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Simultaan stuk


 

Tweede aanvulling op vierde verzetschrift op LEE 20 / 351 PW JONG De Rechtspraak Groningen

& klacht jegens Gemeente Noordenveld op gegeven advies op eerder ingediende onbehandelde 
klacht tegen Gemeente Noordenveld.


Aan  
 
de President van 
de Rechtbank Noord-Nederland 

Dhr. Herman van der Meer 

afgifte balie Groningen 


De Rechtspraak  
mr M.W. de Jonge 

afgifte balie Groningen 


Griffie Rechtbank Groningen 
Team vovo SZ, VK en ambtenarenzkn. 

afgifte balie Groningen 


Gemeente Noordenveld

Dhr. Jaap Zwiers klachten coördinator

zaaknummer 569180

via e-mail omdat onze printer inkt vrijwel op is. 

J.Zwiers@gemeentenoordenveld.nl 

m.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl (directeur)

k.smid@gemeentenoordenveld.nl

M.vanZanten@GemeenteNoordenveld.nl

p.snip@noordenveld.nl


C.C. 
Z.M. Koning Willem-Alexander Paleis Noordeinde  
Postbus 30412 
2500 GK Den Haag 


C.C.

Nationale Ombudsman

(separate brief)


‘schrijver’ is dhr. R. Huijskens, mede namens mw. C.A.M. van Velzen.


Majesteit,


Dit is ter nadere informatie inzake een kennelijk live doorlopende misdaad door uw onderdanige 
leidinggevenden.

Wij verwachten geen ontvangstbevestiging meer van U, Uw Kabinet is, namens u, echter wel veel 
vlotter dan de Gemeente Noordenveld.  

Multatuliaan zijn heeft voor de schrijver diepe gronden. 
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Plaatsvervangend President Rechtbank Noord-Nederland Herman van der Meer,


Ter opfrissing van en voor de breinen van De Recht, of beter on-rechtspraak District Noord-
Nederland want de LEE 20 / 44 PW moet nog op de rol komen. 

Dan kan uw arrondisement nogmaals tonen hoe corrupt zij was is en blijft onder uw leiding.

Waarom treedt u zelf niet als bestuursrechter op ter zitting LEE 20 / 44 PW, kans is wel groot dat 
wij u dan gaan wraken!

Waarom, om uw zwijghouding gedurende de gehele procedure.

U heeft tenslotte vanaf 1 januari 2020 zelf de algehele leiding, zelfs verlengd  tot 1 oktober 2020, 
dat is geen toeval.

Nou, in principe ligt de dB(A) leugen nu toch al op straat en maar kijken wie er niet laf of nog wel 
eerlijk is.


In Nederland gebeuren er anno 2020 onder het mom van Corona zaken waarbij de vraag gesteld 
kan gaan worden of het doel wellicht misdaden kunnen zijn die vallen onder de voorwaarden als 
beschreven in de Helsinki-akkoorden.

Minister de Jonge slaat er in ieder geval in de Tweede Kamer al taal uit waaruit blijkt dat deze 
Minister de Tweede Kamer allang niet meer serieus neemt.

https://www.youtube.com/watch?v=zDoIYZxx1W8

De vraag is namelijk of het bij een Corona vaccin onder het Helsinki-akkoord om vrijwillige 
genezing of over een gedwongen experiment gaat?!

Ik zag al reacties die spreken over moord. 


Geachte heer Herman Zwiers (klachten coördinator) Gemeente Noordenveld,

Dank voor uw excuses voor uw 11 weken late (min of meer door ons terecht afgedwongen) 
ontvangstbevestiging en nu wordt uw aan ons gestuurde ontvangstbevestiging tevens alweer een 
nieuwe klacht vanwege uw afgegeven advies aan B&W.   


Ja, Ja, de derde rechter in deze procedure, senior Rechter mr. M.W. de Jonge is ook al de weg 
kwijt geraakt maar dat komt niet omdat wij kortsluiting veroorzaken, het zijn constant de 
Gemeente Noordenveld onder verantwoordelijkheid van directeur Marinus van der Wal én De 
Rechtspraak onder verantwoordelijkheid van plaatsvervangend President Herman van der Meer 
onder wiens intelligente leiding er een ware orkaan aan ‘kortsluiting’ wordt veroorzaakt om er 
vooral toch voor te zorgen dat ondergetekenden financieel worden gekielhaald. 

Velen zullen het niet meer kunnen snappen omdat zij het niet meer wíllen snappen, hetgeen weer 
wordt veroorzaakt omdat ze het te druk hebben met zichzelf, of omdat de stofwolk hen te groot 
wordt.   

Ja, ‘de stofwolk’.


Waarin zijn zowel overheid en narcisten nu het meest geïnteresseerd, dat hun waarheid niet helder 
te zien is en dáárom gooien ze stofwolken op als het hen te heet onder de voeten wordt. 

