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-De Waarheid- 
Tweede Editie 

-Once Upon A Time-  
Hai Sue, jij bent Plaatsvervangend Hoofdofficier Noord-Holland mr. Sue J.S. Preenen

en omdat Hoofdofficier Bob Steensma, terwijl hij volgens het Advocatenblad de ‘Verrotte 
Organisatie’ binnen het Openbaar Ministerie Zuid-Nederland wat poogt te, tja, wat eigenlijk,

zeg ik ook gelijk even ‘ha die Bob’.


Sue, dankjewel voor jouw alleraardigst ‘informatie’ briefje, welkom in het jezelf officieel aansluiten 
bij het Toverkollen District van de President van de Rechtbank Noord-Holland Mw. Eveline de 
Greeve zoals eerder beschreven in mijn eerste editie van De Waarheid. 

Jouw kenmerk is overigens: OV18/46.


Ik heb overigens niets tegen vrouwen, ik geloof in gelijkwaardigheid maar jij en Eveline zijn 
toevallig vrouwen.


Mijn tweede editie van De Waarheid is wederom een klucht;


-Toverkollen Klucht; Lijntje Snuiven, in 19 Lijntjes en 1 toegift- 

-Lijntje 1 t/m 4- 

Op basis van de aangekoppelde PDF brief, nu van Plaatsvervangend Hoofdofficier Noord-Holland 
mr. Sue J.S. Preenen, d.d. 21 november 2018, tja, lees voor dit eerste Lijntje Snuiven even de 
eerste vier aktes uit de vorige klucht betreffende President Greeve, ik zou me anders herhalen…..

Begin ik, als iedereen ook weer even klaar is met plassen, koffie/thee, social, buik-ademen, gelijk 
bij Lijntje 5 van deze nieuwe klucht. 


-Lijntje  5- 

Voordat ik los ga met de inhoud van jouw brief Hoofdofficier Sue wil ik eerst nog even een ander 
lijntje Snuiven, ik heb trek;

-Eind 19de eeuw gaf Koning Willem de Derde Shell gelijk bij oprichting al het Koninklijk embleem.

Bereits während des Zweiten Weltkriegs leitete unser Prinz Berhard Gespräche mit Unilever und 
Shell über die Fortsetzung nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Het Nederlands Koningshuis betaald al jaren geen belasting over hun inkomen/winst. 

Eind 2018 is uitgelekt dat de Koninklijke Shell ook al jaren geen belasting betaald over hun winst. 

CEO Polman kreeg inzake het afschaffen van de dividendbelasting niet zijn zin van de 
Nederlandse Regering, de aandeelhouders van Unilever wipten Paul Polman toen. Paul viel als 
CEO Unilever en toen bracht Paul’tje van 10 miljoen plots in de media vriendjes te zijn met 
Minister President Marc Rutte die het in 2017 ook al tot in zijn vezels voelde die 2 miljard weg te 
moeten geven. Paul’tje wilde Marc’je dus even meezuigen in zijn eigen val en dat is gelijk aan 
kleutergedrag.

Da’s pas Lijntje Snuiven. 


-Lijntje 6- 

Beste Sue, niet persoonlijk, het is gewoon weer even toeval.

Ik wist niet dat ik met jou Sue te maken had en niet met Bob, dus dan zoek ik je even online op.

Schreef ik niet zolang geleden mijn  stukkie Noord-Koréanda, blijk jij in Zuid-Korea geboren te zijn.
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Zeer recent zijn Noord & Zuid Korea begonnen te bezien of er weer een trein kan gaan rijden om 
verbinding te maken tussen noord/zuid. 

Justitie Nederland toont nu duidelijk, via jou, het onvermogen tot hereniging in zich te hebben, de 
verbinding tussen Justitie Nederland en het Volk is om die reden volledig verloren. 


-Lijntje 7- 

Nou is Bob kennelijk druk om in Brabant en Zeeland vanwege de verrotte situatie binnen het O.M. 
aldaar te pogen iets te herstellen, maar hij laat wel een ook al verrot O.M. achter zich in Noord-
Holland en jij vertegenwoordigd hem nu duidelijk met jouw brief aan mij. 

Een brief die ik ga fileren langs de nepotistische meetlat.

Mag ik jou hartelijk danken voor het tonen van het waar gezicht van het Openbaar ministerie 
Noord-Holland. 

