
Van: Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Onderwerp: zijn we nog een werkende democratie?

Datum: 3 juni 2019 om 17:24
Aan: k.dijkhoff@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, r.jetten@tweedekamer.nl,

h.krol@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, lilianmarijnissen@sp.nl, l.asscher@tweedekamer.nl,
g.segers@tweedekamer.nl, Thieme Marianne marianne.thieme@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl,
t.kuzu@tweedekamer.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl

Geachte dames  Marijnissen, Mulder, Thieme,
en heren  Assher, Baudet, Dijkhoff, Heerma, Jetten, Klaver, Krol, Kuzu, Segers, v.d. Staaij, Wilders,

Ik heb gemotiveerde twijfel of onze democratie nog wel een democratie is of slechts een poppenkast in een monarchie. 
Als de mores het heeft gewonnen van de normen en waarden zijn de rapen gaar.

Er is een zienswijze inzake de NAM aanvraag verhoging opslagcapaciteit UGS Norg door mij aan Minister Wiebes gezonden.
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/06/Zienswijze-Bezwaar.pdf

Hierin beschrijf ik de samenhang tussen
de aardgas-klimaat leugen van de Rijksoverheid/democratie,
de al 20 jaar ontkende niet niet door de Rijksoverheid onderzochte overlast van Laag Frequente Golven, 
onze nog vele decennia geplande (minimaal 25 jaar) doorgaande handel in Natuurlijk Vloeibaar Gas, LNG,
over of we (nog) wel een échte Democratie zijn,
over hoe dat met Staatsbedrijf Koninklijke Shell en onze klimaat problemen zit,
dit alles met een sausje overgoten door een ervaringsdeskundige inzake de stoornis dan wel bovengemiddeld narcisme. 

Ik verzoek u dit te lezen/bestuderen om te bepalen of onze Democratie wel écht is 
of slechts een Monarchistisch non democratisch schijn instrument om het Volk mee te bespelen.

De schrijfstijl die ik handteer is niet zwaar, wel pittig en zoals ’n Elzevier eindredacteur mij ooit schreef up-tempo,  
het narcistisch element in de onderwerpen zelf is echter het zware deel,
net als de conclusie die ik trek ernstig is.
Dat slechts een doorwrocht ervaringsdeskundige op omschreven gebied deze zienswijze 
zo kan vormgeven en schrijven is een kaal gegeven.

Deze zienswijze gaat indirect ook over uw familie, uw kinderen, 
over kinderen die nog geboren gaan worden en 
over waar wij met z’n allen met de toekomst van Nederland naartoe varen.

Als u niets met deze aan u verstrekte kennis wenst te doen is dat vanzelfsprekende uw vrije keuze
die daarmee dan evenwel uw ware gezicht aan uzelf zal tonen.
Mensen met teveel narcisme hebben namelijk altijd een masker voor en
als u zo’n masker heeft valt dat masker dan automatisch van u af als u niets doet 
met deze op zich belangrijke informatie voor álle mensen in onze samenleving.

Ja, voor álle mensen in onze samenleving, 
wij zijn namelijk heel hard op weg een soort ‘Roemenië’ als onder wijlen Nicolae Ceaușescu te worden, 
wie dat niet doorziet lijkt mij een beetje verblind te zijn geworden door de alom heersende mores met benoemde saus. 

Ik zou graag antwoord willen op mijn vraag of onze democratie slechts een poppenkast is voor iets anders 
en wacht uw reacties met belangstelling en nieuwsgierigheid af. 

Hoogachtend,

Robbert Huijskens

Lindelaan 18
9342PL Een

narcistenbuster@gmail.com

P.S.,

Wilt u even aan Minister Ank Bijleveld vragen of zij haar straaljagers niet meer zo laag over onze woning laat vliegen,
het ging wel heel laag heden ochtend. 
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