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Vervolg op brief van 18jan2016 : 
ICC rechtszaak tegen RTL Tv Makelaar Mission Impossible Bobsikkes en PietervanTuinen

ICCrechtzaak tegen media-makers, journalisten wegens  weigeren Grondwet, Mensenrechtenverdragen 
toepassen en Kabinet, Parlement  & Lobbyisten helpen bij folteren & doden burgers via mijn lichaam.

ICC Aanklager Fatou Bensouda, Flow – Bobsikkes – en Vanbruggenadviesgroep – 
PietervanTuinen –, DictatorMarkrutte, Embassades, 

Bobsikkes, PietervanTuinen, 

Deze brief is een vervolg op de ICCrechtzaakNL gestart tegen RTL en Bobsikkes & PietervanTuinen;
jullie assisteren RTL bij het stiekem folteren & doden van burgers in NL.   De media steunt Criminele 
rechters – DictatorMarkrutte & Koning WA  bij het bouwen van systemen in NL die mensen vernietigen 
en misbruiken mijn lichaam en dossier van de ICCrechtzaakNL als dekmantel voor de groeiende 
burgeroorlog in NL. 

Afgelopen 2 jaar heb ik jullie emails toegestuurd die bewijzen dat de ICC-Ambassade-lobby – en dus 
ook het zakenleven in Holland – anders functioneert dan in de media staat uitgelegd aan het volk. 

Jullie weten dat NL een Republiek is per 18nov2016, geregeld via UNSG Antonioguterres, die zelf in 
december2017 naar NL is afgereisd… om mijn lichaam & dossier van de ICCrechtzaakNL óók te 
misbruiken voor zijn privé corruptie & moorden. 

En dit, terwijl de hele Wereld toekijkt!

Er komt wel een nieuwe Economische Crisis; DictatuurNL wil dit.
RepubliekNL wordt momenteel misbruikt door het Bedrijfsleven & Media om van 2 bordjes te kunnen 
eten. 

1. Bedrijven houden DictatuurNL in leven, omdat zij dan stiekem allerlei zaken kunnen regelen 
voor hun onderneming… die niet Echt in de wetten van KoninkrijkNL of RepubliekNL zijn 
vastgelegd. Er zijn nu meer ‘gaten in de wet’; ondernemers denken ‘dat zij leuk zijn’.
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2. RepubliekNL draait op volle toeren in de ICC-Ambassade-lobby & BREXIT. 
Ik verwacht dat BREXIT niet doorgaat doordat ik het ‘EU-future-proof-verdrag’ per decreet heb 
ingevoerd via de VN.

Hoewel ik veel macht heb in Amerika, dankzij het feit dat de FBI mijn dossier wel Juridisch correct 
verwerkt… kan ik maar deels voorkomen dat de EU in een nieuwe Economische Crisis belandt. 

De Hollander denkt ‘leuk’ te zijn…, door op mij te blijven parasiteren en door van 2 bordjes te blijven 
eten… maar de realiteit is:

’De Duivel ziet ook de Gaten in de NL-Dictatuur-wetgeving ..en zal Holland 
leegplunderen’.   

Alleen contracten afgesloten in RepubliekNL voorkomen dat het NL-bedrijfsleven wel tenonder gaat aan 
toename van criminaliteit & machtsmisbruik.

Nederland staat internationaal bekend als ‘Bananen-republiek’, wat wij ook zijn….

Wat wil ik?

Ik wil dat de Nederlandse media partij kiest voor het volk, tegen de Dictatuur. 

Omdat tijdens de volgende Economische Crisis het buitenland – via de nog altijd bijna-
Geheime  ICC-Ambassade-lobby – onze Nederlandse bedrijven zal uitmelken. 
De media heeft de wettelijke plicht om volk & vaderland te redden uit de Dictatuur.

Bobsikkes & PietervanTuinen, ik wil dat jullie persoonlijk en los van RTL  ‘het goede voorbeeld geven 
aan de media in NL… en mij een Schikking & Schadevergoeding aanbieden, waardoor jullie kunnen 
worden geschrapt uit het ICCrechtzaakNL-dossier’. 

Bobsikkes, ik weet dat je ‘even moedig moet zijn… en het gedoe rond vrouwenmishandeling in relatie 
tot mij  uit je leven moet verwijderen…’. Dit doe je voor mij – jezelf – het voortbestaan van Nederland.
Zo moeiijk is het niet om met mij in gesprek te gaan.

PietervanTuinen, voor jouw geldt ook dat je juridisch zakelijk correct moet handelen in relatie tot het 
Stiekem folteren – doden van burgers in DictatuurNL & RTL.

Ook voor jullie geldt:’Jullie zijn niet leuk’. 

Ik wil dus een brief – en een voorstel voor Schikking & Schadevergoeding – van jullie beiden 
afkomstig; óók gericht op het in het openbaar activeren van RepubliekNL, voor het volk…. 
Internationaal. 

Alleen Bobsikkes & PietervanTuinen ontvangen deze brief per post; anderen per email.

Komende tijd zal er een nieuwe CD met dossier worden toegestuurd aan het ICC.

DesireeStokkel
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