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geachte president van de Rechtbank Noord-Nederland


of u nou pas sinds januari 2020 bent aangesteld als waarnemend president 

u bént als de hoogste baas van de Rechtbank Noord-Nederland de ambtenaar waar 
ondergetekenden formeel de heersende psychopathie en nepotisme binnen de Rechtbank Noord-
Nederland kenbaar maken en derhalve de Rechtbank Noord-Nederland 

of zij wettelijk nou onschendbaar is of niet 

financieel en bovenal moreel verantwoordelijk stellen voor alle gevolgen die ondertekenden treffen 
inzake de volgens de lijnen der heersende corrupte mores binnen de Rechtbank Noord-Nederland

een mores die kennelijk ook tussen Gemeentelijk en Rechtspraak niveau lijkt te heersen

welks veroorzaakt dat ondergetekenden nu echt financieel in de problemen komen vanwege het 
aangelegd corrupt cordon sanitaire door zowel onderneming Gemeente Noordenveld als ook de 
Rechtbank Noord-Nederland vanwege het niet democratisch onafhankelijk en onpartijdig correct 
afhandelen van een in principe spoedeisende zaak   

namelijk de naar gedegen onderbouwde mening van ondergetekenden onderneming Gemeente 
Noordenveld middels laakbare strafbare methoden de BBZ uitkering van ondergetekende heeft 
stopgezet en er nog geen enkel antwoord is gekomen van de Gemeente Noordenveld en er nu 
met de gang van zake ook door De Rechtspraak wordt afgezien van de antwoorden die bij de 
zaken van ondergetekenden horen 

als er nu niet wordt ingegrepen is het corrupt gezicht van De Rechtspraak wel heel erg zichtbaar 


deze spoedeisende zaak is door ondergetekenden aangebracht op 10 december 2019 

dat is ruim vijf maanden waarbij ondergetekenden alle zeilen hebben bijgezet en nu aan het einde 
van hun mogelijkheden komen


uit de bijgevoegde brief blijkt de stand van zaken en wij vermoeden dat er psychopathische 
krachten binnen de rechtspraak bezig zijn


wij verwachten van u met spoed uw persoonlijk ingrijpen


komende donderdag 23 april 10.15 uur stond de zaak op de rol onder bestuursrechter M.W. de 
Jonge die zijn specialisatie heeft in ethiek en die zaak is door ‘iemand’ met als smoes ‘corona’ 
kortgeleden 15 april 2020 van de rol gehaald	  die zaak dient weer terug op de rol gezet te 
worden	 1.5 meter kunnen we allen aanhouden en dan gebruikt De Rechtspraak 
desgewenst maar een grotere rechtszaal


ondergetekende Huijskens heeft altijd gevonden en vindt nog steeds dat een eerlijk 
rechtssysteem dé basis is onder een gezonde samenleving en ondergetekenden zien dan ook dat 
de Nederlandse samenleving steeds zichtbaarder keihard afglijdt naar openlijke dictatuur 


als de zaak weer wordt teruggedraaid naar 23 april vernemen ondergetekenden dat graag per 

e-mail

robberthuijskens@gmail.com		 	 	 liandavanvelzen@gmail.com
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