Oftewel, wie gaat er nu worden ingevlogen om bij het verrote Openbaar Ministerie Noord-Holland 
de zaken weer op orde te brengen. Niemand uit Noord-Nederland (Groningen/Friesland/Drenthe) 
want daar is het intern ook al verrot. Arnhem gerechtshof is ook verrot. 


-Lijntje 8- 

Ik heb van President Greeve een brief ontvangen gedateerd 20 november 2018. Op basis van die 
brief heb ik een reactie geschreven, De Waarheid, en die zondagavond 25 november verstuurd en 
online gezet. 

Ik heb jouw brief, die kennelijk op 21 november 2018 is opgesteld, donderdag 29 november 2018 
ontvangen. Die brief is dus kennelijk 10 dagen onderweg geweest, of heb je eerst mijn reactie op 
de brief van de president van De Rechtspraak Noord-Holland mw. Greeve even afgewacht.

In ieder geval is jouw brief inhoudelijk dusdanig simpel dat ik met jouw reactie, voor het Volk om 
te lezen, de vloer ga aanvegen en daarmee tevens het ware gezicht van Nepotistisch Openbaar 
Ministerie Noord-Holland aantoon. Eigenlijk toon ik dat niet eens aan, jij toont dat zelf aan, ik roep 
het alleen hardop. 


-Lijntje 9- 

Even voor de zuiverheid. 

Ik dien met dit stuk geen klacht in Sue, ik wijs de lezer gewoon op jouw nepotistisch gedrag als 
Plaatsvervangend Hoofdofficier en inzake het Nederlands Nepotistisch Bolwerk Justitie 
Nederland. 

Ik stel dit met nadruk omdat President Greeve, dan wel een van haar slaven, heeft beweerd dat ik 
een klacht had ingediend tegen De Rechtspraak.

Ik heb namelijk nooit een klacht ingediend tegen De Rechtspraak Noord-Holland, ik heb hen 
gewezen op hun corruptie en dus nepotisme en dat hebben zij zelf omgezet in een ingediende 
klacht en afgedaan met een nepotistische lul-koek brief. Ik houd echter niet van lul-koek, als ik 

lul-koek lekker vind ga ik die zelf wel ergens kopen. 

 

Ff duidelijk Sue;

Ik mag als Nederlands Staatsburger in Rechtsstaat Nederland van twee dingen uitgaan en daarop 
met zekerheid vertrouwen, tenminste, dat dacht ik;

1 Dat als een burger De Rechtspraak wijst op het aldaar ernstig heersend nepotisme de President 
van De Rechtbank een gedegen intern onderzoek gelast.

2 Dat ik als burger een aangifte moet kunnen doen vanwege dat nepotisme opdat het Openbaar 
Ministerie die aangifte kan bekijken, wegen en eventueel kan beslissen wat of zij daar dan mee 
gaan doen. Dit is het wettelijk principe van eerlijke rechtspraak.

Dat vertrouwen is, mede dankzij jouw lul-koek brief weg!


Sorry hoor, in Forensische Taal: lul-koek = lul-koek en niets anders!

Ik ga nu jouw lul-koek brief van 21 november 2018 per zin fileren, jouw brief bestaat uit slechts 

vier zinnen plus een afsluitende zin.
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Ben gerust boos op mij maar besef dat die boosheid 100% jou zelf dient te treffen, iedereen 
binnen Justitie Nederland verslikt zich er namelijk keer op keer in dat ik niet mee doe aan het alom 
heersend nepotisme binnen Justitie Nederland waar ik al 22 jaar studie naar heb gedaan.


Nou Sue, wat ik over jouw vier zinnen in jouw brief aan mij allemaal schrijven kan.


-Lijntje 10-


Jouw eerste  zin;


Op 13 oktober 2018 hebt u een brief gestuurd naar het Openbaar Ministerie. 

Sue, je overtreft jezelf vollédig, het is verbijsterend subliem en doortastend.

Ik wist niet dat Hoofdofficieren, vervangende of niet, zó doortastend kunnen zijn 

Dit is meer dan kennis bezitten, dit is een gave. 

Je hebt 100% gelijk, ik beken, ik beken, ik beken dat ik verdulleme de briefschrijver ben.

Ik ben er gloeiend bij.


(die brief van 13 oktober 2018 staat op mijn website www.narcistenbuster.nl onder tab ‘Kritische 
aangifte onmogelijk’ met als subtab ‘afspraak maken aangifte’ en dan daaronder ‘Openbaar 
Ministerie’)   


-Lijntje 11- 

Jouw tweede zin;


Uit uw schrijven begrijp ik dat u aangifte wilt doen tegen een bestuursrechter betreffende 
ambtelijke corruptie. 


