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ICC wil oorlog in Nederland & Europa; ICC blijft mij negeren.

ICC want war in the Netherlands & Europe; ICC still ignores me.

Advocaat G.J. Knoops &  ICC, 

Het Internationaal Strafhof maakt moedwillig 
oorlog aan in NL.    ICC negeert mij nog altijd.

M.P. J.P. Balkenende & parlementsleden weigeren 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden & 
NL-grondwet uit te voeren,    waardoor ik zonder 
fundamentele mensenrechten moet zien te 
overleven in NL. 
Het gevolg hiervan is dat ik op  1 mei 2007, tegen 
deze personen de ICC-rechtzaak ben gestart.

• Alle handtekeningen gezet door 
parlementsleden Balkenende & co zijn 
sinds 1 mei 2007 ongeldig/vernietigbaar op 
verzoek van elk persoon die mijn ICC-
rechtzaak wil benutten in  een rechtzaak, 
wereldwijd.

• Van de 17 miljoen personen in NL ben ik 
de enige die deze jurdische constructie 
begrijpt. - Advocaat G.J. Knoops begrijpt 
ook waarmee ik bezig ben -. 
Natuurlijk weten buitenlandse parlementen 
welke 'Blackmail & Bullshitt-macht' zij nu 
hebben in NL, dankzij mijn ICC-case...  

• Personen die niet weten HOE zij 
Balkenende & co in de rechtzaak moeten 
stoppen voor het begaan van 
'ambtsmisdrijven & misdrijven tegen de 
menselijkheid', worden bang, agressief en 
gaan over tot straatgeweld.... om hun 
recht te halen.

• Ook vakbonden, werkgevers, 
produktschappen... en vele anderen... 
werken liever met het toepassen van 
'psychisch geweld op straat en in de media' 
... dan met het opbouwen van dossiers 
voor  rechtzaken, om hun juridische positie 
in NL te verankeren....

• Bovendien wil Balkenende de Afghanistan-
missie verlengen op grond van artikel 100 
van de NL-grondwet 
= regering heeft toestemming van de rest 
van het parlement niet nodig voor het 
inzetten van militairen voor handhaving 

Advocaat G.J. Knoops &  ICC,  

The International Criminal Court builds war in 
NL, wilfully. ICC still ignores me.

PM. J.P. Balkenende & MPs refuse to exercize the 
Statue of the Kingdom of NL and the NL-
constitution; because of this I must find a way to 
survive without fundamentel human rights in NL.
As a consequence of this, I started a lawcase with 
ICC against these MPs on 1 may 2007.

• All signatures of MPs Balkenende & co are 
invalid/ can be cancelled since 1 may 2007, 
on request of every person who wants to 
use my ICC-case in courtroom, worldwide.

• Of the 17 million inhabitants in NL I am the 
only one who comprehends this legal 
construction - . Lawyer G.J. Knoops 
understands my acts -.
Of course, foreign parliaments are aware of 
the new Blackmail & bullshitt-power they 
have  in NL, thanks to my ICC-case...

• Persons who don't know HOW to bring 
Balkenende & co to court for lawcases in 
case of 'misconduct & crimes against 
humanity',  are afraid, agressive and turn 
to street violent...to claim their rights with.

• Even trade unions, employers, branch-
organisations...and many others... prefer 
to work with 'mental violence on the street 
and in the media'... instead of building files 
for lawcases that must anchor their legal 
position in NL.... 

• On top if this plans Balkenende to send 
soldiers to Afghan after 2010, based on the 
NL-constitution article 100 
= political parties in power don't need the 
permission of the rest of the parliament for 
sending soldiers for maintenance  of 
International Law & aid in warzone.
But, Balkenende has lost this power due to 
my ICC-case against him. 
He may no longer misuse the NL-
constitution for playing 'dictator in 
Afghanistan'. 
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van de Internationale Rechtsorde of 
hulpverlening.
Balkenende heeft door mijn ICC-rechtzaak 
niet meer de bevoegdheid de NL-grondwet 
te gebruiken voor zijn dictator-spelletjes in 
Afghanistan.  

