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Betreft: grondrecht aangifte wegens misdrijf doen
Geachte Minister van Veiligheid & Justitie,
Via uw persvoorlichters poog ik een afspraak met u te maken voor het aanbieden van een cursus
voor het Ministerie waar u leiding aan geeft.
De cursus; het grondrecht van iedere burger aangifte te kunnen doen over een gepleegd misdrijf.
De naam van uw cursus is; Insteken, Omslaan, Doorhalen & Af laten gaan.
(ik doorloop simultaan de on-line cursus; leren communiceren met nepotisten.
De naam van die cursus is; De onderbouwde feiten bij de naam noemen)
Het eerste hoofdstuk/voorbeeld van de cursus is; ‘rijgen’.
Dit hoofdstukje is begrijpelijk en betreft de eerste basis kennis qua autonoom kunnen nadenken.
Deze kennis is ook te vinden op wikipedia.
Het is een oplossingsstrategie voor o.a. optellen en aftrekken.
Wikipedia:
Sommen in het gebied van het rekenen tot honderd (bijvoorbeeld 27 + 38 = of 35 – 17 = )
kunnen op verschillende manieren opgelost worden.
Bij het rekenen (autonoom nadenken) via de rijg-methode wordt in een optelling of aftrekking het
eerste getal intact gelaten en wordt het tweede getal gesplitst.
Dit wordt al of niet in delen (rijgend) aan het eerste getal toegevoegd of ervan afgehaald.
De lege getallenlijn kan hierbij als ondersteunend model dienen, omdat je daarop het rijgen
zichtbaar kunt maken
Het rijgen laat verschillende niveaus van oplossen toe.
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Zo kan de som 27 + 38 = op verschillende niveaus rijgend opgelost worden:
27 + 3 = 30; 30 + 30 = 60; 60 + 5 = 65.
27 + 10 = 37; 37 + 10 = 47; 47 + 10 = 57; 57 + 3 = 60; 60 + 5 = 65.
27 + 8 = 35; 35 + 10 = 45; 45 + 10 = 55; 55 + 10 = 65.
27 + 3 = 30; 30 + 5 = 35; 35 + 30 = 65.
Cursus voorbeeld van een correct opgenomen aangifte:
De hieronder geplaatste aangifte is op 22 december 2016 direct aan Dhr. Huijskens
aangeboden
door de politie Fryslan / Heerenveen.
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D.D. 22 december 2016, deze foto is digitaal bijgevoegd bij de aangifte.
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Ik heb begrepen dat er bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ernstige problemen zijn rondom
het bestrijden van corruptie annex ambtelijk nepotisme, hetgeen de geloofwaardigheid van de
instelling ernstig in gevaar brengt. Tevens dat ‘men’ er intern niet meer uitkomt vanwege het
door-geschimmeld nepotisme binnen de totale organisatie van het Ministerie van V&J.
De schimmel groeit zo geschreven al aan de buitengevel.
Die schimmel wordt evenwel ook wel ‘de intern heersende mores’ genoemd.
De heer Huijskens heeft de afgelopen 22 jaar een waar megalomaan breiwerk neergezet dat
vanuit waarheidsvinding bezien indiscutabel het nepotistisch schimmelnetwerk van Justitie
Nederland onthult. Ook die kennis ‘hoe je zo’n breiwerk opzet’ maakt onderdeel uit van de cursus.
De cursus is per FTE niet kostbaar.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft totaal rond de 50.000 FTE.
De aangeboden digitale cursus kost de Minister slechts € 100 per FTE, dat is € 5 miljoen
ex BTW en dus zéér goedkoop. De cursus is ook al on-line in te zien en beschikbaar op de
website narcistenbuster.nl, maar er zit wel copyright op!
Het psychisch diploma van de cursus is ook al vervat in de naam van deze cursus,
wie de cursus succesvol afsluit heeft weer autonoom naar waarheidsvinding leren breien zonder
steken te laten vallen, voor hen die de cursus niet wensen te volgen of de inhoud van de cursus
niet meer kunnen snappen, noch wensen te snappen, geld dat zij ‘persoonlijk afgaan’.
Bijkomend voordeel van deze cursus is dat burgers die aangifte wensen te doen wegens
nepotisme binnen Justitie Nederland, in de ruimste zin der waarheidsvinding,
hen door het Ministerie van Veiligheid & Justitie weer die mogelijkheid geboden kan worden.
Het resultaat van de cursus is dat de oplossingsstrategie weer is opgefrist, zo ook uw ministerie
en 1 + 1 dan juridisch weer 2 =.
Vanzelfsprekend hoort deze cursus ook thuis op de Politie Academy, onderwijs specialist
Epco van der Schuur lijkt mij daarvoor uw aller beste kracht. Epco verdient dit eerbetoon omdat
hij als expert de grondlegger was van het überhaupt kunnen ontstaan van deze geweldige
brei-casus-cursus.

Graag wil ik een gesprek met Minister Ferd Grapperhaus zodat we de cursus kunnen doornemen,
we tot een zakelijk rechtsgeldige overeenkomst kunnen komen en die ondertekenen.

Hoogachtend,
Uw narcisten buster,
Robbert Huijskens
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De gele gestolen sticker is inmiddels vervangen door een andere sticker.
Sommige mensen die ‘de nieuwe sticker zien’ ervaren die als nogal confronterend,
als ze er dichtbij komen,
dan nemen ze afstand of worden ze….. stil.
Het dient evenwel het hogere doel der kennis verspreiding
en is een bestrijdingsmiddel tegen psychische verschimmeling van de samenleving.
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