Nou Sue, wederom, wat een sublieme constatering, super, ben ik enorm blij mee.

Het klopt helemaal. 


Als jij echter alle brieven die ik inmiddels inzake deze poging aangifte te willen doen hebt gelezen, 
die jij ook heel eenvoudig kunt lezen op mijn webiste, kun je lezen dat het meer functionarissen en 
organisaties betreft dan alleen die ene bestuursrechter. 


Maar, ondanks dat jouw conclusie correct is, ging die brief erover dat die aangifte kunnen doen 
mij onmogelijk wordt gemaakt. 


Ik ga nu dan ook ernstig twijfelen of jij alle informatie wel hebt ontvangen, of die aan jou is 
doorgegeven door jouw lager geplaatsten, dat weet ik niet.

  
Als jij die informatie wel hebt gekregen dan laat je hiermee wel zien dat jij niet begrijpend kunt 
lezen als de situatie kennelijk te bedreigend wordt voor de nepotisten in jullie organisatie en de 
nepotistische brug dus wordt opgehaald. 


Ik zou zeggen, spit eens even door de website www.narcistenbuster.nl heen en informeer jezelf 
even compleet. 

Sterker nog, in mijn door jou genoemde brief verwijs ik jou al naar mijn website en met name naar 
de tab De Glashelder Corrupte Rechtspraak, heb je daar overheen gelezen? 


-Lijntje 12- 

Nou, mr. Sue, jouw derde zin uit jouw onder deze brief hangende brief aan mij;


Uit uw schrijven haal ik onvoldoende relevante aanknopingspunten om te kunnen spreken van een 
strafbaar feit.  
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Nou, Sue, nogmaals, in mijn brief van 13 november 2018 haal ik de teksten op mijn website aan. 

Kan jij niet lezen Sue of ben jij te lui om te lezen, of… ben jij ook een nepotist?


Ik weet ook wel dat jouw brief van 21 november een een/tweetje is met de brief van President 
Eveline d.d. 20 november 2018, maar dat neemt niet weg dat ik dit toch even aan jou schrijven 
moet.


Je doet nog iets ronduit mafs, een verhaal als dit begint met een formele aangifte bij de politie en 
niet lukraak op basis van een ingestuurde brief. 

Jij slaat nu dus bewust de aangifte die ik wens te doen over en dat is gezien het doel van die door 
mij gewenste aangifte een nepotistische daad van en door jou Sue.


Formeel worden bij de aangifte ook alle relevante stukken bijgevoegd en vastgelegd in een Proces 
Verbaal dat jij dán pas gaat beoordelen.

Als het dan ambtelijke corruptie betreft, nepotisme is ambtelijke corruptie, is het pas dan om door 
jou of jouw bovenbaas te beslissen of er een onderzoek wordt gestart door de Rijksrecherche. 


Jouw stellingname in jouw derde zin is in zichzelf al zo nepotistisch als één plus één twee is.


-Lijntje 13- 

Tja;


Derhalve heb ik besloten geen onderzoek en/of vervolging in te stellen. 

Tja, hier snap ik jou echt wel weer na het lezen van jouw tweede zin, dan zou jij ook jezelf moeten 
onderzoeken en vervolging jegens jezelf moeten instellen. De wet beschermt je daarin, want je 
bent niet verplicht belastend jegens jezelf een verklaring af te leggen.


Nou, jij en Eveline gaan dus ook mee in mijn aangifte wegens inmiddels wel heel veel nepotisme.  



-Lijntje 14- 

Sue, jouw afsluitende zin.


Ik vertrouw erop u hiermee 
voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Neen Sue, neen, dat heb jij 
niet!  


Dit hier rechts is jouw 
Openbaar Ministerie Noord-
Holland met jezelf vliegend op 
die bezemsteel.


Sue, jouw hele korte kleine 
brief is eigenlijk ook weer, net 
als de wat langere brief van 
President Greeve, een 
bezweringsbriefje gelijk aan 
Toverkollen taal. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 foto: Pixabay
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In de politiek gebruikte ze vroeger als Toverkollen formule; ‘ja maar dat is een individueel geval, 
daar gaan wij niet op in’.


Ik nieuwe politieke Toverknollen formule, mogelijk geadviseerd door de coaching bedrijven van de 
bovenstroom; waar mogelijk en gewenst zullen wij dit verwerken in ons politieke werk.