Hier boven op doen zich nog meer zeer 
criminele en gevaarlijke situaties voor in NL, 
welke binnenkort tot het uitbreken voor 
oorlog leiden in NL & EU:

• Burgers hebben geen enkel vertrouwen 
meer in politici, vakbonden ...enz...  
In plaats van dossiervorming voor 
rechtzaken in hun priveleven & werk... 
gaan zij 'tegenstemmen' tijdens Tweede 
Kamerverkiezingen.  

Burgers stemmen uit woede op PVV Geert 
Wilders. 
Deze man krijgt media-aandacht voor het 
spektakel dat hij aanmaakt met zijn afkeer 
tegen de Islam,     maar heeft geen 
inhoudelijke kennis van recht, economie, 
biologie, natuurkunde, psychology...of 
andere studies.

In het huidige politieke klimaat is het goed 
denkbaar dat Wilders de nieuwe President 
van NL wordt.  Buitenlanders ontvangen 
Wilders met woedende afkeer of negeren 
hem, omdat hij 'alleen maar tegen de 
Islam is'. 

Velen – onderdrukte rechtenloze mensen – 
zullen woedend zijn over de schade die 
parlementsleden aanmaken in NL.... of 
wereldwijd... zodra Wilders echt President 
van NL is.   Deze rechtenlozen lezen mijn 
sites en weten HOE crimineel NL te werk 
gaat, wereldwijd.

Omdat het ICC weigert de wereld te 
informeren over de rechtzaak tegen NL, 
zullen boze burgers overgaan tot geweld 
tegen NL.  
Deze onderdrukte mensen weten dat  de EU, 
VN, NATO en vele anderen zoals USA, Rusland 
& Asië... het ICC de vrijheid geven te liegen 
over de rechtzaak tegen NL. 

En nog veel erger, het ICC heeft alle vrijheid 
om slachtoffers te folteren & doden.  Planeet 
Aarde is rechtenloos.

• In NL vechten politie + burgemeesters & 
wethouders +  ministers & 
staatsecretarissen + overige 
parlementsleden in de media over MACHT. 
Zij bouwen geen systemen die burgers 
beschermen en een rechtvaardig leven 
bieden; zij vechten over 'wie wat mag doen 
...en wat het resultaat moet zijn'. 
Machthebbers zijn dermate narcistisch & 
gewetensloos  dat zij NL in oorlog brengen.

On top of this occur more criminal & 
dangerous situations in NL, which will result 
in the out-break of war in NL & EU, soon:

• Civilians don't trust politicians, trade 
unions...etc...
Instead of building files for lawcases for 
their private life & work...they  are going 
'to vote against Balkenende & co'...during 
the next elections for parliament.

• Civilians vote out of anger on PVV Geert 
Wilders.
This man gets the media-attention thanks 
to his hatred against the islam,  but he has 
no knowledge on law, economics, biology, 
physics, psychology...or any other study...

• In the current political climate it is possible 
that Wilders becomes the new President of 
NL. Foreigners receive Wilders with wild 
aversion or ignore him, because he 'is only 
against the Islam'.

Many – oppressed lawlees people – will be 
furious for the damage those Mps in NL 
produce...worldwide... as soon as Wilders 
is President of NL.
Thess lawless-people read my sites and 
know HOW criminal NL operates, 
worldwide.

Because ICC refuse to inform Earth on the 
lawcase against NL, these angry civilians will 
turn with  violence against NL.
These oppressed people know the EU, UN, 
NATO and many others like USA, Russia & 
Asia...give ICC the freedom to lie about the 
lawcase against NL.

And much worse, ICC has all the freedom it 
wants to torture & kill victums. Planet Earth is 
lawless. 

• In NL police + major & aldermen + 
ministers & statesecretaries + remaining 
Mps fight in the media over POWER. 
They don't build systems to protect 
civilians with or to give them a life in 
justice; they fight over 'who is free to do 
what, for which targets'?

• Powerful persons are so narcistic & 
unscrupulous that they bring NL into war.

ICC can stop this misuse of power, but the 
refuse to proceed on my lawcase legally 
correct. 
In may 2007 ICC should have demanded new 
elections for parliament based on the truth 
about Balkenende & co.



Het ICC kan dit machtsmisbruik stoppen, 
maar weigert mijn rechtzaak op een juridsche 
correcte wijze te verwerken.
In mei 2007 had het ICC al nieuwe 
verkiezingen in NL moeten afdwingen op 
grond van de waarheid over Balkenende & co. 

