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NIOD & Knoops schuldig aan oorlogsmisdaden  door  werkwijze Int.Strafhof.

NIOS & Knoops guilty of war-crimes thanks  to method of working  within Int.Criminal Court.  

Advocaat G.J. Knoops & Prof.M.Schwegman,

Deze brief is gepubliceerd op 
www.desireestokkel.nl.  
CD dossier bijgevoegd aan deze brief.  

Het Internationaal Strafhof blijft weigeren 
mijn dossier tegen de HR, Balkenende & co an 
Bloemendaal af te ronden.
Al mijn brieven worden genegeerd.

De werkwijze van het ICC is erop gericht 
Nederland juridisch & economisch te vernietigen.
ICC blijft weigeren het volk de waarheid te 
vertellen over mijn ICC-rechtzaak. 

Gevolg: 
Tweede Kamervierkiezingen op grond van 
crimineel gedrag van zowel het parlement, HR als 
het Int.Strafhof. 

Het nieuwe  parlement  - ontstaan na de 
verkiezingen van 9 juni 2010 - , mag helemaal niet 
bestaan volgens het Folterverdrag. 
Parlementsleden – en gewone burgers – mogen 
volgens de mensenrechtenverdragen  niet 
samenwerken met politici van wie bekend is dat zij 
de mensenrechtenverdragen weigeren toe te 
passen. 

Momenteel vechten politieke partijen over de 
vraag:
'Wie mogen de machtigste politici zijn in het 
parlement'? 
Het feit dat deze politici helemaal niet in het 
parlement aanwezig mogen zijn omdat er al sinds 
1 mei 2007 een ICC-rechtzaak ligt tegen een 
aantal parlementsleden, wordt genegeerd. 

Dictatuur NL groeit nu hard!
Uit de geschiedenis blijkt dat Hitler de macht nam 
in 1920-1930 in hetzelfde soort politiek-
machtsvacuum,  als wij nu ervaren in NL vandaag 
de dag.

 
Advocaat G.J. Knoops & Prof.M.Schywegman,

This letter is published on www.desireestokkel.nl .
File on CD added to this letter.

The International Criminal Court constantly 
refuses to close my case against the DSC, 
Balkenende & co and Bloemendaal.
All my letters are being ignored.

The method of working within ICC is aimed at the 
legal & economical destruction of NL.
ICC constantly refuses to tell the truth to the NL-
people on my ICC-case. 

Result:
Elections for parliament based on criminal behavior 
of 3 participants: the parliament, DSC and ICC.

The new parliament – to be established after the 
elections of 9 june 2010 -, is not permitted to exist 
according to the Torture-treaty.
MPs – and common civilians – are according the 
human right treaties forbidden to coöperate with 
MPs who clearly refuse to implement the human 
right treaties.

At the moment political parties only fight over the 
question:
'Who will be the most powerful politicians in 
parliament'?
The fact that these politicians may not be present 
in parliament at all, now there is an ICC-case 
against a number of MPs since 1 may 2007, is 
being ignored. 

Dictatorship NL is growing rapidly at the moment.
In history Hilter took power in the same type of 
political-vacum 1920-1930, as we experience today 
in NL.
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De totale Rechtstaat Nederland is in juridisch 
verval.
Dit heeft voor u persoonlijk tot gevolg dat u moet 
kiezen:
'Wilt u dat NL een rechtstaat is en dat het 
Int.Strafhof een eerlijke rechtzaak voert op grond 
van mijn dossier.... of wilt u meewerken aan het 
laten groeien van Dictatuur NL?'

Ook voor u geldt dat u op grond van de 
mensenrechtenverfragen -  Folterverdrag - 
parlementsleden, HR & Int.Strafhof niet de vrijheid 
mag geven de rechtstaat NL om te zetten in een 
dictatuur vol toenemend geweld. 

Ik wil graag weten wat uw keuze is..en hoe u in de 
praktijk handelt in verband met mijn ICC-
rechtzaak.
 

Desiree Stokkel

The complete State of Law NL – judicial 
system -  is falling apart. 
For you personally this implies that you have to 
make a choice:
'Do you want NL to be a state of law and do you 
want ICC to proceed fairly on my file...  or do you 
want to participate in the making of Dictatorship 
NL?'  

Based on the human right treaties – Torture treaty 
– its forbidden for you too to give MPs, DSC & ICC 
the freedom to turn de state of law NL into 
Dictatorship NL, ful with increasing violence.

I'd like to know which choice you make...and how 
you operate in  practice in connection with my ICC-
case. 

 


