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AANTEKENEN
Betreft: mijn brieven van augustus 2006, 15 februari 2007 & Hoge Raad is schuldig aan genocide

Geachte mevrouw, heer,
Vooraf:
Nederlanders folteren & doden is normaal in Nederland. Trias politica ontbreekt.
Hierdoor ontstaat geestelijke foltering van burgers - uitgevoerd door
wetgevende, rechterlijke - & uitvoerende macht te samen - wat aanhoudt tot de
dood intreedt. Burgers moeten zien te overleven - zonder het genot van rechten
die verankerd liggen in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden &
Nederlandse Grondwet-.
Hoe kan het zijn dat een mens helemaal géén recht meer heeft...en dus ook niet
kan leven? Geen recht betekent immers:'geen overeenkomstenrecht..., recht op
rechtzaken of de correcte uitvoering van jurisprudentie...., arbeidsrecht... ,
studierecht...., geen recht op goed leven voor kinderen..., geen vrouwenrecht en
geen recht op gelijkheid tussen mannen & vrouwen.
Dit proces vindt momenteel plaats in Nederland omdat alle betrokken partijen
die burgers wél recht moeten waarborgen, hun taak hard lachend verzuimen,
genieten van hun vrijheid tot machtsmisbruik en het feit dat zij hun medemens
kunnen folteren / doden zonder dat dit afgestraft is.
Het is de taak van lagere rechtbanken - of in ieder geval de Hoge Raad zodra
lagere rechtbanken falen - om elk individu in Nederland van fundamentele
menselijke rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur te
voorzien. Zelfs als de rechtsbijstand het laat afweten omdat zij willen folteren /
doden!

Mijn brieven uit augustus 2006 en 17 februari 2007 heeft u niet beantwoord.
Ik acht de Hoge Raad schuldig aan het botvieren van terroristische activiteiten
op mijn gezin:
 Discriminatie naar maatschappelijke status
 U weigert de Nederlandse Grondwet uit te voeren.
 U misbruikt de macht aan u toegekend in de Wet op Rechterlijke Organisatie.
 U maakt u zelf schuldig aan genocide & misdaden tegen de menselijkheid, ex
het Statuut van Rome.
 Uw gedrag vertelt mij:'Als wij D.E. Stokkel negeren gaat zij vanzelf dood in
extreme armoede & rechtenloosheid en hebben wij geen last meer van haar.
Wij vinden het leuk haar in grote geestelijke nood & pijn te zien vechten voor
recht-op-recht, ondanks dat zij aangeeft haar leven hiermee niet te willen
vullen'.

Discriminatie:
Als rechter wéét u dat 'de armen van NL géén advocaat kunnen vinden voor
ernstige zaken', tenzij het een strafbaar delict van een dader betreft.
Voor een slachtoffer van misdaden tegen de menselijkheid uitgevoerd door
leden van de Staten-Generaal & Gemeentefunctionarissen, heeft dit tot gevolg
'dat je als slachtoffer jezelf moet verdedigen tegen oorlogsmisdaden in NL'.