Burgers kunnen dus alleen nog tot 
geweld overgaan!

En dan hebben wij ook nog een zakenman als  Paul 
mcCartney. Hij wil een concert in Amsterdam 
geven – zonder NL te informeren over de criminele 
wijze waarop hij met mij & ICC omgaat -. 

McCartney wordt bedreigd met geweld tegen hem 
door de Moslim-wereld; ik niet!
Hij wordt o.a. bedreigd omdat hij geen 
rechtvaardigheid voor iedereen wil. 
Mijn ICC-rechtzaak wil hij uitsluitend gebruiken om 
persoonlijk nog rijker te worden = hij wil niets 
doen voor rechtenlozen of slachtoffers van het ICC.

McCartney wil dus nu in Amsterdam een concert 
geven voor Balkenende & co – of ICC-
werkenemers – om te bewijzen 'dat hij alle macht 
heeft', ten koste van mijn leven...en dat van vele 
anderen.

Ik heb Amsterdam + politie + luchthaven Schiphol 
+ gemeente Haarlemmermeer + John de Mol & 
Joop van de Ende geëmailed met het verzoek 
'mcCartney niet te faciliteren & financieren'.

Om kort te gaan: 
iedereen die McCartney in NL steunt 
kan/moet  ik in de ICC-gevangenis zetten om 
oorlog te voorkomen in NL & EU. 
Ik heb McCartney al persoonlijk laten weten 
'dat hij zich gedraagt als een artiest die voor 
Hitler werkte in 1930-1945...'maar het 
interesseert hem niet!

Paul mcCartney luistert alleen naar de vrouw met 
wie hij zijn bed deelt. 
Hij laat zich door Nancy Skevells in een gevaarlijke 
situatie neuken voor het Tel Aviv-concert  en laat 
zich daarna ook nog bedreigen. 
Ook laat hij zich de ICC-gevangenis inneuken door 
deze USA-VIP-plastic-vrouw.

Ik laat mijn gezin niet voor mcCartney folteren of 
doden.  Als mcCartney zich normaal gedraagt 
tegenover mij 'zal ik uitzoeken wat de beste 
oplossing kan zijn tegen de schade die hij 
aanmaakt'.  

De criminele werkwijze van het ICC zal 
gestopt moeten worden, vóórdat huidige 
parlementsleden  planeet Aarde nog meer 
afbreken ....en vóórdat Geert Wilders 
President van NL is...

Violence is the only method left for 
civilians!

And than we have a businessman like Paul 
mcCartney. He wants to give a concert in 
Amsterdam – without informing NL on the criminal 
way he relates to me & ICC - .

McCartney is being threatened with violence 
against him by the Moslim-world; not me!
He is being threatened because he doesn't want 
'justice for all of us'. 
My ICC-case  is for him a possibility to make 
himself even richer = he doesn't want to do 
anything at all for lawless people or victums of ICC.

So, McCartney wants to give a concert in 
Amsterdam for Balkenende & co – and ICC-
employees – to prove 'that he has all the power' at 
the cost of my life and that of many others.
I have emailed Amsterdam + police + airport 
Schiphol + municipal Haarlemmermeer + John de 
Mol + Joop van de Ende with the request 'not to 
facilitate & finance mcCartney'.

Shortly: 
I have to/must put everybody who does 
support mcCartney in NL in ICC-prison  to 
anticipate on the outbreak of war in NL & EU.
I have told mcCartney personally:
'you behave like the artists who work for 
Hitler from 1930-1945'... but he's not 
interested 

McCartney only listens to the woman he shares his 
bed with.
He has screwed himself into a dangerous situation 
for the Tel Aviv-concert by Nancy Skevells and has 
himself being threatened.
He also has himself screwed into ICC-rison by this 
USA-VIP-plastic-woman.

I refuse to give mcCartney the freedom to torture 
& kill my family. If mcCartney behaves normally 
towards me 'I shall see what the best solution can 
be given the circumstances = the damage he 
causes'. 

The criminal way of work of ICC must be 
stopped, before current MPs demolish planet 
Earth even more...and before Geert Wilders is 
President of NL....

Desiree Stokkel

 
 