Dan nog door de storm van stof heen kunnen kijken vergt veel inspanning. 

Wij vinden nu al niet meer  maar stellen 100% vast dat Gemeente Noordenveld en De 
Rechtspraak in onderhavig geval dat zij allen op psychopathische dan wel op facilitaire 
psychopathische wijze zwaar corrupt. 

 

Nu gaan zeuren ‘dat wij u allen niet netjes behandelen’ is wederom een ‘narcisme’, namelijk ‘het 
omkeren van de realiteit’. 


Het is geen lesgeven wat nu volgt,

het is u allen terechtwijzen;


Rechters mogen pas op een verzetschrift uitspraak doen ná uitspraak in de bodemprocedure.

U, heer Zwiers adviseert nu uw B&W als dusdanig hetgeen onjuist is.

Dat de rechters zich niet aan de wettelijke regels houden is gewoon schofterig en die 
schofterigheid komt hen toe. Wij kunnen dat zo stellen omdat het vier senior rechters betreft 
waarvan Herman van der Meer zelfs een van de langszittende Presidenten is … geweest. 
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Omdat deze gehele affaire hanky-panky betreft tussen u allen  ga ik ervan uit dat u als overheids 
vertegenwoordiger weet wat u doet heer Zwiers.


Het verzoek dat wij op 1 april 2020 aan de Gemeente Noordenveld gedaan hebben is gedaan 
omdat de hanky-panky gemeenschap der overheid de zaak zover en zolang mogelijk uitstelt en 
wij daarom bij de Gemeente Noordenveld om een noodvoorziening hebben verzocht zijnde een 
‘lening’ omdat we in Nederland nu eenmaal allemaal recht hebben op een minimaal basis 
inkomen hetgeen de hanky-panky gemeenschap ons op alle mogelijke manieren poogt te 
ontzeggen, en de Gemeente Noordenveld wettelijk géén enkele reden heeft die klachtbehandeling 
uit te stellen tot na uitspraak in de bodemprocedure.  Dat is manipulatie en misbruik, zeker in 
Corona tijd!

Wie u heeft wijsgemaakt, of u dat aan uzelf heeft wijsgemaakt, om onze ingediende klacht niet te 
behandelen maakt niet uit.


De Gemeente Noordenveld is nu namelijk en plein public door de mand gevallen in deze totale  
procedure. U bent wellicht gewoon gebruikt door uw werkgever.

Schrijver geeft u een voorbeeld uit zijn rijk levens verleden;

Bij het met de video camera vastleggen voor de nationale Herinneringscentra Kamp Westerbork en 
het Indisch was er een verhaal betreffende het rangeer terrein Onnen onder Groningen waar de 
jodentreinen vanaf Kamp Westerbork stil stonden zodat de stoomlocomotieven water in konden 
nemen en omdat de Gemeente Groningen niet wilde dat de jodentreinen op station Groningen 
stilhielden.   
Op het rangeer terrein Onnen, welks nog steeds bestaat, diende de wissel omgezet te worden 
zodat de jodentreinen de ‘bocht’ maakten die de jodentreinen die Kamp Westerbork uit reden 
buiten Groningen hielden, en om zodoende de jodentreinen rechtstreeks richting Duitsland lieten 
rijden. Die bocht ligt er nog steeds, coördinaten 53.184425  6.627078.  
De spoorwegwisselwachter van de Nationale Spoorwegen wist dat het jodentreinen waren en hij 
had er daarom moeite mee die wissel om te zetten, want ‘men’ wist wel wat er speelde. De 
leidinggevende gaf zijn stagiaire, zonder uitleg te geven, de opdracht even een wissel om te 
zetten. Toen de stagiaire dat had gedaan zag hij de jodentrein voorbij rijden over de door hem  
omgezette wissel. Joden wierpen nog wel briefjes uit die wagons voor familie.  
Schrijver filmde de levensverhalen van die stagiaire en de briefjesoprapers, welke briefjes via 
ouders hun weg vonden. Die verhalen liggen nu vast in de Nationale archieven.  
Wie van hen bent u heer Zwiers?    

 
hanky-panky staat voor ‘de mores’ van elkander de hand boven het hoofd houden en dat 
procedures zoals die van de klachtencommissie, ons bekend, een farce zijn maar, rechter 
F. Sijens vertelde ter eerste zitting 8 januari 2020 ‘altijd in verzet of beroep of in een 
klachtenprocedure aan te gaan omdat je anders je rechten verspeelt’.

De Nationale Ombudsman gaf de procedure ook al aan.

U als Gemeente redeneerde kennelijk abusievelijk maar dat geloven wij niet.

Plaats uw ‘niet handelen’ in het geheel en het is niet meer dan logisch dat u heeft gereageerd op 
sturing door uw superieuren. 

