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Koninklijke familie,  Kremlin & ICC schrijven oorlog-scenario voor burgeroorlog in NL.

Royal family, Kremlin & ICC write war-scenario for civil war in NL. 

Koningin Beatrix, Dmitri Medvedev &  ICC,

De Koninklijke familie in Den Haag maakt 
willens & wetens een burgeroorlog aan in NL. 

Sinds 1 mei 2007 ligt er een rechtzaak tegen 
Balkenende & co, de Hoge Raad & gemeente bij 
het Internationaal Strafhof.
Balkenende en parlementsleden zijn schuldig aan 
het toestaan van dictatorengedrag van B & W 
Bloemendaal. Met als gevolg dat een Wwb-gezin – 
mijn gezin – wordt gefolterd en moet vechten 
tegen poging tot moord van ambtenaren & politie. 
De Hoge Raad heeft geweigerd  deze rechtzaak 
tegen Balkenende & co in behandeling te nemen.
HR  wil dus dat ik deze rechtzaak bij het 
Internationaal Strafhof voer? 

Het ICC houdt deze zaak verborgen voor de 
wereld. Voor PR-redenen!

– VN wil alleen Africaanse dicatoren 
berechten bij het ICC; EU-leiders moeten 
boven de wet blijven en mogen dus 
dictator zijn.

– ICC wilde de waarheid niet vertellen omdat 
zij een wedstrijd voor architecten wilde 
uitschrijven voor een nieuw ICC-kantoor.
SHL-architecten heeft vorige week deze 
wedstrijd gewonnen en ontdekt nu dat zij 
door het ICC zijn voorgelogen over 
dictatuur NL.  

– Raad van Europa, EU-parlement , EC, 
NATO en NGOs willen dat het ICC de 
vrijheid heeft te liegen over EU-burgers die 
een rechtzaak starten bij het ICC tegen 
EU-leiders. 

Ik heb Koning Beatrix persoonlijk ingelicht over 
deze gang van zaken, vanaf de dag dat de Hoge 
Raad weigerde rechtzaken te starten tegen 
Balkenende & co, inzake van 'ambtsmisdrijven'. 

• Zij heeft mij genegeerd. 
• Zij heeft dus vanaf 1 mei 2007 willens en 

wetens meegewerkt aan de vorming van 
'dictatoren-kabinetten Balkenende & co'. 

 
Queen Beatrix, Dmitri Medvedev & ICC,

The Dutch Royal Family in The Hague creates 
a civil war in NL, knowingly. 

Since 1 may 2007 there is a lawcase against 
Balkenende & co, the Dutch Supreme Court & 
municipal with the International Criminal Court.
Balkenende & MPs are guilty of allowing dictator-
behavior of the Mayor & Aldermen Bloemendaal.
Consequence: a wellfarefamily – my family – is 
being tortured and has to fight against a murder 
attempt executed  by civil servants & police.
The Dutch Supreme Court refused to start a 
lawcase in case of misconduct against Balkenende 
& co. So, the DSC wants me to start this ICC-case?

ICC hides this lawcase for the world.
For PR-reasons!

• UN only want to judge against African-
dicators; EU-leaders must stay above the 
law and are free to be a dicator.

• ICC refused to tell the truth because they 
wanted a contest for architects.
Last week, SHL-architect won the prize to 
build the new ICC-office and now discovers 
that ICC has lied about dictatorship NL.

• Council of EU, EU-parliament, EC, NATO & 
NGOs all want ICC to have the freedom to 
lie to EU-civilians, who start ICC-case 
against their EU-leaders.

I have informed Queen Beatrix personally about 
my ICC-case fromt he day the DSC refuses to start 
a lawcase 'in case of misconduct' against 
Balkenende & co. 

• She has ignored me
• Thus, since 1 may 2007 she has supported 

the establishment of dicator-parliaments 
Balkenende & co', knowlingly.  

The arrival of PVV Geert Wilders is 1 painful 
mis-calculation on behalf of Queen Beatrix, 
dictator Balkenende & ICC!
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De opkomst van PVV Geert Wilders is een 
pijnlijke misrekening van Koning Beatrix, 
dictator Balkenende  & ICC!

In augustus 2008 heb ik het Kremlin 
gevraagd mij te helpen 
= het ICC mag geen Hitlerrechtbank zijn die 
zelf  slachotffers foltert & vermoordt om EU-
leiders boven de wet te houden. 

