Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Re: afspraak maken aangifte
11 oktober 2018 om 03:49
info@rijksrecherche.nl

L.S.,
Het is nu donderdagmorgen,
(ik heb net een netflix film afgekeken “the hitman's bodyguard")
Geachte lezer,
Ik heb zelfs nog geen ontvangstbevestiging van uw afdeling ontvangen van de hieronder ‘hangende' E-mail,
ik voeg even een Engelse Wiki tekst in, lijkt mij niet te ingewikkeld voor uw recherche afdeling;

Silent treatment (often referred to as the silent treatment) is refusal to communicate
verbally with someone who desires the communication. It may range from just sulking to
malevolent abusive controlling behaviour. It may be a passive-aggressive form of emotional
abuse in which displeasure, disapproval and contempt is exhibited through nonverbal
gestures while maintaining verbal silence.[1] Clinical psychologist Harriet Braiker identifies it
as a form of manipulative punishment.[2]
Dit hierboven is dan weer zo mooi.
De ’stilte behandeling’ zegt in de taal der psychologie iets over diegene deze ’taal’ hanteert.
Dit betekent dat bij uitblijven van een reactie van de Rijksrecherche u doet aan het plegen van misbruik,
volgens mij strookt dat niet met de on-line uitleg die de Rijksrecherche predikt.
Dit statement inzake 'the silene treatment’ sluit weer aan bij mijn gewenste aangifte jegens nepotisme.
Uw afdeling werkt onder toeziend oog van de Hoofdofficier van Justitie,
geeft u dit even door!
Dit gedrag is de Minister uiteindelijk voor verantwoordelijk, denk even aan uw carrière als die niet door het nepotistisch fenomeen
groeit.
Ga ik nu even slapen….
ik stuur ‘m zelf wel even door naar de Minister, niet relevant, ook maar een loopjongen van de bovenstroom.
Gaat er nu even om dat dit bewijst dat u werkt voor een failliet rechtssysteem, toch?
So…. keep the silence!

Met hoogachting,
Robbert Huijskens

Op 7 okt. 2018, om 17:06 heeft Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com> het volgende geschreven:
L.S.,
Afgelopen donderdag heb ik telefonisch contact gehad met de Rijksrecherche.
We hebben afgesproken dat ik middels het contactformulier een bericht zou sturen,
ik vond dit E-mail adres boven het contactformulier en gebruik dat.
De dame die ik sprak vertelde de betreffende afdeling al te verwittigen.
Ik voeg een PDF document in waarin mijn verzoek staat omschreven.
Ik zie uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
Lindelaan 18
9342PL Een
<Rijksrecherche.pdf>