Een klachtenprocedure heeft zo u nu ook kunt weten een wettelijke basis en u kunt die als 
gemeente niet terzijde schuiven omdat er ook een zaak dient, de klacht is de klacht. 


U blijft dus als Gemeente Noordenveld in gebreke en wij verwachten per ommegaande een 
klachtenprocedure omdat het om ons minimaal basis inkomen gaat in de vorm van een lening, 
hetgeen de Gemeente Noordenveld doen kán en ook mág doen maar bewust niet wíl doen, en de 
hanky-panky gemeenschap dit nu al acht en een halve maand oprekt en De on-rechtspraak poogt 
dat te verlengen tot 12 maanden, inzake een uitkering situatie met een voorspelbare hanky-panky 
uitspraak opdat wij voor die tijd financieel al zijn gezonken.


Heer Klachten Coördinator van de Gemeente Noordenveld Zwiers, beseft u dat u een facilitair 
psychopaat bent in dit verhaal en dat u gebruikt dan wel misbruikt wordt om twee onschuldige 
burgers die in hun wettelijk recht staan te kielhalen, ja nu wordt het principieel.
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De corrupte rechtspraak stelt het onderzoek al te hebben gesloten terwijl de bijbehorende vragen 
niet eens gesteld zijn noch de antwoorden op de vragen zijn gegeven, dit onder directe 
verantwoordelijkheid van de president Herman van de Meer en senior rechter M.W. De Jonge. 

Minister Hugo de Jonge, die zich net heeft opgegeven als lijstrekker voor het CDA en zit op de 
grens met zijn natte droom van een alomvattend Corona Vaccin en doet daarmee een poging de 
Helsinki-akkoorden te schenden. Besef waarom die Helsinki-akkoorden überhaupt zijn opgesteld!


Emeritus Hoogleraar Cees Hamelink, onlangs op Weltschmertz over de golfbeweging der ‘macht’. 

Deze golfbeweging der macht wordt door velen gezien als een zich al eeuwen lang wederkerend 
‘normaal’ fenomeen. Macht is echter het speeltje van een narcist. Een narcist is een persoon die 
zijn balans kwijt is tussen zijn innerlijk narcisme en innerlijke empathie. Als een mens die balans 
kwijt is wordt narcisme een stoornis, een persoonlijkheidsstoornis die we middels indoctrinatie 
massaal als normaal zijn gaan zien, de golfbeweging van het nieuwe normaal. 


Neem gewoon even heel simpel iemand als Adolf Hitler en wat de uitkomst was van zijn 
narcistische persoonlijkheidsstoornis (psychopathie), want zulk soort mensen krijg je bij onbalans 
tussen gezond narcisme en gezonde empathie.


De gehele keten van de Gemeente Noordenveld, hun klachtencommissie en de gehele 
Rechtspraak staan samen met de nep-democratie (welke het volk kalm houdt met teksten naar 
ieders smaak) ten dienste aan de NAM en alles daarboven, ‘de bovenstroom’.

Deze hele groep corrupten, veelal functionele narcisten, dienen de NAM die voortkwam uit de 
aloude Bataafse Petroleum Maatschappij (B.P.M.) en haar aandeelhouders. 

Deze hele groep corrupten heeft niet alleen waarlijk schijt aan burgers maar ook aan de wetten die 
het volk worden voorgehouden, in de periode 1946-1949 schoot de Staat verzetstrijders af. 

De gehele gang van zaken, vanaf aanvraag eerste BBZ eind 2018 t/m heden met alles dat 
daartussen in zit getuigd dat wat hierboven staat de indiscutabele waarheid is en wij de zachte 
versie van 1946-1949 dienen te ondergaan.


Net zo wordt gesteld dat wat de NAM doet bedoeld is voor de huishoudens en dat is bullshit.

Thierry Baudet van de FdP roept dat het aardgas wel degelijk uit het Groningenveld moet 
vanwege de poen en dat de schade dan ook gewoon vergoed moet worden aan burgers. 

Slechts 10% van de totale handel waarbij het gas via de NAM stroomt is voor de burgerij. 


Heer Zwiers,

wij beseffen dat u voor uw pensioen staat, wij nemen u niets kwalijk.

Wel bent u of dom, of onwetend, of gemanipuleerd door de functionele psychopaten boven u, of 
een bewust facilitair psychopaat. 


Als dezelfde commissie weer wordt opgesteld, dat wordt vast heel gezellig,

zeker met snorremans Anaïs of zoiets. 


Dus heer Zwiers, wij wensen spoedige behandeling van onze nu dubbele klacht wegens de 
overduidelijke corruptie van en door uw superieuren. 


R. Huijskens 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen


BRP

Lindelaan 18

9342 PL Een
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