Altijd weer een excuus om niets te doen, de tekst lijkt minder afwijzend maar betekent niets 
anders dan ‘talk to my hand’ want ik wil niet luisteren. De trein rijdt gewoon verder van de helling 
de afgrond in.  


Deze tweede gelijkenis hier rechts Sue, zie ik op 
basis van jouw brief aan mij als jouw niveau van 
nepotistisch functioneren. 


Daarom ga ik nóg iets doen om mijn stelling dat 
jullie, Justitie Nederland, de basis van onze 
samenleving, op basis van nepotisme tot op de 
bodem zijn doorgerot. 

Ik ga jou als Hoofdofficier juridisch iets in jouw 
haar smeren dat indiscutabel strafbaar is en 
tevens bewijsbaar de waarheid is op basis van 
de bewijzen die ik in bezit heb.

Dus iets waar men binnen Justitie Nederland en 
het Openbaar Ministerie vies van is: 

De Waarheidsvinding.


Dus als jij niets doet aan wat ik jou nu bekend 
maak in -Lijntje 15- zegt dat wel iets over jouw 
nepotistisch gehalte. Iedereen binnen het 
nepotistisch systeem is bang voor het volgende.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 foto: Pixabay

-Lijntje 15- 

Hoofdofficier Sue,


De zaak van mijn cliënt hebben jullie gezamenlijk en tegen de nadrukkelijke wens van mijn cliënt 
tot de bodem verneukt. ‘Verneukt’ is simpel een krachtig woord uit het Groene Boekje. 

Het is mijn zoveelste structurele en volledig onderbouwde doofpot affaire van en door Justitie 
Nederland gedurende 22 jaar, dus kan en mag ik het nepotisme inmiddels wel als structureel 
betitelen!


Ik heb al eens een akkefietje gehad met de Hoofdofficier van Noord-Nederland toen ‘ze’ mijn 
wapenverlof onterecht innamen omdat ik nogal wat boute dingen schreef over Justitie Nederland. 

De Hoofdofficier ontkende onmiddellijk de door mij beweerde door Justitie Nederland zelf 
gemaakte én actief misbruikte kinderporno met de tekst ‘die kinderporno bestaat niet’ en de 
Hoofdofficier dreigde mij al te gaan vervolgen over mijn zeer ernstige vermeende valse 
beschuldiging jegens Justitie Nederland.


Het heeft me vier jaren gekost voordat de Minister van Justitie mij weer de erkenning gaf mijn 
schietsport weer op te pakken. Om nepotistische angst redenen wilde de KNSA (Koninklijke 
Nederlandse Sportschutter Associatie) mij mijn sportschutter status niet meer teruggeven. 

De politie heeft mijn bij hen kwijtgeraakte kogelgeweer en meer dan 1.200 scherpe patronen 
vergoed en dat proces verbaal waarmee de Hoofdofficier mij dreigde kwam nooit. 

Lees gerust even mijn oude website www.hoeDENKik.nl even door.


Die vervolging kwam dus niet, dat proces verbaal ook niet, want die Justitiële kinderporno is 
bewijsbaar al 22 jaar niet alleen De Waarheid maar ook De Waarheid over het heersende 
nepotisme binnen het totaal van Justitie Nederland!
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De enige huidige nog niet gevallen Arrondissementsparketten inzake deze nepotismen zijn, in de 
huidige verdeling op basis van mijn ervaringen; Midden-Nederland, Oost-Brabant en Limburg. 
De rest van de Arrondissementen heb ik hoegenaamd afgewerkt op basis van nepotisme. 
Eigenlijk durf ik wel te stellen dat men in de quatuor politica, uitzonderingen daargelaten, werkt op 
basis van heersend nepotisme.


Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie mr. Sue.J.S. Preenen én Bob,

al vanaf 1996 heb ik aanhangig gemaakt de kinderporno gemaakt door recherche in 
samenwerking dan wel goedvinden door toenmalig RAIO Officier van Justitie Meissen en haar 
supervisor Officier van Justitie Van Bronsvoort (overleden zover ik weet) en het recherche team 
zelf kinderporno is gemaakt en misbruikt bij de verhoren van verdachten.   

Die bewijzen héb ik, de oorsprong & het hoofddossier, dat is dus simpel. 

Dus, nu weet jij dat Justitie Nederland kinderporno heeft gemaakt en misbruikt Hoofdofficier Sue, 
wat ga jij nu doen, ga jij mij nu om bewijzen vragen en als Hoofdofficier gedragen Sue of kies jij 
bewust voor de nepotistische route?! 


