuk ‘de glashelder corrupte rechtspraak.
Mijn andere website sinds 2011 is www.hoeDENKik.nl welke website, in de lijn van Socrates, het
stimuleren van het autonoom denken van de burger nastreeft.
Ik sluit deze E-mail ook als PDF bij.

Ik zie met belangstelling uit naar uw reacties.
Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
De Narcisten Buster
Lindelaan 18
9342PL Een
0652017771

PS; Deze E-mail staat nu ook on-line op www.narcistenbuster.nl / kritische aangifte onmogelijk.
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
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