Slachtoffer mag je niet zijn, vechten mag wel omdat de overheidsfunctionarissen
nog harder kunnen mishandelen...en de rechterlijke macht hieraan grof geld kan
verdienen. Bovendien geniet u van dit machtsspel. Het feit dat een gezin niet
gefolterd wil worden & niet rechtenloos wil leven in rechtstaat NL, is voor u
irrelevant. U gehoorzaamt de wetgevende macht, niet het Nederlandse
wetboek.
Nederlandse Grondwet:
 Artikel 17 = Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter
die de wet hem toekomt.
 Artikel 18 = Iedereen kan zich in rechte en in administratief beroep doen
bijstaan + De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan
minder draagkrachtigen.
Wet op Rechterlijke Organisatie:
 Artikel 76 . 1.2.4. en4. = De HR neemt in eerste instantie, tevens hoogste
ressort, kennis van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de
leden van de Staten- Generaal, ministers & staatssecretarissen... e.v....
 Artikel 1111.2.3.4.en 5. = Er is een parket bij de HR, aan het hoofd waarvan
de procureur-generaal stat. Deze is belast met: ambtsmisdrijven en
ambtsovertredingen begaan door leden van de Staten-Generaal....e.v....
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
 Artikel 426a. = Het beroep in cassatie wordt aangebracht bij een
verzoekschrift, dat worde getekend door een advocaat bij de HR en ingediend
bij de griffie.
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof:
 Artikel 5 = Het IS heeft overeenkomstig het Statuut rechtsmacht ter zake
van de volgende misdrijven: het misdrijf genocide, misdrijven tegen de
menselijkheid, oorlogsmisdrijven en het misdrijf agressie.
 Artikel 6 = Genocide = Voor de toepassing van genocide wordt verstaan elk
van de volgende handelingen gepleegd met de bedoeling een nationale,
etnische of godsdienstige groep te vernietigen: het doden van leden van de
groep + het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden
van de groep + het opzettelijk aan de groep opleggen van
levensvoorwaarden gericht op haar hele of gedeeltelijke lichamelijke
vernietiging e.a.
 Artikel 7 = Misdrijven tegen menselijkheid = moord + uitroeiing + slavernij
+ ... + apartheid of andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard
waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan
de geestelijke of lichamelijke gezondheid word veroorzaakt.
Hoge Raad schuldig aan terrorisme op mijn gezin:
Wetboek van Strafrecht:
 Artikel 83 & 83a = Misdrijven beschreven in het Wb vStr zijn een daad van
terrorisme zodra uitgevoerd met een terroristisch oogmerk = Onder
terroristisch oogmerk is verstaan 'de bevolking of deel der bevolking van een
land ernstig vrees aanjagen, dan wel overheid of internationale organisatie
wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de
fundamentale politiek, constitutionele, economische of sociale structuren van
een land of internationale organisatie te ontwrichten of te vernietigen.
Rechters & Procureur-generaal bij de Hoge Raad hebben de wettelijke plicht via hun arbeidscontract - om mij als Nederlands staatsburger mijn genot op
fundamentele mensenrechten en vrijheden zoals beschreven in de Wetboeken te
waarborgen.

Dit betekent dat zelfs als wetgevende - , lagere rechtsprekende - & uitvoerende
macht weigeren mij recht-op-recht te waarborgen, de Hoge Raad ingrijpt.
Nederland mag niet vervallen tot een gewelddadige dictatuur vol terrorisme
waarin gezinnen zijn gefolterd tot de dood intreedt, zonder enige vorm van
rechtsbescherming.
De Hoge Raad mag dus niet zwijgen ten tijde van een dictatuur en/of zich
afkeren van burgers die komen met een rechtsvraag teneinde de dictatuur &
terroristische activiteiten in hun privéleven te stoppen. De HR dient alle
mogelijke moeite te ondernemen van Nederland een rechtstaat te maken tijdens
genocide-praktijken & misdaden tegen de menselijkheid.
U - de Hoge Raad van de Staat der Nederlanden - verzuimt deze taak, bij het
ontbreken van Trias politica voor mijn gezin. Omdat u discrimineert naar
maatschappelijke status & inkomen; negeert u mijn dossier.
Het betreft een gerechtelijke procedure tegen leden van de Staten-Generaal =
Balkenende, Remkes, De Geus & Van Hoof.
Binnenkort komen hierbij Ter Horst, Donner & Aboutaleb.
Alle politiek partijen verzuimen hun wettelijke verplichtingen voorkomend uit de
Wetboeken van de rechtstaat Nederland, maar ik kan niet tegen 225 kamerleden
rechtzaken voeren. Ik kies de personen die als leidinggevenden verplicht zijn
deugdelijke landsbestuur te praktiseren voor mijn gezin. Personen die mij niet
als mens met rechten willen erkennen. Dit verzuimen zij uit sadisme.
U - HR - gedraagt uzelf als terroristische organisatie die in samenspraak met
leden van de Staten-Generaal er voor kiest mijn gezin stiekem 'geestelijke te
folteren tot de dood erop volgt'= u dwingt ons zonder fundamentele
mensenrechten & middelen te vechten om te mogen blijven leven als mens in
Nederland.
U bent schuldig aan het plannen van genocide en het praktiseren ervan in het
privéleven van mijn gezin, het begaan van misdaden tegen de menselijkheid
ex Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.
Ik vind dat rechters van het Internationaal Strafhof moeten oordelen over uw
terroristische activiteiten en die van de leden van de Staten-Generaal /
gemeente Bloemendaal in mijn dossier.
Deze brief is per aangetekende post verstuurd en is gepubliceerd op website
www.desireestokkel.nl
Ik stuur u voor de zekerheid een Cd mee, waarop het dossier & website staan.
Met groet,

