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betreft:  

Parlementsleden & Gemeentebesturen gebruiken TNO als dekmantel voor hun oorlogsmisdaden 

 
Geachte mevrouw,  
 
U heeft in handen rechtzaken van een werkloze moeder tegen de gemeente 
Bloemendaal & kabinet Balkenende, Remkes, De Geus & Van Hoof. 
 
Rob de Wijk van CSCP, Clingendael heeft u vast al geïnformeerd over de gang 
van zaken in dit dossier, met name het feit 'dat werklozen in oorlog leven en 
zichzelf niet meer kunnen verdedigen tegen overheidsgeweld in hun privéleven'.  
Er is geen rechtstaat meer voor burgers uit de lagere sociale klassen. 
 
 
TNO wordt gebruikt als dekmantel voor oorlogsmisdaden 
 
Haagse parlementsleden, politieke partijen: 
� Lezen geen dossiers van werklozen, verzinnen wel verhalen 
� Weigeren onderzoek te verrichten naar crimineel gedrag van hun leden 

binnen de gemeente 
� Kunnen géén gerechtelijke uitspraken lezen, zeker niet in relatie tot een 

treiterprocessen van gemeenten via de sector Bestuursrechter 
� Ontkennen het feit 'dat Trias Politica is vervangen door corruptie tussen 

college van B & W, Politie, OM en Rechters'. 
� Willen niet weten dat de sector Bestuursrecht een witwaspraktijk is voor 

misdaden tegen de mensheid, uitgevoerd door gemeentefunctionarissen 
� Ministers bellen na een klacht van een burger wel met de gemeente, niet met 

de burger in kwestie = er wordt een vreemde deal gesloten tussen parlement 
& college van B & W o.b.v. leugens over de echte gang van zaken op het 
stadhuis  

� Kabinet Balkenende 'speelt vuil spel met burgers' = burgers die een simpele 
klacht inleveren welke nauwelijks enige impact heeft op de werkwijze van 
parlementsleden worden wel fatsoenlijk behandeld; burgers die in oorlog 
leven worden moedwillig de dood ingejaagd 

 
Gemeentebesturen: 
� Gemeenten e.a. bedrijven kloppen bij TNO aan voor 'een onderzoek naar 

oplossingen tegen werkloosheid', wat misleidend is. 
� Armoede is 'big business' = Overheid & bedrijfsleven gaan graag op excursie 

naar politiek & maatschappelijk erkend TNO  - voor een Supercool dagje uit - 
en noemen dit 'educatie ten gunste van de burger'.                                              
TNO ontwikkelt oplossings- & gesprekmodellen voor reïntegratie van 
werklozen. Maar niet heus!                                                                                          
Het probleem voor de werkloze is 'dat gesprekken in de spreekkamer op het 
stadhuis niet op video worden opgenomen ...en dus ook niet getoond kunnen 
worden in de rechtzaal'. Persoonlijk word ik behandeld als 'Jodin onder Hitler 
op het stadhuis van Bloemendaal in de spreekkamer van de sociale dienst of 
de burgemeesterskamer...  en  in de vergaderkelder van de bezwaren- & 
beroepscommissie. Bloemendaal liegt over ALLES in verweren, beschikkingen 
& pleitnota's = over oorzaken van rechtzaken, ambtenarengedrag,                    



 

 

over mijn relatie met en/of  de werkwijze met het CWI, over hun wettelijke 
verplichtingen t.a.v contracten, wetten, verdragen & het uitvoeren van 
gerechtelijke uitspraken.... Belastingzaken worden ook opzettelijk slecht 
geregeld. Hierdoor leeft een gezin onder de armoedegrens, totdat de 
Belastingdienst dit corrigeert.  

� Een jaar geleden heb ik www.desireestokkel.nl geopend.                              
Hierdoor is Bloemendaal 'iets socialer geworden' = ik heb wat geld gekregen 
om te voorkomen dat mijn keuken zou afbranden door kortsluiting mijn al 
mijn keukenapparatuur; ik woon in een brandgevaarlijk 
appartementencomplex.  Tja, 'het zou toch een beetje lullig staan als in rijk 
Bloemendaal de arme burgers worden uitgerookt door een fout van de 
gemeente'.  

 
 
Rechters vinden het maar wat leuk 'als er eindelijk eens een slimme 
bijstandsmoeder is die haar rechten ophaalt bij politiek Den Haag', dus 
manipuleren zij het dossier tot hun genoegen.  
Hoe de vrouw zich hieronder voelt, of de ontwikkeling van haar kids 
plaatsheeft..., telt niet mee. 
 
De advocatuur bestaat uitsluitend voor criminelen in lagere sociale klassen = 
advocaten werken alleen als zij beroemd kunnen worden via bestrijding van 
terrorisme. Rechtsbijstandsadvocatuur = snel geld verdienen voor 
Advocatenorde, Advocatenkantoren & Raad voor Rechtsbijstand.  
Gemeenten wéten dit...en huren dure advocaten in om werklozen te treiteren. 
Goed voor hun promotiekansen.  
 
TNO-activiteiten gaan voorbij aan deze gang van zaken in Nederland.  
Niet doen!  Er komt een fysiek zéér gewelddadige burgeroorlog in ons land, als 
de Hitler-prakijken van politieke partijen niet wordt blootgelegd. 
Moslims hebben mij bericht 'dat zij zich even rustig houden onder de 
haatdragende politiek', maar zij voeren dezelfde gevechten tegen gemeenten. 
 
Universiteiten weigeren 'een kluwe crimineel ambtenarengedrag te 
onderzoeken'. Professoren zijn gewetenloos, kijken weg bij poging tot moord op 
werklozen.    
 
De media geniet van de hel waarin zij burgers kunnen brengen. 
 
De AIVD durft mij niet meer onder ogen te komen. 
 
De Hoge Raad negeert dossiers die niet door een advocaat / procureur zijn 
ingediend. De griffier heeft niet eens het fatsoen om een briefje te schrijven 
over dit protocol  van de allerhoogste rechters en het dossier  te retourneren.  
Dus de HR is een terroristische organisatie die burgers zonder rechtspositie 
achterlaat in de samenleving.  
 
Pas op! PVDA wil dat de HR een 'Adviesorgaan van de Regering wordt'.... 
 
Mijn dossier ligt bij het bisdom Haarlem & Vaticaan. Zij werken zo niet-zakelijk 
'dat ik pas over 500  jaar geëerd zal worden in het canon van de katholieke 
kerk'. Ik probeer hen te moderniseren, maar ben weinig hoopvol. 
 
Ik zie graag dat TNO de burgeroorlog in Nederland als uitgangspunt neemt bij 
het opstellen van adviezen voor de overheid... Ook leuk vóór werklozen! 
 
 
Vriendelijke groet, 


