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ICC,  Procesutor mr Luis Moreno Ocampo
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag,    OTP-CR-407/07

FBI  935 Pennsylvania Avenue NW, 
Washington DC 20535- 0001 USA

Gemeente bloemendaal, Burgemeester Ruud Nederveen
Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen 

iasz, heemstede

Terroristen werken nauw samen met Politie Kennemerland-Bloemendaal en presenteren 
zichzelf als GGZ-hulpverlener.

Terrorists work closely together with Police Kennemerland-Bloemendaal and present themselves as GGZ-caretakers. 

Burgemeester Ruud Nederveen,

Gisteren heb ik 2 terroristen aan mijn 
voordeur gekregen 'die met mij wilde praten'.
Ik heb ze weggestuurd; ik praat nooit aan de 
deur of telefoon met mensen over mijn 
rechtzaak tegen NL bij het Internationaal 
Strafhof.

Ik verwijs naar bijgevoegde brief van 2 april2012 
aan Minister Liesbeth Spies e.a.
Ook verwijs ik naar een bijgevoegd briefje dat ik 
van terroristen in mijn brievenbus heb gekregen.
Ene Hans Mathijs – en een vrouw – presenteren 
zichzelf als GGZ-hulpverleners die zeggen 'dat de 
Politie bezorgd is over mijn emails'.

Dit kan dus niet!
Politie-agenten, ambtenaren & politici die mij 
folteren & willen doden kunnen niet bezorgd zijn 
om mijn welzijn!

Ik heb de GGZ ge-emaild omdat ik het 
telefoonnummer van Hans Mathijs – 06 26700282 
– niet kan terugvinden op de GGZ-website of op 
het Web. 

Ik heb inmiddels de FBI gevraagd uit te zoeken wie 
er achter zit.

De Politie Kennemerland-Bloemendaal foltert 
burgers op verzoek van ambtenaren & politici. 
Wijkagent D.Dekkers e.a. personen van Politie & 
OM moeten voor de rechter van het Internationaal 
Strafhof verschijnen.

Nu kan het zijn dat KLPD of Politie Kennemerland-
Bloemendaal 2 personen naar mijn huis hebben 
gestuurd om mij opnieuw te folteren.

Het kan ook zijn dat echte terroristen/criminelen 
mijn website lezen en via leugens & bedrog 
informatie van mij proberen los te krijgen. 

Burgemeester Ruud Nederveen, 

Yesterday I met 2 terrorists at my frontdoor 
'who wanted to talk with me'.
I have sent them away; I never talk with 
people at the door or on the phone about my 
ICC-lawcase against NL.

I refer to the added letter of 2april2012 addressed 
to Minister Liesbeth Spies.and others.
I also refer to an added note that I received from 
the terrorists in my mailbox.
A man named hans mathijs – and a woman – 
present themselves als GGZ-caretakers who 
say;'dat Police is concerned about my emails'.

This is impossible!
Police-officers, civil servants & politicians who 
torture me and want to kill me can't be concerned 
about my well-being!

I have emailed GGZ because I can't find the 
phonenumber of Hans Mathijs on their website or 
on the internet.

I also asked FBI to investigate on 'who is behind 
06 26700282'.

Police Kennemerland-Bloemendaal tortures civilians 
on request of civil servants & politicians. 
Neighbourhood officer D.Dekkers and other person 
of Police & OM have to appear in ICC-courtroom.
It can be that KLPD or Police Kennemerland-
Bloemendaal have sent 2 persons to my house to 
torture me again.

It can also be that true terrorists/criminals have 
read my website and try to obtain information from 
me with lies & deceive.

Burgemeester Nederveen,
Over the past years I have given you the benefit of 
the doubt, because you don't torture me 
personally.
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Burgemeester Nederveen,
Afgelopen jaren heb ik u het voordeel van de 
twijfel gegeven omdat u mij niet persoonlijk foltert.

Ik ga er dan ook nu vanuit 'dat u geen opdracht 
heeft gegeven mij opnieuw te folteren of laten 
folteren door Politie-agenten'.

Ik wil graag dat u contact opneemt met 
Minister Liesbeth Spies... en aangeeft dat u 
wilt 'dat ik een schadevergoeding krijg zoals 
beschreven in mijn brief van 2april2012... om 
de ICC-rechtzaak te stoppen. Een schikking 
dus. 

Dit doet u dan omdat u geen terroristen in 
Bloemendaal, binnen de GGZ of op het 
Politiebureau wilt zien werken. 

Er komt een burgeroorlog in NL als de economische 
crisis erger wordt.
Dan kan niemand nog terroristen van Politie-
agenten, advocaten of rechters  onderscheiden. 

Desiree Stokkel 

At the moment I assume it 'that you didn't give 
instructions to have me tortured by Police-officers.

I would like you to contact Minister Liesbeth 
spies and discuss 'a settlement for the ICC-
lawcase and a payment for the settlement'... 
as I have written in my letter of 2april2012.

You want this because you don't want terrorists 
working in Bloemendaal, within the GGZ or at the 
Police-station.

There will be a civil war in NL when the financial 
crisis get worse.
Than, nobody can separate the terrorists from the 
Police-officers, form the lawyers, from the judges 
anymore.

Desiree Stokkel 


