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Nederlandse vrouwenraad,

De Vrowuenraad regelt zelf moord op vrouwen.

Sinds april 2014 ligt er tegen alle politieke partijen een InternationaalStrafhof rechtzaak;

ik ben 100% rechtenloos en wordt met de dood bedreigd door ale parlementsleden

en de Koninklijke familie.

Bewijs op www.desireestokkel.nl

De Koninlijke familie laat mensen folteren & vermoorden en regelt dat de elite

van NL gezamenlijk de Grondwet niet toepast, om vrij uit te gaan.

NL verkeert sinds 2juni2014 in een officiele Burgeroorlog.

Ik ben op 2juni2014 een ICC_rechtzaak gestart tegen Koning WA, Maxima en mr PietervanVollenhoven.

Zij hebben de afgelopen 7 jaareen platform gebouwd waarop zij ongehinderd mensen kunnen doden.

Ik had al lang dood moeten zijn.

Desireestokkel

From: desireestokkel

Sent: Tuesday, July 01, 2014 10:04 AM
To: secretary@netherlands-india.nu ; info@onenessnederland.nl ; nl_clubmumbai@yahoo.com ; info@uyghurunion.org ; contact@aidindia.nl ; info@hope-project-india.nl
Subject: Koningin Maxima regelt moord verkrachting in India

India,

https://www.youtube.com/watch?v=yl21M4sLjCI&list=TLbH39y1tcbCVXq8IX_EhujG79slzam_5h

Koingin Maxima regelt moord en verkrachting in India.

Zij helpt de Ambassadeur van India in DenHaag, de Wereldbank  en het InternationaalStrafhof en VN Bankimoon bij het liegen over Misdrijven tegen de Menselijkheid in India.

De ambassadeur van India in Denhaag misbruikt mijn dossier en het ICC.

De Wereldbank lobbied met ICC.
Deze lobby kan alleen bestaan als alle betrokkenen weigeren de Mensenrechtenverdragen toe te passen, omdat zij stiekem mensen willen folteren & doden.

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1020.aspx

From: desireestokkel
Sent: Sunday, June 29, 2014 1:45 PM

To: service@redcross.nl ; w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl ; i.r.vunderink@vu.nl ; pers@wijzeringeldzaken.nl ; info@niod.knaw.nl ; info@visio.org ; info@geleidehond.nl ; 
anneke.van.der.endt@nioz.nl ; info@concertgebouworkest.nl ; info@scouting.nl ; info@ambeg.nl ; info@lebanonembassy.nl ; press.release@china.org.cn ; infocon@euronet.nl ; 
secretariaat@oranjebond.nl ; alg.secretaris@marechausseecontact.nl ; webmaster@indianembassy.nl ; webmaster@icj-cij.org ; info@pakembassy.nl ; info@hague.mfa.gov.il ; 

hay.vertretung@eda.admin.ch ; unitkom@indonesia.nl ; info@zuidafrika.nl ; ambassaden.haag@gov.se ; mission.hague@mofa.gov.bd ; den-haag-ob@bmeia.gv.at ; 
info@goededoelen.nl ; alg.secretaris@marechausseecontact.nl
Subject: BureauJeugdzorg onderzoek tegen Koning Willem-Alexander, wegens kindermishandeling Prinsessen Fw: Duinrell pedofiel kinderlokker 

Rodekruis,  Ziekenhuizen, Wijzer, Niod, Visio, KNGF,  Concertgebouworkest, Scouting Nederland, Oranjebond, Ambassades, Marrechausee, ICJ, 

From: desireestokkel
Sent: Sunday, June 29, 2014 8:21 AM

To: otp.informationdesk@icc-cpi.int ; communicatie@bjzhlzh.nl
Subject: Fw: Duinrell pedofiel kinderlokker Fw: Koningshuis wil burgers folteren & vermoorden. Grondwetschending en ICC-gevangenisstraf. Genocide-club.

