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Internationaal Strafhof is Hilter-rechtbank

Aanklagers & rechters willen mij folteren & doden, 
willen terrorisme of oorlog in NL.

Ik ben bang. U weet dat ik 'geen angstig mens ben'. 
Maar, ik weet wat een Hitler-rechtbank veroorzaakte, 
omdat ik goed ben opgevoed door oorlogsslachtoffers van 
Hitler. 

Ik weet nu ook wat het Internationaal Strafhof 
veroorzaakt - totale rechtenloosheid in NL & EU - , terwijl 
EU & VN lachend meewerken aan deze passieve agressie 
van ICC-medewerkers.

ICC negeert mij volledig.
Deze werknemers geven niet om mijn leven,  werk of de 
rechtenloosheid  waarin ik leef. 
Zij staan onverschillig tegen over het feit dat zij met hun 
methoden complete chaos in NL veroorzaken - meer 
rechtenloosheid voor het volk, meer criminele 
machthebbers, meer risico op terrorisme of oorlog -. 
ICC helpt het parlement Balkenende van NL een 
gewelddadige dictatuur te maken, en dit willen zij niet 
stoppen.  

Ik heb ICC duidelijk gemaakt 'dat zij tijdelijk moet 
sluiten, gevangenen moeten vrijlaten, ICC opnieuw 
moeten opbouwen met systemen & procedures...en 
daarna pas...  war-lords mogen berechten'. 
In plaats van serious na te denken over de hel die zij 
veroorzaken voor planeet Aarde - en deze hel te 
verwijderen -, worden ICC-werkenemers  
'schijnheiliger, agressiever in hun leugens  & crimineler 
naar slachtoffers toe'. 

ICC is schuldig aan etnische zuivering.
Rusland brengt een dossier tegen Georgie naar het ICC. 
Genocide in georgie moet worden onderzocht, en zo 
mogelijk worden gestraft.
ICC maakt dit bekend aan de wereld tijdens de 'Assembly 
for statemembers of ICC in The Hague , november 2008'. 
 
De agenda voor deze 'Assembly' is top-geheim, evenals 
de resultaten. 
Slachtoffers worden geboycot. 
ICC verbergt ALLES voor de wereld: systemen, 
procedures, dossiers, crimineel gedrag ICC-
medewerkers...en gevolgen van gesprekken.
 
Op grond van een deal met de VN wordt een dictator in 
de cel gezet. Daarna worden in de rechtzaal procedures 
aangemaakt 'die moeten bewijzen dat ICC toch een 
betrouwbare rechtbank is'. 

International Criminal Court is Hitler-court

Prosecutors & judges want to torture & kill me, 
want terrorism or war in NL.

I am afraid.   You know I am not 'an anxious person'.
But, I understand what a Hitler-court caused, because I 
am well educated by war-victums of Hitler.

I do also know what the International Criminal Court 
causes - complete lawless lives in NL & EU -, while EU & 
UN co-operate to the passive agression of ICC-
employees, smiling.

ICC ignores me completely. 
Those employees don't care for my life, work or the 
lawless life I live. They don't care for the fact that they 
have created more chaos & lawless lives in NL with their 
methods  - more lawless lives in general.  more criminals 
in power, more risk for terrorism or war -.
ICC  assists parliament Balkenende to turn  NL into a 
violent dictatorship, and they don't want to stop this. 

I have made clear to ICC 'that they have to close 
temporarily, set all prisoners free, rebuild ICC with new 
systems & procedures - afterwards they may judge 
against war-lords - .
In stead of reconsidering the hel they cause on Earth - 
and to want to remove this hel - ICC-employees become 
more 'sanctamonious. agressive with their lies & and 
behave like criminals towards victums'.

ICC is guilty of etnic cleansing 
Russia brings a file against Georgia to ICC. 
Genocide in Georgia must be investigated on, and if 
possible to be punished.
ICC informs the world about this case during 'the 
Assembly for statemembers of ICC in The Hague, 
november 2008'.

The agenda for this Assembly it top-secret, so are the 
results. Victums are being boycotted.
ICC hides EVERYTHING for the world: systems, 
procedures, files, criminal behavior of ICC-employees ... 
and the consequences for talks.

Based on a deal with UN a dictator is put in prison. 
Afterwards a judge invents a procedure in ICC-courtroom, 
'to prove ICC has been a fair court of law all the time'. 
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Procedures die moeten bewijzen dat ICC een 
controleerbare rechtbank is ontbreken. 

Dus: 
Op basis van willekeur en persoonlijke haat van een paar 
dictatoren - die toevallig werken voor de VN of ICC - 
worden andere dictatoren in de cel gezet.  Daarna wordt 
er een toneelstuk opgevoerd in ICC-rechtzaal dat moet 
bewijzen dat ICC  fair werkt. 

