
desiree stokkel, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal
023-5279457

15 december 2005 Paleis Noordeinde 
Postbus 30412 
2500 GK Den Haag
H.M. Koninging Beatrix

Betreft: rechtzaak tegen het Kabinet Balkenende

Geachte mevrouw,

Op www.desireestokkel.n leest u een belangrijk deel van mijn rechtzaak tegen het 
kabinet Balkenende inzake Schending van Mensenrechten in Nederland.
Te weten, kabinet wil het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden niet uitvoeren.

Ik verzoek u onmiddellijk in te grijpen.

Bij deze geef ik u toestemming mijn volledige dossier op te vragen bj de 
Voorzieningenrechtbank Haarlem, Florapark 1 2012 HK Haarlem.
Bijgevoegd brief welke de RB vandaag ontvangt.

Ik wil geen ocntact met de koninklijke familie.
Misschien in een later stadium wel, zodra alle gerechtelijke procedures voorbij zijn.

Vriendelijke groet,
desiree stokkel



desiree stokkel, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal
023-5279457

16 februari 2006 Paleis Noordeinde 
Postbus 30412 
2500 GK Den Haag
H.M. Koninging Beatrix

Betreft: 2e rechtzaak tegen het Kabinet Balkenende

Geachte mevrouw,

Op www. desireestokkel.nl  leest u een belangrijk deel van mijn rechtzaak tegen het 
kabinet Balkenende inzake Schending van Mensenrechten in Nederland.
Te weten, kabinet wil het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden niet uitvoeren. 
Gemeente Bloemendaal mishandelt mijn gezin. 

U helpt dit kabinet bij het mishandelen en stiekem doodmangelen van 
bijstandsgezinnen. Ik heb in ieder geval helemaal geen rechten.

CRvB 'heeft geweigerd recht te spreken'. Waarom weet ik niet.
Wel vermoed ik dat zij veronderstellen 'dat ik de 2e rechtzaak tegen Balkenende wel 
zal winnen'.
Hieraan heb ik niets. Ik moet mijn gezin nu geestelijk laten folteren op bevel van de 
rechter. Bij de Hoge Raad heb ik dan ook een klacht ingediend over de criminele 
werkwijze van de CRvB.
Het Openbaar Ministerie Haarlem heeft mij in 2004 uitgelachen toen ik meldde 'dat ik 
door Bloemendaalse ambtenaren geestelijk word gemarteld'. 

Anno 2006 heeft een geboren Nederlandse blanke vrouw dus geen Vrouwen - & 
Moederrechten. Geen kinderrechten. Ik mag 'vechten voor recht op recht totdat ik 
dood neerval'.

Weet u zeker dat u hieraan wilt meewerken?
Het lijkt mij veel verstandiger dit niet te doen....

Vriendelijke groet,
desiree stokkel


