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Opnieuw WWB-heronderzoek & internationaal Strafhof

Aan Burgemeester M.J.v.Ravensteyn-Kramer & mw N van Twisk,
Ik heb uw brief van 13 juli 2009 – 185864090/18069 – ontvangen.
U nodigt mij opnieuw uit voor een WWBheronderzoek op 4 augustus 2009, om 11.00 uur.
Ik denk dat u een leesfout heeft gemaakt
= op 2 maart 2009 heeft u ook een WWBheronderzoek uitgevoerd.
= op 20 april 2009 heeft mw B. Özdemir mij brief 9496 toegestuurd ter afronding van dit onderzoek.
Ik verwijs nu naar mij brief van 5 maart 2009 waarin ik u uitleg dat mijn rechtzaak tegen de
Gemeente-ambtenaren van Bloemendaal bij het Internationaal Strafhof hof ligt.
Wat impliceert dat u formeel geen enkel onderzoek naar mij kan verrichten, omdat Bloemendaal al mijn
fundamentele mensenrechten heeft vernietigd.
U zal deze realiteit moeten accepteren.
Doet u dit niet, krijgt u net als uw collega's - die mijn dossier afgelopen jaren hebben geterroriseerd in
samenverwerking met President Balkenende & andere Ministers - ... celstraf & boete...'.
Er gaan nu al 2 voormalige Burgemeesters, 5 Mps, Korpsleiding Politie, Hoofdofficier van Justitie
en zo'n 15 anderen 'de cel in'.
Dit lijkt mij wel vodoende...
Tenzij u - net als uw voorgangers – ook graag in de geschiedenis boeken van het ICC terecht wil komen.
Dit lijkt mij een onverstandige keuze, vooral omdat het ICC corrupt & gewelddadig is.
Procedures zijn vaag = niemand weet of ICC-rechters 'even rechtvaardig zijn als ik ben'.
De inhoud van mijn brief van 5 maart 2009 is geldig.
Aan ICC,
When are you going to close my ICC-case?
I have given you evidence that Foreign-Presidents work with my file.
Africa turns against ICC, because you protect Balkenende...
Haven't you caused enough damage in human bodies?
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