Het gaat nu niet meer om mij, mensen binnen Justitie Nederland, het gaat nu om jullie.

Alles is nu terug omgekeerd!


Dit staat op jullie eigen website over kinderporno als een van jullie speerpunten;

Kinderporno
Seksueel misbruik van kinderen is buitengewoon ingrijpend voor slachtoffers, ouders, 
andere betrokkenen en de samenleving als geheel. Het is van groot belang dat zoveel 
mogelijk slachtoffers worden geïdentificeerd en dat het misbruik wordt gestopt. Bij het 
maken, verspreiden en downloaden van kinderporno wordt gebruik gemaakt van ICT-
ondersteuning. Er is dan ook een directe relatie tussen de bestrijding van cybercrime 
en kinderporno. 
Intensieve aanpak
De bestrijding van kinderporno en het tegengaan van het achterliggend 
seksueel misbruik is een landelijke prioriteit. De nadruk ligt niet alleen op het 
opsporen van de downloaders en de verspreiders, maar het OM richt zich ook op het 
slachtoffer. Het onderzoekt wie er op foto’s staan en hoe het misbruik kan worden 
gestopt. Slachtoffers haalt het OM uit hun isolement en kan het daardoor hulp en 
opvang aanbieden. In een aantal grote zaken waarbij veel slachtoffers 
waren betrokken, kon met de opsporing van de verdachte of het 
achterliggend netwerk direct een einde gemaakt worden aan het fysieke misbruik. 

Sue, ik kan de keiharde bewijzen aanleveren over 22 jaar doofpot!

Wat ga jij nu doen Hoofdofficier Sue.

Doe jij niets en scheep jij mij wederom af met lul-koek, dan ben je een bewezen nepotist.

Pak jij de justitiële kinderporno aan, word jij mogelijk gevild door de collegae op basis van het 
doorbreken van de heersende Mores, als de mores boven de wet komt te staan krijg je 
nepotisme.

Het stuk inzake dat nepotistische ‘de mores’ staat ook allang  op mijn website narcistenbuster.nl

Die indiscutabele kinderporno is nog steeds niet verjaard Sue!


Een oprecht eerlijk Justitieel apparaat is dé básis van een goed functionerende samenleving en 

Justitie Nederland is een al meerdere decennia zwaar nepotistische stinkende beerput.

Nu ook bewezen als het niet mij als rechtspersoon betreft maar ook jegens mijn cliënt. 


-Lijntje 16- 

Sue, de strafrecht advocaat die mijn zaak in 1996/1997 diende vertelde al dat de politie heel veel 
mag doen. Zoals bewijsmateriaal achterover drukken, zelf valse kinderporno maken en misbruiken 
in de verhoren zou allemaal toegestaan zijn.
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Toen wij advies hadden gekregen van Rene Lancee ging de strafrecht advocaat letterlijk op tilt 

(ik heb alle onderbouwing hoor), ik moest zelfs een aangifte tegen hem doen.


De reden van die doofpot affaire was de RAIO officier Meissen (ik ga haar exacte naam nu niet in 
mijn archieven opzoeken), binnen justitie dachten zij ‘het zou toch zonde zijn als de RAIO officier 
gelijk al schade opliep.’ Vanaf die tijd heb ik een complete verzameling nepotistische gedragingen 
opgebouwd, een museum, een bibliotheek. Ik scheld niet, ook lul ik niet uit mijn nek. 


Stafrecht Advocaten, Officieren van Justitie, Rechters, ze wisselen elkanders functies af als in een 
getto dat van nepotisme aan elkaar zit verkleefd.  Het Openbaar Ministerie vraagt zelfs al of er 
strafrecht advocaten zijn die willen overstappen naar Officier van Justitie. Allemaal zelfde basis 
opleiding en ze kennen mekaar allemaal, we zijn toch op de wereld om mekaar, om mekaar te 
helpen, nietwaar? Ik heb de gegevens van die ene nog wel voor het O.M.    


-Lijntje 17- 

Ik heb de nepotisten detectie training al vele jaren doorlopen en mijn ziel altijd weten te 
beschermen tegen die ziekelijke vorm van corruptie.

Toen ik op deze aarde terecht kwam had ik al weerzin tegen narcisme en nepotisme, mogelijk 
door mijn eigen ouders, ik heb echter niet het Syndroom van Asperger alsof ik ‘oeps, wrong 
planet’ zit, in tegendeel.