• Dmitri Medvedev negeert mij officieel, 
terwijl er andere presidenten zijn die mij 
wel erkennen! Zoals Iran....

• Sinds 10 maart 2010 is helder 'waarom 
Medvedev mij negeert'. 

Hij wil zelf ook een dictator zijn die 
ongestraft kan liegen, landen kan bezetten 
en mensen kan vermoorden. 
Rusland is officieel geen lid van het ICC, 
maar wil wel met het buro van de 
Aanklager 'een deal sluiten over recht voor 
oorlogslachtoffers in Georgie'. 

Voor oorlogsslachtoffers betekent dit:
Zij moeten hun land door het Kremlin laten 
bezetten, moeten zich laten gebruiken voor 
politiek machtspelletjes van het 
Kremlin...en mogen geen rechtzaken 
starten tegen Medvedev & co wegens 
'misdrijven tegen de menselijkheid in hun 
land & gezin'.

• Medvedev heeft mij nooit willen helpen met 
mijn rechtzaak tegen Balkenende & co, 
omdat hij geen 'recht voor de lagere 
sociale klassen wil'!  
Zijn definitie van 'law enforcement'
=  VIPs & het hogere bedrijfsleven moeten 
een sterkere rechtspositie krijgen ten koste 
van het leven van de lagere sociale 
klassen. 
= rijken worden rijker; de armen worden 
rechtenlozer!

Er is maar 1 reden waarom het Kremlin en de 
Koninklijke familie plotseling 'beste vrienden 
moeten zijn', en dat is:
'Na de verkiezingen van 9 juni 2010 zal NL 
vervallen in een nog grotere economische crises + 
zullen delen van het land onbestuurbaar zijn +  zal 
de burgeroorlog intensiveren.  Kremlin wil de 
vrijheid hebben om NL te bezetten met een 
'vredesmissie'... +  NL-ers rechtenloos te maken...
+  Kremlin wil hier het land gaan besturen. 
Hiervoor halen zij een 'carte blanche bij Beatrix'.  

Achter die snoezige dagtripjes van het Koningshuis 
& Kremlin schuilen smerige oorlogspraktijken.    
Medvedev wil ongestraft dictator kunnen zijn, in 
NL, met de zege van de Koningin!'

NL-Monarchie moet worden opgeheven, nu 
Beatrix oorlog wil in NL ,    Desiree Stokkel

In august 2008 I asked the Kremlin to 
support me
= ICC may not be a Hitlercourt that tortures & 
kills civilians on their own initiative in order 
to keep EU-leaders above the law.

• Dmitri Medvedev ignores me officially, 
although other presidents to recognize my 
case. Like Iran....!

• Since 10 march 2010 is clear 'why 
Medvedev ignores me'.

He wants to be free to be a dicator who 
can't be punished too! Wants to be able to 
lie, to  occupy countries and to kill people.
Officially, Russia is NO Statemember of ICC 
but does want to close a deal with the 
Office of the Prosecutor of ICC on rights for 
warvictums of Georgie'. 

For warvictums this implies:
They must have their country being 
occupied by Russia + must have 
themselves being misused for the politicial 
powergames of the Kremlin...and they are 
not permitted to start lawcases against 
Medvedev & co in case of 'crimes against 
humanity in their country & family'. 

• Medvedev never planned to assist me with 
my lawcase against Balkenende & co, 
because 'he doesn't want the lower social 
classes to have rights'. 
His definition of 'law enforcement':
= VIPs & higher business-life must obtain a 
stronger legal position at the cost of the 
lives of the lower social classes.
= the rich must becomes richer; the poor 
must be more lawless!

There is only 1 reason why suddenly the 
Kremlin en the Dutch Royal Family are'best 
friends' and that is:
'After the elections of 9 june 2010 will NL implode 
into more goverment-chaos with a deeper 
economical crisis +  the civil war will intensify.
Kremlin want to have the freedom to occupy NL 
with a 'peacemission'... + NL-ers must be lawless 
+ Kremlin want to be in charge of this country.
In order to be able to realize this 'they visit Beatrix 
for a carte blanche'. 

Hidden behind those sweat daytrips of the Royal 
family & Kremlin are dirty war-practices.
Medvedev wil be able to be dictator in NL, blessed 
the Queen'. 

NL-Monarchy must be removed, now Beatrix 
wants a war in NL,    Desiree 


