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Datum:Sun, 14 Oct 2012 10:35:13 +0200

Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@njr.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,

voorlichting@raadvanstate.nl, voorlichting@klpd.politie.nl,

daniel.schily@mehr-demokratie.de, spiegel@spiegel.de,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, otp.informationdesk@icc-

cpi.int

NJR, KLPD, Rechtspraak, Trouw, Mehr-demokratie, Spiegel,

Bundesnachrichtendienst, ICC,

Er bestaat een gevaarlijke diepe link tussen het Nazi-verleden van
Duitsland en het International Strafhof.

Hierdoor kan het geweldadige Nazi-leven snel terugkomen in onze
samenleving & economie.

ICC is gebouwd naar voorbeeld van het Nurnbergproces.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/ronen-

steinke-the-politics-of-international-criminal-law-mitschreiben-an-der-
historischen-wahrheit-11804143.html

http://justiceinconflict.org/

Na WOII zeiden politici: 'Wij hebben een permanente rechtbank nodig tegen
oorlogsmisdaden. ICC.  Het Nurnbergproces is het voorbeeld'.

De Aanklager BejaminFerencz tijdens het Nazi-proces is mede-bouwer van het
ICC.

Tesamen met zijn zoon Donald Ferencz.

Zie mijn videos ICC-ASIL...

Vanuit Duitsland was er een diplomaat  rechter Hans-Peter Kaul.

Zijn taak was en is Duitse politici boven de wet houden; uit de gevangenis van

het ICC houden.
Hans-Peter  Kaul werkt als rechter voor het ICC.

Hij is degene die ervoor gezorgd heeft dat ik niet bij de Eerste Rechtbank van het
ICC in 2008  een procedure kon starten tegen de criminele werkwijze van toen

Aanklager Luis Moreno-Ocampo... in mijn rechtzaak tegen NL.

ICC behandelt mij als 'ding zonder mensenrechten'.

about:blank

1 van 3 15-8-2015 15:26



Bewijs staat op mijn site www.desireestokkel.nl

Brieven van aug & sept 2012.

.

Duitsland weet dus dat ICC Hollanders probeert te doden om te voorkomen dat

Europeanen rechtzaken starten tegen EU-leiders binnen het ICC.

Hans-Peter-Kaul is dus in mijn priveleven een Nazi.

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Presidency

/The+Second+vice+President
/Judge+Hans_Peter+KAUL+_Germany__+Second+Vice-President.htm

http://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-richter-am-internationalen-

strafgerichtshof-es-gibt-keinen-krieg-ohne-kriegsverbrechen/6935668.html

Ik email al vele jaren met de bundesnachtirchtendienst.

Nooit enig probleem ondervonden.

Ik vermoed dat Veiligheidsdiensten weigeren nog langer arrestaties te verrichten

in opdracht van het ICC, maar weet dit niet 100% zeker.

Griekenland.

Grieken zijn zelf vernatwoordleijk voor hun nationale wetten, rechtzaken tegen
politici, internationale rechtzaken.

ik word geboycot door de media, wat leidt tot een burgeroorlog in EU.

Ik weet niet of er Grieken zijn die net als ik Internationale Rechtzaken betreffen

Misdrijven tegen Menselijkheid starten...en worden gefolterd & gedood...door
politici.

En door ICC-werknemers.

De Nazi-woede in Griekenland is dus dicht bij NL, veroorzaakt door de corruptie
binnen het ICC.

En de EU, VN, Nobelprijs.org...

Desiree Stokkel
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http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
/videos

desiree

www.desireestokkel.nl

when you dont want to receive my emails inform me on
d.e.stokkel@ziggo.nl
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