Ik heb begin jaren 90 van de vorige eeuw als cameraman nog achter de groene gordijnen 
opnamen gemaakt voor de Evangelische Omroep en ook de overgang naar de huidige tweede 
kamer meegemaakt inclusief de opening door Bea. 


In die tijd leerde ik al de nepotistische samenwerking tussen politieke voorlichters en de pers. 
De ongeschreven wet was (is) dat de media de politieke nieuwtjes kregen van de voorlichters, 
mits de journalist niet té kritisch werd. Werd je als journalist té kritisch in de ogen van de partij 
hielden de voorlichters je daarna als opgelegde straf een tijd weg van de bekende politieke 
gezichten en kreeg die journalist, dus de hoofdredacteur van die journalist, niet het politieke 
kopstuk t.b.v. de kijkcijfers annex verkoopcijfers. Internet was er amper. 

Toen het actualiteiten programma 2Vandaag ontstond vanuit een samenwerking tussen E.O. 
Tijdsein, Tros Actua, Veronica Nieuwslijn en kreeg ik gewoon de journalistieke training mee 

‘hoe het politiek/journalistiek systeempje nepotistisch werkte’. Ik heb veel op deze 
autodidactische wijze geleerd, van politiek, Tony Buzan t/m het nepotisme binnen Justitie 
Nederland aan toe. 


Dat Minister Grapperhaus laatst in Nieuwspoort was, was zo’n showtje om het aan het volk te 
doen laten lijken dat de controlerende pers zo goed werkt. Niet dus, het is incrowd inteelt.  
Ik maakte dat nepotisme begin jaren 90 al mee. Het ging toen al alleen om de kijkcijfers.  
Feitelijk wordt dit land al decennia via nepotisme geregeerd door de voorlichters die zowel de 
politici als de pers aansturen. 

Dus de nieuwe politieke partij die nog even moet opstaan is de Nieuwe Democratie van de 
Voorlichters, de NDvdV.


Ik weet nog goed dat we week na week vanuit Hilversum op het Binnenhof gebeld werden door 
de eindredacteur van E.O.’s 2Vandaag, ik noem geen naam en dan de vraag kregen ‘wie hebben 
jullie?’, nooit werd er naar de inhoud gevraagd, alleen naar welke ‘kop’ vanwege de kijkcijfers.


Ik wil niet lullig doen over Frits Bolkestein van de VVD, het ging gewoon zo, mijn anekdote;

Op de werkkamer van Frits Bolkestein (nog in de oudbouw) deden we een interview. De 
verslagever, een dominee met politieke voeling als zijn hobby, nam het interview af. Frits had niet 
een maar twee voorlichters. Na het interview sprak de journalist de twee voorlichters direct aan en 
zij bespraken met z’n drieën wat zij van de statements van Frits vonden zonder dat zij zich ook 
maar iets van Frits zijn aanwezigheid aan trokken. Ze vonden dat het beter kon en dus werd het 
interview weer opnieuw gedaan. Camera weer gestart en nieuwe opname. 
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Er is toen inhoudelijk met geen enkel woord gesproken met Frits Bolkestein zelf. Als getrainde 
zwijger achter de camera registreerde ik dat wel degelijk en sloeg het gedrag toen al op mijn 
harde schijf op. 


De betekenis van de afkorting VVD is overigens een 100% narcistische gaslight boodschap aan 
het Volk, mensen.  

De volledige naam achter de letters VVD is:  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Alle drie die benamingen tonen waar de VVD nou juist niet voor staat!

Ze projecteren dat imago op je maar het is 180 graden andersom. 

Ze zijn géén Volkspartij, zij staan niet de Vrijheid voor maar staan voor agenda 2030 van de VN en 
zij lappen de Democratie volledig aan Duitse laarzen.  

De VVD = eigenlijk de VdB, Voor de Bovenstroom met als subnaam FtP, Fuck the People. 


-Lijntje 18- 

Het is niet de gemakkelijkste weg maar ik poog mijn ziel zuiver te houden. Een lief iemand zei me 
‘laat gaan, trek het je niet aan, ga verder met je leven’ maar als iedereen die houding aan neemt 
gaan we als samenleving dus wel helemaal naar de klote.