Dit deed Hitler ook!

Mijn rechtzaak tegen NL blijft verzwegen voor lidstaten 
van het Statuut van Rome. 
Volkeren worden niet door ICC beschermt voor de 
gevolgen van NL-dicatoren in het parlement. 
Wat ik ook schrijf, zeg of bekend maak aan andere 
volkeren,  ICC weigert rechtvaardig te handelen. 
Zij blijven mij negeren. 

Zolang niemand ICC dwingt de waarheid over NL uit te 
leggen, blijft NL een ongestrafte groeiende dictator aan 
de macht.... Terwijl dit land nieuwe verkiezingen nodig 
heeft gefundeerd op waarheid, om democratie in NL te 
waarborgen.

Het is voor mij helder, 
ICC-werknemers willen:

● Mij folteren & doden. 
Het meest waarschijnlijke scenario is dat ik een 
hartaanval of hersenbloeding krijg waardoor ik in 
een rolstoel terechtkom en de ICC-rechtzaak 
tegen NL-dictatoren niet kan afmaken.

● Dat NL 100% open is voor terrorisme & oorlog.
ICC weet dat ik bewijs dat AIVD, NCTb, 
Clingendael, HCSS en vele andere weigeren 
'criminele parlementsleden te verwijderen uit 
hun machtige positie'. 
Groeiende rechtenloosheid & verhoogd risico op 
oorlog  willen zij niet stoppen. 

ICC weet dat  oorlogsmakers de mogelijkheid 
hebben van baan naar baan te gaan...om 
zodoende NL 100% in oorlog te brengen.  

ICC kiest er nu voor om Haven-stad Rotterdam 
in handen te brengen van burgemeester A. 
Aboutaleb, terwijl hij zelf voor de ICC-rechter 
moet verschijnen. 
ICC weet dat terroristen mijn websites lezen. 
Gevolgen zijn meer criminaliteit, terrorisme of 
oorlog in NL... en meer dode hulpverleners.... 
Meer achterlijke bestuurders, advocaten, 
rechters.... 
Het interesseert ze helemaal niets!

ICC weet dat lokale burgemeesters de macht 
hebben Politie corrupt te maken...en dit in 
toenemende mate doen 
= politie negeert criminaliteit op bevel van het 
lokaal bestuur
= politie heeft macht om burgers te (laten) 
mishandelen of doden en te laten verdwijnen
= politie maakt iedereen rechtenloos; 
rijk & arm of machtig & dom.

ICC weet dat alleen de Minister van 
Binnenlandse zaken dit mag stoppen, te samen 
met Balkenende. 
Deze 2 personen moeten ook voor de ICC-
rechter verschijnen...en hebben dus formeel 
sinds 1 mei 2007 geen macht meer! 

Procedures that have to prove ICC is a fair court of law 
are unverifiable... or don't exict at all.

Thus:
Based on arbitrary and personal hatred of a few dictators 
- who have the luck to work for ICC & UN - other 
dictators are put into prison. Afterwards a theaterplay is 
performed in ICC-courtroom that has to prove ICC is a 
fair system.

This was Hitlers' method too! 

My lawcase against NL is still hidden for statemembers of 
the Statute of Rome.
People are not being protected by ICC for consequences 
of NL-dictators in parliament.
Whatever I write, say of announce to other people, ICC 
refuses to handle me fair. They continue to ignore me.

As long as nobody makes  ICC tell truth about NL, NL 
stays an unpunished growing dictatorship in power... 
While this country needs new elections grounded in truth, 
to save democracy.

Its clear to me,
ICC-employees want:

● To torture & kill me.
The most likely scenario is that I will get a heart-
attack or stroke and end up in a wheelchair, so I 
can't finish my ICC-case against NL-dictators.

● That NL is 100% open for terrorism & war.
ICC knows that I prove AIVD, NCTb, Clingendael, 
HCSS and many others refuse to 'remove 
criminal MPs from their powerful position in 
politics'.
They don't want to stop the growing numbers of 
lawless people & higher risk for war.

ICC knows that war-makers have the possiblilty 
to jump from job to job.... to make NL 100% 
lawless in war.

ICC has made the choice to bring mainport 
Rotterdam into the hands of major A.Aboutaleb, 
while he has to appear in ICC-courtroom himself.
ICC knows that terrorist read my websites. 
Results: more crime, terrorism of war in 
NL..more death aid-workers...More retarded 
counsellors, lawyers, judges.... 
It doesn't interest them!

ICC knows that local majors have the power to make 
Police corrupt...and that they practise this to an 
increasing extend
= police ignores crime on command of local counsellors
= police has the power to (have) civilians abused, killed 
and hide the corps
= police turns everybody into a lawless person: rich & 
poor, powerful & stupid.  

