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Geacht hoofd griffie,

(en C.C. president van de Rechtbank Noord nederland) 

wij weten niet wie u bent maar dat maakt niet zoveel uit. 

Wij willen u wijzen op de gang van zaken rond het op weg zijn naar een spoed eisende zaak, te 
weten de LEE 20/44PW.


Wij, Huijskens en Van Velzen, zijn niet de ‘betrokkenen’ maar de initiators van de LEE19/4268PW 
en hebben niet zoveel vertrouwen in het gedrag van de griffie inzake het goede verloop van met 
name de voortgang van hun zaak LEE20/44PW.


Wij wijzen in deze naar geen enkel persoon, we hebben goede en slechte ervaringen, ons belang 
is dat de rechtsgang inzake LEE20/44PW goed en zuiver verloopt.


Huijskens heeft over de jaren al een en ander meegemaakt met Justitie Nederland en weet heel 
goed dat als Justitie Nederland ‘niet wil’ Zij alle mogelijke manieren poogt om een zaak te 
traineren/dwarsbomen,

Huijskens heeft dat al meegemaakt met de Minister van Justitie zelf middels het niet reageren 
hetgeen wettelijk ook reageren is maar dan dien je als burger wel wakker te zijn en te blijven en op 
tijd in beroep te gaan tegen een zwijgende Overheid.


Brief met kenmerk LEE 19/4268 PW SIJE nemen wij mee in zaak LEE20/44PW.

Zaak LEE20/44PW staat echter bij voorbaat al onder druk door de griffie vanuit de afdeling 
Groningen als ook vanuit Den-Haag en de reden daarvoor is ons heel duidelijk!


Tevens is Huijskens ervaringsdeskundige op gebied van de heersende ‘mores’ binnen Justitie 
Nederland en mensen die binnen Justitie Nederland hun verdienmodel ‘leven’ en zich vanwege 
hun hypotheek aan die heerende mores aanpassen. 

Deze heersende mores is te definiëren als; corrupt dan wel narcistisch ofwel onderhevig aan dat 
wat een dictatuur is en van De Rechtspraak reeds een uitgehold karkas heeft gemaakt. 


Met name Huijskens stelt hier dat iemand als Adolf Hitler zijn vingers had afgelikt met zo’n 
structuur / arbeitseinstellung want een zuiver leven heeft ongeacht de functie waar werknemers 
zich achter verschuilen (al is het bijvoorbeeld mr Herman van der Meer) wel degelijk met 
persoonlijke keuzen te maken. Passen mensen zich aan een corrupte mores aan kan een zuivere 
instelling sluipenderwijs overgaan van een democratie naar een dictatuur. 


9 januari 2020 ontvingen wij, daags na de poppenkast die rechter F. Sijens ter zitting te berde 
bracht (LEE19/4268PW), een brief van de griffie met de aankondiging van LEE20/44PW, nader 
bericht zou volgen.
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Zelf opgebeld naar de griffie, factuur griffierecht zou komen en daarna zou gedaagde partij 
verzocht worden nadere stukken aan De Rechtspraak te verstrekken plus dat er een datum op de 
rol zou worden gezet, het gaat tenslotte nog steeds om een spoed eisende zaak inzake 
voorlopige voorzieningen. 


Het bleef nogal stil en Huijskens en Van Velzen besloten om voor het griffierecht inzake de 
LEE20/44PW op woensdag 15 januari al een brief naar de griffie Groningen te sturen met daarin 
dezelfde stukken als gebruikt voor de LEE19/4268PW, die brief moet op donderdag 16 januari 
2020 door de Rechtbank zijn ontvangen. 


(tevens stuurde Huijskens & Van Velzen op 15 januari 2020 een aangetekende brief naar de 
Gemeente Noordenveld)


Op 17 januari 2020 ontvingen Huijskens & Van Velzen twee aangetekende enveloppen. 

De ene behelsde de uitspraak LEE19/4268PW mét de brief van de griffie inzake

LEE19/4268PW SIJE. De andere enveloppe bevatte de nota voor het griffierecht LEE20/44PW. 

Een normaal burger gaat er vanuit dat de ontvangen aangetekende brieven als actuele datum de 
dag ervoor hebben, 16 januari 2020.

Het bleef echter na ons versturen van onze betalingsonmacht en de belofte van nadere informatie 
wel heel erg stil. 