Wat ik doe, mee bezig ben is voor veel mensen wat lastig omdat het die ander confronteert met 
zichzelf en als er iets is waar mensen weerbarstig tegenover staan is het dát, het zichzelf in de 
spiegel aankijken en oordelen, het ‘hoe denk ik’ aan zichzélf vragen. www.hoeDENKik.nl


Waarom hebben anderen wel het recht mij te confronteren met hun nepotisme en heb ik niet het 
recht hen te confronteren met hun nepotisme. Ergens iets te maken met artikel 7 van onze 
Grondwet?

Je dient qua gedrag altijd op te passen qua eigen gedrag niet zo te worden als de bovenstroom. 

 

Mensen snappen niet dat zij met het nemen van een hypotheek, waarover de banken die 
onderdeel uitmaken van de bovenstroom hen voorhouden dat die hypotheek hun spaarpot is, hun 
ziel verkopen aan de bovenstroom. 

De hypotheek is vervolgens de steen om de nek van het volk om hen mee te manipuleren. 

De bovenstroom (zoals b.v aandeelhouders van Unilever en Post-nl maar ook de werkgever krijgt 
macht over het volk dat alles maar te pikken heeft omdat zij de hypotheek moeten aflossen.

Velen uit de onderstroom werken eraan mee als zogeheten dienstverleners aan het volk in dienst 
van de bovenstroom organisaties. Ook die tussenpersonen willen de realiteit niet zien want ze 
moeten hun eigen verrekte hypotheek waar de aandeelhouders hun zakken mee vullen, ook 
afbetalen.  

Met een hypotheek verkoop je als mens levend in de onderstroom je ziel aan de bovenstroom, je 
wordt hun slaaf.


De techniek die narcisten o.a. gebruiken is de salamitactiek. In de bovenstroom zit het vol met 
narcisten die je met salamitactiek bombarderen, dat heet marktwerking. In bijna iedere 
commercial zit salamitactiek. (ik zal nog een uitleg salamitactiek online zetten)

Salamitactiek neemt je zonder dat je het merkt stapje voor stapje mee naar een plek waar je niet 
zijn wilt. Loverboy’s maken ook gebruik van deze tactiek, dus ouders, leer je kinderen de 
salamitactiek te herkennen voor hun veiligheid of is dat ook VVD marktwerking…

Onze Overheid wil niet dat je dat als volk door hebt want dan krijg je hun gedrag ook gelijk door! 

 

Ik heb het altijd over gedrag, gedrag dat ik geheel volgens de regels van de Forensische Klinieken 
bij de naam noem die er werkelijk bij hoort. Maak je de keuze dat niet te doen kom je er jaren later 
achter dat je geheel ergens anders bent uitgekomen dan je ooit gewenst had/hebt.

Ik poog er altijd voor te zorgen niet zelf te ontsporen, het is de manier om je ziel te behouden. 

Je moet dan namelijk bewuste keuzen maken. 
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Een politica gaan uitschelden voor ‘stinkhoer’ gaat mij echt te ver, al zie ook ik al jaren dat politici 
die na hun Haagse tijd een goed betaalde baan krijgen en kiezen waarbij zij hun ziel verkopen 
omdat het werk dat zij dan gaan doen, werk is wat tot de bovenstroom behoort en haaks staat op 
hun eerdere ideologieën. Dan word je al snel een pispaal voor schelders.

Ook dat is een keuze. Femke heeft een keuze gemaakt. 


Maar Paul Rosenmüller dan, is hij niet altijd al een wolf in schaapskleren geweest, iemand met 
narcistische gedragingen binnen Groen-Links? Lijkt er mogelijk wel op, zijn vader was 
grootaandeelhouder bij V&D, heeft hij na de politiek met zijn streven naar hogere salarissen voor 
top verdieners een niet veel kwalijker keuze gemaakt…

 

Of anders wijlen Wim Kok dan maar even, ik heb als geluidsman-kinderarbeid met mijn filmende 
vader, Wim Kok nog in Rotterdam opgenomen toen hij op de barricaden stond. Hij nam later 
commissariaten bij Shell, ING en KLM en werkte nauw samen met de partij Voor de Bovenstroom, 
oftewel de schaduwnaam Fuck the People. Kok kwam voort uit de Partij van de Arbeid.  

Kijken naar wie allemaal worden uitgenodigd in de Bilderberg-groep, het kindje van onder andere 
Prins Bernhard lijkt me nuttig als je verzet wenst te plegen.