BureauJeugdzorg DenHaag, InternationaalStrafhof,

Ik wil dat het BureauJeugdzorg DenHaag een onderzoek 

Kindermishandeling instelt naar de wijze waarop Koning 

WillemAlexander en Koningin Maxima hun kinderen opvoeden.

Zij bewijzen tegenover mij dat zij de prinsessen Amalia,

Alexia en Ariana opvoeden tot oorlogsmisdadigers.

Zij leren de meisjes ‘dat zij samen met anderen ongehinderd

burgers kunnen folteren & doden in Nederland’.

De Koninklijke familie heeft een informele Koninlijke Nationale

Genocideclub opgericht.

Dit is een samenkomen van  de Elite, die dan bepaalt:

‘Wie er in Nl een luxe elven mag hebben en wie er vernietigd 

moeten worden.

Op 2juni2914 ben ik een InternationaalStrafhofrechtzaak gestart

tegen de Koninklijke familie.



http://www.desireestokkel.nl/ICC.Koningshuis.Oranje.EO.Blauwbloed.NOS.DNB.Hijos.Rchtspraak.Advocatenorde.2juni2014.pdf

Op mijn website http://www.desireestokkel.nl staan meerdere bewijsstukken.

Als bureuaJeugdzorg weigert een onderzoek Kindermishandleing in te 

stellen tegen de Koninklijke Familie, dan bent u medeplichtig aan

het folteren & doden van burgers.

In dat geval zal ik tegen U een InternationaalStrafhof rechtzaak starten,

omdat u de Grondwet, het Folterverdrag en de andere mensenrechtenverdragen 

weigert toe te passen.

Ik maak van dit rechtfeit een video, welke ik publiceer op Youtube and Zie.nl.

Daar vindt u ook alle andere video’s., inclusief de video’s die ik over Jeugdzorg heb gemaakt.

U kunt dus niet net doen alsof u samenwerkt met het InternationaalStrafhof.

U bent of een GOED Mens dat kinderen willen beschermen tegen oorlogsmidaden in NL, 

of u bent zelf een oorlogsmisdadiger.

Het is zéér belangrijk dat u dit onderzoek zo spoedig mogelijk start.

Ik denk dat pedofielen, kindermoordenaars ‘hun slag willen slaan in Duinrell’.

Bekijk mijn Duinrellvideo.

Deze email wordt gepubliceerd op http://www.desireestokkel.nl

DesireeStokkel

Donkerelaan 39

2061 jk Bloemendaal

From: desireestokkel
Sent: Saturday, June 28, 2014 12:20 PM
To: sales@dagtickets.nl ; joep.van.den.heuvel@clansman.nl ; info@ticketveiling.nl ; info@tickettribune.nl ; info@onlineticketshop.nl

Subject: Fw: Duinrell pedofiel kinderlokker Fw: Koningshuis wil burgers folteren & vermoorden. Grondwetschending en ICC-gevangenisstraf. Genocide-club.

Ticketverkooppunten,

From: desireestokkel

Sent: Saturday, June 28, 2014 9:12 AM
To: pr@duinrell.nl
Subject: Duinrell pedofiel kinderlokker Fw: Koningshuis wil burgers folteren & vermoorden. Grondwetschending en ICC-gevangenisstraf. Genocide-club.

Duinrell,

Bezoekers aan Duinrell Wassenaar moet hun kinder extra beschermen tegen pedofielen en kinderlokkers.

https://www.youtube.com/watch?v=E_itNXOiQEs

Duinrell weigert de Grondwet & Mensenverdragen te gebruiken voor het stoppen van de folter & moordprktijden van de Koninklijke familie.

Burgemeester Wassenaar, Parlement, Rechtspraak, Advocatenorde, Politie e.a. helpen de koninklijke familie ook bij het vernietigen van mensen.

