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2  november 2008 HCSS   Rob de Wijk 
Lange voorhout 16, 2514 EE Den Haag 

International criminal court 
Registar / Pre-chamber- judge 
PO  19519, 2500  CM The Hague in NL    
OTP-cr-407/07 Balkenende & co

Rob de Wijk,

Je weigert te reageren op mijn brieven en emails met betrekking tot mijn rechtzaak bij het 
Internationaal Strafhof tegen het parlement Balkenende, Hoge Raad & gemeente Bloemendaal.
Terwijl je uit de belastingpot betaalt krijgt om nationale veiligheid in NL te vergroten, niet om 
oorlog aan te maken.

Je bent verplicht op grond van nationale & internationale wetten de rechtstaat NL overeind te 
houden en te beschermen tegen oorlog en terrorisme.   Je weigert:

● Wettelijke verplichtingen te erkennen en toe te passen
● Wetten te gebruiken in adviezen & rapporten aan politici, die ertoe leiden dat NL een 

rechtstaat blijft. 
● AIVD & NCTb te dwingen ambtsmisdrijven begaan door huidige parlementsleden & 

gemeentebesturen te onderzoeken/ stoppen.
○ Staatssecretaris A.Aboutaleb is nu Burgemeester van Rotterdam. 

Havenstad no1 voor heel Europa.   Deze burgemeester heeft officieel geen enkele 
wettelijke bevoegdheid omdat er een rechtzaak tegen hem ligt bij het Internationaal 
Strafhof. Criminelen & terroristen gaan vrij uit wanneer zij op last van Aboutaleb 
worden gearresteerd & berecht.  Het interesseert je helemaal niets = je wilt dus dat 
er terrorisme in Rotterdam komt.

○ Ook burgemeester Wim de Gelder van Bloemendaal mag vrolijk liegend een nieuwe 
baan aanvaarden als burgemeester van Alphen a/d Rijn. Zodra ik bij politici in die 
gemeente melding maak van terrorisme-gevaar - veroorzaakt door de ICC-case 
tegen De Gelder - word ik beschuldigd van laster/stalking. 

● Burgers te beschermen tegen rechtenloosheid en ambtsmisdrijven van diezelfde politici.
● De Hoge Raad op te schonen van misdrijven tegen de menselijkheid. 
● Er voor te zorgen dat het Internationaal Strafhof werkt als een betrouwbare rechtbank 

voor alle volkeren. UN Ban Ki Moon, UNHCHR & UNSecCouncil te dwingen te erkennen 
dat het ICC werkt als een concentratiekamp, waar slachotffers & zelfs lidstaten worden 
gefolterd & gedood. 

● Oorlogs-slachtoffers als mens te behandelen.  In NL, EU en de wereld. 

Het enige wat je doet is leugens over de rechtstaat NL distribueren.
Je zorgt ervoor dat je collega's bij HCSS, Clingendael en zelfs TNO ook blijven liegen tegen 
volkeren over rechtenloosheid in NL in relatie met oorlog & terrorisme, wereldwijd. 

● Je negeert mij omdat je weet dat ik de enige ben in NL die kan bewijzen dat dit land 
een groeiende dictatuur is, vol misdrijven tegen de menselijkheid. Geschiedenis 
herhaalt zich gedeeltelijk: 1926 - 1939 voorafgaand aan de invasie van Hitler.

● Zodoende dwing je mij de zwaarste en smerigste rechtzaken te voeren tegen deze 
dictatuur. Terwijl jij degene bent die de rechtstaat moedwillig blijft afbreken....

Dit betekent dat je het leuk vindt:
● Mij te folteren/ doden. Je kiest ervoor mijn hele leven - gezin - te offeren aan jouw 

machtsmisbruik en ambtsmisdrijven, te samen met je collega's & politici. 
Zelfs nu je weet dat het ICC eerst moet worden opgeschoond voordat het verder kan 
gaan als rechtbank die oordeelt tegen Balkenende & Co.

● Je gaat er vanuit dat jij nu nooit gestraft kan worden voor jouw ambtsmisdrijven!?
Ik heb ooit van je gehouden, maar nu zet ik je in de cel.
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Registar & ICC-judge:
Ik wil dat Rob de Wijk wordt veroordeeld tot 1 jaar gevangenis straf voor het niet stoppen  van 
ambtsmisdrijven begaan door parlementsleden Balkenende & co I-IV en 
overheidsfunctionarissen. Het niet stoppen van het aanmaken van terrorisme door deze 
parlementsleden.
Ook moet hij 100 euro per maand schadevergoeding betalen aan mij,  voor elke maand dat hij 
mij als zijn slavin behandelt. Te beginnen bij januari 2007 - Clingendael brief - tot de dag dat 
de ICC-rechter het vonnis schrijft .

Desiree Stokkel. 

In simple English
Rob de Wijk,
You refuse to respond to my letters/emails concerning my ICC-case against palriament Balkenende & co, 
dutch supreme court & municipal Bloemendaal. While you get payed with tax-money to improve national 
security, not to make war.

You are obliged based on national & international law to maintain State of law NL, to protect it against 
war & terrorism. You refuse:

● to recognise  legal obligations and to implement them
● implement law in advices & reports to politicians, to maintain State of law NL
● to make AIVD & NCTb  investigate on misconduct practised by MPs Balkenende & co and Major & 

Aldermen; to stop these criminal practises
○ Statesecretary A.Aboutaleb is now major of Rotterdam. mainport no1. This major has 

officially NO legal authority now there's an ICC-case against him. Criminals & terrorists walk 
free, when they are being arested on command of Aboutaleb. Its irrelavant to you = you 
want terrorism in Rotterdam.

○ Major Wim de Gelder of Bloemendal - can accept a new postion as mojor in Alphen a/d Rijn, 
happily lying abut this ICC-case against him. As soon as I inform local politicans about the 
danger for terrorism, they accuse me of stalking/laster.

● You refuse to protect civilians against lawless lives and misconduct practised by politicians
● To clean up the Dutch supreme court from crimes against humanity
● To make sure ICC works like a trustworthy court of law for ALL civilians & statemembers. UN Ban 

ki moon, UNHCHR & UNSecCouncil have to acknowledge that ICC is a concentrationcamp, where 
victums & statemembers are being tortured & killed.

● To handle war-victums as human beings.  In NL, EU & worldwide.

The only thing you do is to distribute lies about State of law NL. You make sure that your colleageus with 
HCSS, Clingendael and even TNO continue to lie about lawless-lives in NL against civilications, connected 
with war/terrorism.

● You ingore me because you know I am the only one who can prove NL is a growing dictatorship. 
Full of crimes against humanity. History repeats itself: 1929-1939 before the invasion of Hitler.

● This is because you want me to be in the heaviest & dirtiest lawcase ever to stop dictatorship NL. 
while you continue to demoslish State of law NL, constantly.

This implies:
● That you enyou to torture/kill me. You have made the choice to sacrifice my life - family - to your 

misuse of power & misconduct, together with you colleagues & politicians.  Even when you that 
ICC needs to be cleaned up first, before it can judge against Balkenende & co.

● Do you believe you walk free - can't be punished for your misconduct - now?
Once I loved you, but now I put you in prison.

Register & ICC-judge
I want Rob de Wijk to be send to prison for 1 year; he does not want to stop misconduct of MPs 
Balkenende & co and public servants. Does not want to stop the making of terrorism by these MPs.
He also has to pay me, a 100 euro per month payment for the damage  for every month he misuses me 
as his Slave, starting on january 2007 - Clingendael letter - until the day the ICC-judge writes a degree.

Desiree Stokkel


