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mr G.G.J.Knoops,
In 2006 heeft u een rotstreek met mij uitgehaald.
U weigerde de Hoge Raad te dwingen de rechtzaak tegen parlement Balkenende I-IV in behandeling te
nemen, in zake ambtsmisdrijven.
Omdat mijn brieven effectief geschreven zijn, heeft u mij 'gedwongen naar het Internationaal Strafhof te
gaan, om de Hoge Raad op te schonen van luiheid & corruptie'.
Nu 2 jaar later bewijs ik dat het Internationaal Strafhof 100% corrupt is.
NL-grondwet bestaat niet voor hen!
Werknemers van het Int.strafhof veroorzaken terrorisme & oorlog in NL & EU, nu zij weigeren Nieuwe
Tweedekamer verkiezingen af te dwingen bij parlement Balkenende I-IV, verwijzend naar mijn rechtzaak.
U moet een keuze maken:
● U blijft mijn websites lezen zonder mij te redden of Int.Strafhof op te schonen.
Beide, HR & Int.strafhof zullen corrupt blijven en oorlog veroorzaken. Genocide op mijn lichaam.
●

●

U helpt mij het Int.Strafhof op te schonen. U weet dat ik wil dat het ICC tijdelijk wordt gesloten,
omdat het een racistische rechtbank is.
Ik red het niet meer alleen = ik ben te moe.
Het probleem is dat wij nog maar voor 30 jaar zuurstof op Aarde hebben zolang rechtbanken
weigeren als rechtbanken te functioneren. Aarde kan alleen gered worden met eerlijke
rechtsystemen. Mensheid & natuur.
Gaat u de Galaxy in als Moeder Natuur-freak of als Hitler-freak?

Mr G.G.J.knoops,
In 2006 you played a dirty trick on me.
You refused to make the Dutch supreme court judge in case of misconduct against parliament
Balkenende I-IV.
Because I do write effective letters, you have 'forced me into an ICC-case to clean up the Dutch supreme
court from laziness & corruption'.
Today, 2 years later, I prove that the International Criminal Court is 100% corrupt.
NL-constitution does not excist for them!
ICC-employees cause terrorism & war in NL & EU, now they refuse to demand New Elections for
Parliament against MP J.P.Balkenende, referring to my lawcase.
You have to make a choice:
● You continue to read my websites, but don't want to rescue me or clean up ICC.
Both, Dutch supreme court & ICC will stay corrupt and cause war. Genocide on my body.
● You assist me to clean up ICC, you know that I want ICC to be closed temporarily, because its a
racistic court of law. I can't make it on my own any longer = I am too tired.
The problem is that we have only Oxigen left on Earth for 30 years, as long as court of law
refuse to work like courts of law. Earth can be saved only with Fair court-systems. Mankind &
nature.
● Do you enter the Galaxy as a Mother Nature-freak or as a Hitler-freak?
Democracy in NL & EU is up to us.
Have a good inspiring day in the Galaxy...
And I need your official respons on my file, to put the mind of terrorists at ease...

Desiree Stokkel.