ICC  knows that only the Minister of Internal Affairs - 
together with Balkenende - may stop that system.
These 2 persons have to appear in ICC-courtroom... and 
have offically NO power anymore since 1 may 2007!

ICC keeps them in their powerful position, knowing that 
this will make 483 municipals  a 100% corrupt & lawless.



ICC houdt ze in hun machtige positie, wetende 
dat dit 483 gemeenten 100% rechtenloos & 
corrupt maakt.    

● ICC weet dat ik mijzelf niet kan verdedigen 
tegen hun machtsmisbruik, zelfs niet 
wanneer ik mijzelf & NL wil beschermen 
tegen terrorisme of oorlog.
Ik heb geen juridische mogelijkheden meer. 

Wel kan ik terroristen vragen personen te 
vermoorden 
= ik moet nu ongeveer 60 individuen - 
werkzaam bij ICC & politiek - laten doden, 
om vervolgens met nieuwe mensen een 
nieuw systeem te kunnen opbouwen ter 
voorkoming van meer terrorisme of oorlog 
in NL.

ICC weet dat ik in deze hel leef; zij 
weigeren mij als mens te erkennen en als 
rechtbank te gaan werken.   

Ik ben deze rechtzaak begonnen, omdat ik 
een Nederlandse ben...die in 2002 al in de 
oorlog leefde... 
Doel: groeiende corruptie/oorlog stopen bij 
het ICC.  Nu moet ik eerst ICC-werknemers 
laten doden , voordat ik  een grote oorlog 
kan minimaliseren.

● ICC-medewerkers zijn kranzinnig!  
En als niemand mij helpt met mijn 
rechtzaak tegen NL, zal ICC wereldwijd 
oorlog aanmaken. 

● Rusland is niet geloofwaardig als zij ICC 
gebruikt om genocide in Georgie te 
stoppen, terwijl zij weet dat ICC zelf ook 
schuldig is aan genocide. 

● Portugal is niet zo rijk & sterk, maar kan 
wel waarheid publiceren.

● Interpol is niet geloofwaardig als het volk 
ontdekt 'dat Interpol NL-politie corrupt laat 
worden  en rechtenloze burgers laat 
folteren en doden.... Of wegkijkt als ICC 
schuldig is misdrijven tegen de 
menselijkheid.

Hoe vaak moet ik nog om hulp vragen?
Wanneer stoppen jullie ICC? 
Redden jullie mijn leven?

Niets bewijst dat jullie willen dat ICC een eerlijke 
rechtbank is.

Ik vind jullie gedrag abnormaal 
= jullie blijven samenwerken met mensen - 
overduidelijk schuldig  aan misdrijven tegen de 
menselijkheid -, omdat dit politici & ICC-
medewerkers zijn'. 

Ik  moet weten wat ICC doet.
Jullie moeten mij informeren en ICC sluiten. 
Of moet ik eerst zelf dictatoren doden, voordat 
jullie mij gaan helpen?

● ICC knows that I can not defend myself 
against their misuse of power, not even 
when I want to protect myself & NL against 
terrorism or war. 
I have No legal means left.

I can ask terrorist to assassinate 
individuals
= I have to kill about 60 individuals - 
working for ICC & politics - before I can 
start to rebuild systems to anticipate on 
more terrorism or war in NL.

ICC  is aware of this hel I live in; they 
refuse to recognise me as human being and 
refuse to work as a court of law.

I started this lawcase, because I as a Dutch 
woman - already lived in war in 2002...
Goals: to stop growing corruption/war 
thanks to ICC. 
Now I have to assassinate ICC-employees 
first, before I can minimalize a much bigger 
war.

● ICC-employees are insane!
And when nobody helps me with my 
lawcase against NL, ICC will build war 
worldwide.

● Russia is not trustworthy if they use ICC to 
stop genocide in Georgie, while they know 
that ICC itself is guilty of genocide too.

● Portugal is not so rich & strong, but can 
publish truth

● Interpol is not trustworthy if the people 
discover 'that Interpol has given NL-police 
the opportunity to grow in corruption..and 
to torture & kill lawless civilians. Or looks 
away when ICC itself is guilty of crimes 
against humanity.

How many times do I have to ask for assistance? 
When are you going to stop ICC? To rescue my life?

Nothing proves that you want ICC to be a fair court 
of law.

I find your behavior abnormal
= You continue to work together with people - 
clearly guilty of crimes against humanity -  because 
they are politicians & ICC-employees'.  

I need to know what ICC does.
You have to inform me and close ICC.
Or do I have to kill dictators first by myself, before 
you will assist me?

Have a wise day,
desiree stokkel.  


