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Betreft: Hoge Raad is terrorist  

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Augustus 2006 belde een krankzinnige - van grootheidswaan doordrenkte - 
Griffier van de HR mij op met de mededeling: 
'De HR neemt geen rechtzaken in behandeling die niet zijn ingediend door een 
procureur'. U weigerde de inhoud van het dossier te erkennen, wat betekent dat 
de HR niet wil weten dat er burgers zijn die geen advocaat / procureur kunnen 
vinden om hun zaak te behandelen. Discriminatie door Advocatenorde & 
Advocaten wordt niet erkend door de HR. Wel kiest u er in samenwerking met de 
Regeringsleden van Balkende 3 & 4 voor om  'burgers zonder rechten achter te 
laten in de Nederlandse samenleving... en gewelddadige dictatoren aan de 
macht te houden'.  U weigert recht te spreken, u brengt NL in een burgeroorlog. 
 
U belde mij naar aanleiding van mijn bericht 'dat Prof. Ybo Buruma van de 
Radbouduniversiteit  mijn dossier  kent'. Buruma heeft een inschattingsfout 
gemaakt. Mijn dossier heeft hij niet nader uitgewerkt. Hij wilde Minister van 
Justitie worden, dit plan is mislukt.  
 
Wat mij nu rest is het bestaan als Slavin van de Staat der Nederlanden, door het 
feit dat HR-rechters terroristen zijn die hun wettelijke verplichtingen niet 
erkennen. 
� De Wet algemene Bepaling stelt in art 13:                                                                

De rechter die weigert recht te spreken, onder voorwendsel van het 
stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van 
rechtsweigering vervolgd worden. 

� Nu moet deze vervolging wel door de HR zelf worden beoordeeld, wat Hitler-

recht is. 
 
Ik ga  er vanuit dat de HR mijn dossier nog steeds in  haar bezit heeft.  
Het is immers een rechtszaak tegen de MP J.P. Balkenende, Remkes, De Geus, 
Van Hoof & functionarissen van de gemeente Bloemendaal. 
 
Toch zal ik de inleidende brief van 8 augustus 2006 - welke u weigert te lezen &  
beantwoorden - nogmaals meesturen. Waarom heeft u het dossier niet 
geretourneerd?  Ook ontvangt u een brief van mij aan de AIVD waarin ik hen 
helder maak dat de HR een terroristische organisatie is. 
 
Ik wil dat u alsnog mijn dossier officieel in behandeling neemt, zonder advocaat 
/procureur. Tot op de dag van vandaag word ik gefolterd door boven 
genoemden. Wat inhoud dat u mij behandelt als slachtoffer van geweld. 
 
De procedure zal ik niet ingewikkelder maken dan het is; de rechtszaak zal ik 
niet verder detailleren. Wat u werk bespaart. 
 
Ik verwijs u naar mijn website www.desireestokkel.nl,  waarop ik ook deze brief 
zal publiceren. 
 
 
Met groet, 