-Lijntje 19- 

Maar nu we het toch over het onderwerp hoeren hebben Hoofdofficier Sue;


De oude betekenis van hoeren kom je al in de Bijbel tegen, dan gaat het om je lichaam verkopen 
voor geld. Van Mariska Majoor ben ik vele jaren terug eens een artikel tegengekomen, volgens mij 
in tijdschrift Opzij.  Zij vergeleek toen het oordelende gedrag inzake prostituees die hun lichaam 
verkopen voor geld en anderen mensen die hun lichaam ook verkopen voor andere verleende 
diensten en niet geoordeeld worden.

Iedereen die op welke wijze dan ook mee doet aan de belangen van de bovenstroom heeft zijn 
ziel aan die bovenstroom verkocht.


Als je binnen het corrupt nepotistisch systeem Justitie Nederland meedoet aan het nepotisme heb 
je de eigen ziel verkocht. Dit geldt voor politici, directe medewerkers van Justitie Nederland, 
media, pers, journalisten en het Volk zelf. 


Niet willen weten wat er gaande is, is ook een keuze waarmee het individu de eigen ziel weggooit.   


Hoeren is niet alleen je lichaam verkopen voor geld. 

Waarlijk hoeren is het je ziel overdragen aan de bovenstroom.

Ik zal niemand zeggen een hoer te zijn, dat is aan een ieder zelf om te beoordelen vanuit het in de 
eigen spiegel kijken of eerst eens te gaan nadenken over het eigen ‘hoe denk ik’. 


Je ziel verkopen, dat is het ware hoeren.

Als justitie Nederland het heersend nepotisme niet aanpakt staat het gehele ministerie op 
zielsniveau gelijk aan een groot bordeel!


-Toegift- 

Wie van jullie is wakker en behoort nog tot de onderstroom?

Wie behoort nog tot de onderstroom maar wil juist naar die bovenstroom?

Wie is gewoon bovenstroom?


Voor oprechte onderstromers zeg ik, denk aan je ziel, dat is het enige wat echt telt.


Voor bovenstromers, besef ook dat het alleen maar om jullie ziel gaat.

Jullie behoefte aan de korte termijn bevrediging van jullie lusten, of dat nu geld, macht of seks of 
welk ego belang dan ook is, jullie behoefte is onbevredigbaar en we moeten onszelf later allemaal 
ergens verantwoorden. 
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VN agenda 21 en agenda 2030 is al in volle glorie zichtbaar voor hen die nog wakker zijn. 

Mensen, als de VN agenda 2030 meer en meer gestalte krijgt, die is nu ook al heel goed zichtbaar 
mits je wakker bent, gaan ook mensen die nu denken veilig te zitten in de bovenstroom eraan, 
juist zij!   Het echte toplaagje is maar heel klein en verder wil die latere kleine toplaag alleen maar 
kneedbare goed manipuleerbare mensen als slaven, dus gaat het grootste deel van die toplaag en 
de hen gedienstigen er ook aan. Zij die nu al tegenstribbelen zoals ik gaan ook gelijk.


Politie, militairen en Marechaussee zijn allen getest op kneedbaarheid en gehoorzaamheid aan 
gezag, dat is algemeen bekend, zij gaan de slaafse onderstroom straks beheren.  

Als voorbeeld; toen de Duitsers binnenvielen waren velen van politie en marechaussee gelijk 
uitvoerders voor de Duitsers. De Koninklijke Marechaussee bewaakte Joden doorvoerkamp 
Westerbork tijdens de oorlog en toen de bevrijding kwam waren diezelfde leden van de 
Koninklijke Marechaussee gelijk weer de bewakers van foute Nederlanders in Interneringskamp 
Westerbork.


Eén ding heb ik over Justitie Nederland nu keihard bewezen, Justitie en de samenleving zijn zwaar 
narcistisch corrupt en nepotistisch geworden en na eeuwen gaan we met die geschiedenis  
keihard ten onder, als het al niet zover is. 

We zullen als we op deze koers blijven varen, als samenleving sissend ten onder gaan, als ware 
wij als samenleving de Titanic. 

 

Koninkrijk Nederland is een inktzwart verwelkte Roos geworden. 

Je kunt er nog iets aan doen, wakker worden Sue!


Afdwingen van macht hoort bij een politiestaat 
Respect kan je als overheid alleen verdienen  

Hoogachtend, 

Robbert Huijskens 

De Narcisten Buster 

Lindelaan 18 
9342PL Een 

aan; 
Plaatsvervangend Hoofdofficier Noord-Holland mr. Sue J.S. Preenen, 
Hoofdofficier Noord-Holland & Zeeland/West Brabant mr. Bob W.J. Steensma 
Minister van V&J Ferd Grapperhaus 

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 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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