Dit is voor pedofielen, kinderlokkers een aanleiding om bij Duinrell kinderen te vernietigen. 

http://newlegalframe.com/Burgemeester.Scholen.Ondernemers.Wassenaar.Brandweer.Ambulancezorg.helpen.Koninklijkhuis.folteren.doden.Burgers.juni2014.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=E_itNXOiQEs

DesireeStokkel

From: desireestokkel

Sent: Monday, June 02, 2014 6:49 AM
To: info@socialealliantie.nl ; secretariaat@antoinebodar.nl ; e.r.van.de.haar@cpb.nl ; persdienst@cbs.nl
Subject: Fw: Koningshuis wil burgers folteren & vermoorden. Grondwetschending en ICC-gevangenisstraf. Genocide-club.

Sociale alliantie,  AntoinBodar,  CPB, CBS, 

From: desireestokkel
Sent: Sunday, June 01, 2014 2:38 PM

To: rvd.pers.kh@minaz.nl ; info@landelijkberaadmarokkanen.nl ; info@princeclausfund.nl ; voorlichting@rechtspraak.nl ; info@advocatenorde.nl ; 
bureau@nationaleombudsman.nl ; knw@knaw.nl ; otp.informationdesk@icc-cpi.int ; contact@republikeinen.nl
Subject: Fw: Koningshuis wil burgers folteren & vermoorden. Grondwetschending en ICC-gevangenisstraf. Genocide-club.
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RVD,  Landelijk beraad Marokkanen,  PrinceClausfund.nl,  Rechtspraak, Advocatenorde, KNAW, ICC, 

U bent lid van de Genocideclub–Nederland en helpt de Koninklijke familie bij het folteren & vermoorden van gezinnen.

Mijn gezin.

From: desireestokkel

Sent: Sunday, June 01, 2014 2:15 PM
To: info@brandweer.nl ; info@ambulancezorg.nl ; rknijnenburg@werkorganisatieduivenvoorde.nl ; info@reclassering.nl ; alg.secretaris@marechausseecontact.nl ; 
algemeen@sadwassenaar.nl ; info@bcbz.nl ; pr@duinrell.nl ; info@zie.nl

Subject: Koningshuis wil burgers folteren & vermoorden. Grondwetschending en ICC-gevangenisstraf. Genocide-club.

Burgemeester Wassenaar, Scholen Wassenaar,  Brandweer, Ambulancezorg, Reclassering, Marechausse.nl,  Ondernemers, Duinrell, Zie,

https://www.youtube.com/watch?v=WWS-vJsChJY&list=TLlg34msxZPz4kYrEhgvdGq3HVfGzMmOn3

Het Koningshuis in Nederland foltert & vermoordt voor hun plezier Hollanders. Zij willen dat het Volk dit weet.

Zij helpen politici, rechters, advocaten, ondernemers, bankiers.... willens & wetens bij het beschadigen en vernietigen van mensenlevens & lichamen.

Zij misbruiken mijn lichaam en leven voor hun moordenaarsspelletjes; zij hebben mij in 2007 gedwongen een rechtzaak 

tegen Nederland bij het ICC te starten.  Daarna zijn zij een Genocideclub in NL gaan bouwen.

Ik start een ICCrechtzaak tegen Koning WillemAlexander, Koningin Maxima en mr Pieter van Vollenhoven op 2juni2014.

Het Koningshuis brengt Hollanders in het buitenland in levensgevaar. Alqaida, maffia, criminelen... Zij weten allemaal waarmee de Koninklijke familie bezig is.

Ik heb een nieuwe Grondwet voor de Republiek Nederland geschreven.

Ik wil een burgeroorlog voorkomen.

http://desireestokkel.nl/ICC.Koningshuis.Oranje.EO.Blauwbloed.NOS.DNB.Hijos.Rchtspraak.Advocatenorde.2juni2014.pdf

http://desireestokkel.nl/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.PolitiekePartijen.Kiesraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

Desiree Stokkel

Donkerelaan 39

2061 jk Bloemendaal

http://www.desireestokkel.nl/

http://www.hollandsrechtenhuis.info

http://www.newlegalframe.com

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9uTupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

when you don’t want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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