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Op deze website leest u het dossier van een rechtzaak bij het
Internationaal Strafhof.....  tegen de Hoge Raad, Balkenende
en vele andere parlementsleden - zoals Verhagen - en de
gemeente Bloemendaal.

Sinds 1 mei 2007 is deze rechtzaak een juridisch feit.
Zie startbrief in rechterkolom en volgende brieven.
Daaronder vindt u een ontvangstbevesting van het ICC.

Instituut Clingendael -  onder aanvoering van Rob de Wijk -  heeft
er indertijd voor gezorgd dat ik noodgedwongen deze rechtzaak
moest starten om te kunnen overleven in Nederland. Ik heb geen
fundamentele mensenrechten meer.
De Hoge Raad werkt als een terrorist
= HR heeft mij telefonisch laten weten dat zij  mijn dossier
weggegooien omdat zij geen rechtzaak tegen Balkenende inzake
'ambtsmisdrijven willen voeren'.

Clingendael heeft ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse
zaken onder druk gezet - opdat de HR niet alsnog deze rechtzaak
zou starten, wetende dat ik dan naar het ICC moet -, tegen mijn
wil in en ten koste van mijn gezinsleven.

Tegen Rob de Wijk heb ik dan ook een gevangenisstraf van 1 jaar
bij het ICC geëist voor het feit dat hij mij dwingt mijzelf te laten
folteren, als Slaaf te laten behandelen en bovendien de Nationale
Veiligheid van NL afbreekt.

 ICC,  media, NCTB, AIVD, Politie en vele anderen weigeren
het volk correct in te lichten over het bestaan van deze
rechtzaak.
Gevolg: Rusland, Moslim-wereld, Arabische-wereld, Azië, Africa,
USA plus de rest van de wereld lezen mijn websites vol
bewijsstukken sinds januari 2006.

De Koninklijke familie heeft willens & wetens Balkenende aan de
macht gehouden in het parlement.
Lees mijn brief aan Koningin Beatrix.

Ga naar Presidents'office voor brieven van de VN en andere
regeringsleiders.
Buckingham Palace probeert mij te helpen. 

Clingendael en genoemde organisaties maken dus eerst
doelgericht rechtenloosheid onder het volk aan, resulterend
in het feit dat de burger zich nog uitsluitend met geweld kan
verdedigen.
Daarna gaan Clingendael e.a. 'anti-terrorismebeleid ontwikkelen'.

Nu wil ik graag van u - Asser-instituut & Campus Den Haag -
weten of u actief terrorisme gaat aanmaken tesamen met
Clingendael e.a., om vervolgens daarna ook 'Anti-
terrorismebeleid te gaan ontwikkelen, terwijl u mijn
ICC-rechtzaak negeert'?
 
Kiest u hiervoor zullen terrorisme & chaos zeker toenemen,
wat ook zal leiden tot afbraak van de NL-economie.

Bijvoorbeeld:
Landen als China 'chanteren Balkenende & Verhagen', om meer
macht in NL te krijgen.
China ziet mij overigens niet als bedreiging voor hun
mensenrechtenbeleid.

Ik zie graag dat u zo verstandig bent om niet mee te werken
aan het starten van een nieuw instituut 'dat zogenaamd
terrorisme moet bestrijden'.
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On this website you will find the file of a lawcase with the
International Criminal Court...against the Dutch Supreme
Court, Balkenende and many other MPs - like Verhagen- and
the municipal Bloemendaal.

Since 1 may 2007 this lawcase is a legal  fact
See 'startbrief' in the right tabel and following letters.
Next PDF is a letter of receipt from ICC.

Institute Clingendael - under leadership of Rob de Wijk - has made
sure at time that I had to start this lawcase out of necessity in
order to survive in NL.  I have no fundamental human rights
anymore.
The Dutch Supreme Court works like a terrorist
= DSC has informed me by phone that they will throw my file away
because they are not in the mood to start a lawcase in case of
misconduct against Balkenende.

Clingendael has put pressure on civil servants of the Ministry of
Internal Affairs - to make sure DSC would not start that lawcase
after all - against my wil and at the cost of my familylife.

I have pressed charges against Rob de Wijk with ICC; demand a
stay in prison for 1 year because he forces me to have myself
tortured, handled as a Slave and on top of that he breaks down the
National Security of NL.

ICC, media, NCTB, AIVD, Police and many others refuse to
inform the people about the existence of this lawcase.
Result: Russia, Moslim-world, Arab-world, Asia, Africa, USA plus
the rest of the world read my websites full of evidence since
january 2006.

The Royal family keeps Balkenende in power in parlement,
knowlingly.
Read my letter to Queen Beatrix.

Go to President's office for letters of the UN and many other
political leaders.
Buckingham palace tries to support me.

Thus, Clingendael and namend organisation first purposeful
make the people lawless, resulting in the fact that a civilian
can only defend him/herself with violence.
Than Clingendael a.o. 'develop anti-terrorisme-policies'. 

I would like to know if you - Asser-institute & Campus Den
Haag - are going to produce terrorism in coöperation with
Clingendael a.o. actively, only because you want to develop
'anti-terrorism-policies, while you ignore my ICC-case'?

Do you make this choice terrorism & chaos will most
certainly increase, what will cause a breakdown of the
NL-economy.

For example:
Countries like China 'blackmail Balkenenede & Verhagen', in order
to gain more power in NL.
By the way, China does not view me as a threat for their human
right policies.

I prefer to conclude that you are so sensible that you refuse
to contribute to a new institute 'that is supposed to fight
terrorism under these circumstances, because you personally
will be guilty of 'crimes against humanity'by doing so
= you make the choice to have the people tortured and killed
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Werkt u  wel  mee aan een nieuw Anti-terrorsime-instituut
onder deze omstandigheden, bent u persoonlijk ook schuldig
aan 'misdrijven tegen de menselijkheid'
= u kiest er voor burgers te laten folteren en doden..'voor
uw  persoonlijke behoefte om terrorisme te kunnen gaan
bestrijden'.

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
www.newlegalframe.com
www.nlfschool.com

Binnenkort krijg ik een nieuw emailadres - om een SPAM
probleem te stoppen -.
Wilt u geen emails meer van mij ontvangen verzoek ik u dit
te melden op voorlopig nog d.e.stokkel@online.nl

 

'for your  personal need to be able to fight terrorisme'.

 

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
www.newlegalframe.com
www.nlfschool.com

 

Soon I will receive a new emailaddress - to stop a SPAM
problem -.
Do you not want to receive more emails from me I ask you to
report this on d.e.stokkel@online.nl for the time being. 
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