Dus heeft Huijskens zijn ‘juridisch Rambo jasje’ maar weer even aangetrokken.


‘Rambo’ ging nader kijken naar de adder onder de juridische grasmat;

De nota voor het griffierecht is gedateerd op 10 januari 2020 en is pas verstuurd op 16 januari en 
ontvangen op 17 januari 2020. 

Tevens staat er op die nota dat de betaling ontvangen moet zijn binnen 14 dagen na dagtekening. 

Oftewel, na ontvangst van de nota moesten Huijskens & Van Velzen betalen binnen 6 dagen en 
mochten ze ook nog een verzoek doen voor betalingsonmacht hetgeen dan ook nog zou moeten 
worden goedgekeurd en indien afgekeurd zou de hele zaak niet ontvankelijk kunnen worden 
verklaard.


Toen we deze manipulatie zagen zijn wij op 20 januari 2020 aan het eind van de middag maar 
even in de telefoon geklommen. 


Bij de Griffie LDCR vertelde ze dat het wel vaker misging bij de griffie; elders…..

Het lag bij Leeuwarden en de LDCR poogde ons door te verbinden maar dat lukte maar niet.

Wij kregen een telefoonnummer 088-3611338 maar een computerstem vertelde dat het een niet 
actief nummer binnen Justitie Nederland was.


Dus maar even de griffie op nummer 088 361 14 35 gebeld zoals op de griffie van de brief staat 
(Groningen).

De door Huijskens & Van Velzen gestuurde brief inzake betalingsonmacht zou niet ontvangen zijn.

Dat er een betaal termijn op onze brief stond van 14 dagen bevreemde de griffie mevrouw, dat 
had een maand moeten zijn en daarna nog een betalingsherinnering. 

Toen Huijskens haar vertelde dat hij alleen wat had aan zaken die op papier staan omdat zij 
anders mogelijk juridisch gekielhaald zou worden wegens niet ontvankelijkheid kreeg ik alleen 
vaag gebazel, geen ingrijpen. 

  

Echter, beide griffie medewrekers boden géén oplossing en grepen niet in.

Het gedrag van de griffie blijkt overeen te komen met het gedrag van de Gemeente Noordenveld 
waarover de zaak van Huijskens & Van Velzen gaat. 

 

Huijskens heeft nog gebeld met de LDCR en het banknummer gecontroleerd, op de nota staat 
namelijk ook geen naam meer noch een handtekening. 


Huijskens & Van Velzen hebben om deze vage berichten besloten de factuur van de griffie te 
betalen van hun weinig resterend eetgeld en die betaling heeft nu plaatsgevonden, het griffierecht 
zullen eisers ter zitting terug eisen. 

Oftewel, de Griffie kan nu doorpakken en de gemeente Noordenveld om de extra stukken 
verzoeken & de datum prikken voor de spoedeisende zaak. 
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Bijgevoegd het betaalafschrift van de bank inzake betaling van het griffierecht. 

Dat hebben Huijskens & Van Velzen dus goed gedaan. 


Snapt u geachte Hoofd Griffier en plaatsvervangend President van de Rechtbank Noord 
Nederland dat u indien u niet ingrijpt of niets laat horen deel uitmaakt van een nepotistisch 
rechtspraak systeem?  

En dat is dus een vraag waar wij graag schriftelijk antwoord van u op wensen te krijgen.


Mocht u deze vraag niet begrijpen; bent u er zich van bewust dat door het gedrag/handelen 
binnen de organisatie waar u leiding aan geeft en onderdeel van uitmaakt leiding geeft aan een 
het volk manipulerend nepotistisch handelend rechtssysteem ? 

 

 

Wij verwachten verder een spoedig op de rol zetten van de LEE 20/44PW en 

spoedig een ondertekende schriftelijke uitwerking van de aantekeningen van de terechtzitting 

LEE 2019/4268PW  van en door de griffie. 


Mw. Van Velzen is verhinderd op 6, 7, 8 en 9 februari wegens opleidingslessen, en op 20 februari 
2020 wegens praktijkdag van die opleiding.  


Voor zover,


Robbert Huijskens	 	 	 	 Lianda van Velzen


geboren 21 mei 1957 te Breda	 	 geboren 7 mei 1966 te Wervershoof


Beiden BRP Lindelaan 18, 9342PL Een


robberthuijskens@gmail.com
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