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Open Brief / Open Letter

Age of Stupid, Franny Armstrong

Politici willen mensen vermoorden.
Politicians want to kill people.

28 september 2009

Franny,

Je  leest mijn rechtzaak tegen NL bij het 
Internationaal Strafhof. 
Het ICC is vrij om Hilter-rechtbank te zijn.

G20 & ICC
Alle afspraken tussen landen  -  UN, G20 & EU 
– zullen resulteren in meer oorlog. 
Niet in meer Groene energie!

Alle landen willen dat  ICC burgers blijft folteren & 
doden.  Nederlandse Hoge Raad mag terrorist zijn. 

Waarom?
Onze NL-president Balkenende  wil een hoge baan 
hebben binnen de EU.
Hij hoort in de gevangenis van het ICC te zitten, 
samen met vele anderen.  Ik moet hem in de 
gevangenis zetten voor zelfbescherming tegen 
genocide. Nu ben ik Slaaf m/v in NL.  Genocide in 
EU groeit hard.
Balkenende weet dit, dus lobbied hij zichzelf in een 
grotere machtspositie.

Wereld-leiders houden Balkenende uit de 
gevangenis – en geven hem een hoge baan 
binnen de EU – voor hun persoonlijke doelen.
Natuurlijk moet NL hiervoor betalen:

• USA wil een verlenging van de oorlog in 
Afghanistan/Pakistan. 
Balkenende is vrij om dictator in NL te zijn 
op voorwaarde dat NL extra soldaten 
stuurt naar Afghanistan/Pakistan. 
NATO zit  in het complot.

• Dit is één van de vele voorbeelden.

Het doel van G20 is dus niet planeet Aarde redden!
Het doel is mensen doden. Policiti willen vrijheid 
hebben om mensen te doden. 

Rechtenloosheid voor burgers
Mensen zoals jij en ik krijgen 'vrijheid van 
meningsuiting'.  Ik publiceer de hel op het web, jij 
maakt een film.  Wij willen beiden hetzelfde, 
namelijk een gezonde planeet  met leven in 
rechtvaardigheid ...zonder oorlog...  

Wij krijgen wel 'vrijheid van meningsuiting', 
maar tegelijkertijd wordt ons toegang tot het 
rechtssyteem geblokkeerd door de EU, UN, 
G20 & NATO:

Franny,

You read my lawcase against NL with the 
International Criminal Court.
ICC is free to be a Hitlercourt.

G20 & ICC
All agreements between nations – UN, G20 & 
EU – will result in more war.
Not in more Green energy!

All nations want ICC to torture & kill civilians. The 
Dutch Supreme court may be a terrorist.

Why?
Our NL-president Balkenende wants to have a high 
position within the EU.
He belongs in ICC-prison, together with many 
others.  I must put him in prison for my self-
protections against genocide. Now am I a Slave m/f 
in NL.  Genocide grows rapidly.   
Balkenende is aware of this, so he lobbies himself 
in a bigger powerful position.

World-leaders keep Balkenende out of yail – 
and give him a higher job in the EU – for their 
personal targets.
Of course, NL has to pay for this service:

• USA wants to prolong war in 
Afghan/Pakistan.
Balkenende is free to be a dictator on the 
condition that NL sends extra soldiers to 
Afghan/Pakistan.
NATO is in the complot.

• This is just óne of many examples.

The main target of G20 is not to save Planet Earth!
The target is to kill people.
Politicians want to have the freedom to kill people.

Lawless lives for civilians
People like you and me get 'freedom of speech'.
I publish hel on the Web, you make a movie. 
We both want the same, namely 'a healty planet 
with lives in justice....without war...

We do get 'freedom of speech', but in the 
same moment we are being denied access to 
the courtsystem by EU, UN, G20 & NATO: 

• We don't get the opportunity to stop 
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• Wij krijgen niet de kans om dictatoren te 
stoppen in het ICC.

• Wij mogen onze intelligentie laten 
misbruiken voor meer macht onder 
dictatoren.

• Wij moeten toekijken hoe zij meer oorlog 
aanmaken, terwijl de kwaliteit van ons 
leven slechter wordt.
 

Politici geven intelligentie mensen 'vrijheid 
van meningsuiting', omdat dit de snelste 
methode is beschaafde burgers te doden. 

Lees je mijn website kan je denken:
' Desiree heeft de vrijheid om belangrijke mensen 
aan te schrijven zoals presidenten & 
ambassadeurs; dit moet tot iets goeds leiden'. 

Nééééééé, dat doet het niet!!!!!!

In Afghan/Pakistan krijgen mensen meer 
zelfvertrouwen door mijn werk te lezen.
Maar, het is wel de bedoeling dat ik doodga 
binnenkort aan uitputting. 
Mijn kinderen & ik mogen geen rechtvaardigheid 
krijgen, omdat politici geen nieuwe systemen 
willen accepteren. 

Het lijkt alsof politici 'Groene energy' 
willen.Azië wel, NL niet.
Azië produceert goederen & diensten voor Groene 
energie die NL zelf zou moeten produceren. 
Azië maakt: 

• robots voor de gezondheidszorg + 
• energie-voorzieningen voor huishouden   

 
Omdat NL-parlement constant wordt gechanteerd 
voor meer oorlogsvoering – en corruptie vanuit NL 
wordt gedistribueerd naar de EU, UN & NATO – zal 
er tussen EU & Azïe oorlog uitbreken over 
kennisverschillen in technologie.

NL heeft ICC & ICJ in Den Haag voor Wereldvrede, 
maar zal geen mensen met kennis meer hebben....
Het domste en corrupste land ter wereld heeft dus 
belangrijkste rechtsystemen voor Vrede,  terwijl 
niemand hier slim genoeg is om met die 
rechtbanken oorlog te stoppen.

NL gaat veel oorlog aanmaken om politici in 
een machtige functie te houden!

Ik denk dat een startpunt voor je volgende 
film moet zijn:
 Politici  willen mensen doden'. 

dictators.
• We may have our intelligence being 

misused by dictators so they will gain more 
power.

• We must observe how they build more war, 
while the quality of our living-standards 
drop fast.

Politicians give intelligence people 'freedom 
of speech', because this is the fastest way to 
kill civilized civilians. 

Reading my websites you can think:
'D. has the freedom to address powerful persons 
like presidents & embassadors from her site' = this 
must bring a good result.

Nóóóó, it won't!!!!!

In Afghan/Pakistan do people get more self-
confidence while reading my work. But, the idea is 
that I die soon, due to exhaustion.  My kids & I 
may not get acces to justice, now politians refuse 
to accept new systems.

Is seems as if politicians want 'Green energy'. 
Asia does, NL not.
Asia manufactures goods & services for Green 
energy, NL should produce itself. 
Asia produces:

• robots for healtcare +
• energy-utilities for houskeeping

Because NL-parliament is being blackmailed for 
more war-making constantly – and corruption is 
being distributed from NL to EU, UN & NATO – 
there will be war between EU & Asia over 
differences in knowledges on technology.

NL has ICC & ICJ in The Hague for Worldpeace, but 
will have no local people with knowledge.....So, the 
most stupid & corrupt country on Earth has the 
most important courtsystems for Peace, while 
nobody is smart enough to work with this courts of 
law to stop war with.

NL is going to produce intensive wars to keep 
politicians in their powerful position!

I think a startingpoint for your next movie has 
to be:
'Politicians want to kill people'. 

Have a day in my EQ-wisdom, 
desiree stokkel 
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