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Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: maandag 15 september 2014 8:04
Aan: <tim.toornvliet@bof.nl>
Onderwerp: Fw: D66Email Moordenaars oud-Minister ElsBorst Corruptie Rechtspraak Parlement Koning
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BOF,

Doordat julie liever Politici helpen bij het folteren & doden van mensen

kan ik nu niet uitzoeken of ik een email op mijn laptop heb van

de moordenaar van oudminister ElsBorst.

Komende week zullen wij dien ‘dat politici ongeinteresseerd zijn in de dader van deze moord,

omdat zij Rechtbank corruptie belangrijker vinden’.

http://www.grondwetrepublieknederland.simpsite.nl/

Ik heb een Nieuwe Grondwet voor de Republiek NL geschreven met als doel:

‘Oorlog in NL voorkomen’.

Moord wordt een PRflauwekulletje als je partij kiest voor de verkeerde personen....

DesireeStokkel

From: desireestokkel
Sent: Saturday, September 13, 2014 11:01 AM

To: i.r.vunderink@vu.nl ; info@pvda.nl ; info@pvdd.nl ; info@pvv.nl ; info@vvd.nl ; 
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl ; info@d66.nl ; jdebruijn@groenlinks.nl ; communicatie@sp.nl ; 

bestuur@christenunie.nl ; rvd.pers.kh@minaz.nl ; voorlichting@rechtspraak.nl ; woordvoering@knp.politie.nl ; 
fsb@fsb.ru ; dip@mid.ru ; infocon@euronet.nl ; blijfdenkenaan@gmail.com

Subject: D66Email Moordenaars oud-Minister ElsBorst Corruptie Rechtspraak Parlement Koning

Politie, Politieke Partijen, WouterBos, Rechtspraak, Advocatenorde, KNAW, Koning Willem

Alexander, Kremlin, MH17Nabestaanden, 

https://www.youtube.com/watch?v=WylJoh5eIHU&list=UUbRO9uTupdS0MQuHJ7nYQQ

Ik denk dat ik een email op mijn Harde schijf heb staan die te maken kan hebben met de Moord op 

OudMinister ElsBorst van D66.

Naar aanleiding van de video die ik had gemaakt over Pechtold en mijn bewijsstukken ontving ik 

een paar Vreemde Berichten in min Inbox.

Eén daarvan heb ik niet open geklikt, wel direct verwijderd.

Ik weet niet hoe ik naar de Harde Schijf moet voor dit soort ; verborgen klussen'.



Ik heb Ziggo gevraagd of zij in hun compter deze email van september2013 kunne opzoeken en 

deze kunnen doorsturen aan de Politie.

Dit kan Ziggo niet.

Het Parlement, Koninklijkhuis, de Nepveiligheidslobby van NL willen allemaal dat ik word gefolterd 

& vermoord, omdat de corruptie bij het Internationaal Strafhof moet blijven voortbestaan.

Ik kan ook niet naar de Rechtspraak, Advocatenorde, KNAW, Europol, Interpol... omdat deze clubjes 

allemaal het lagere Volk willen uitmoorden voor hun luxe arbeidscontracten.

De familie van ElsBorst mag uitsluitend schriftelijk contact met mij opnemen via een Advocaat of 

Organisatie die bereid is officieel de ICCrechtzaak tegen alle Politieke partijen en Koninklijkhuis  te 

erkennen....

In mijn bijzijn mag een officiële ICTer zoeken op mijn Harde schijf naar emails inzake D66 

Pechtold.

De kosten zijn voor de familie.

http://www.desireestokkel.nl

http://www.newlegalframe.com

http://www.hollandsrechtenhuis.info

http://www.grondwetrepublieknederland.simpsite.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=za_1uvWlHu0

MH17Nabestaanden,

Denken jullie altijd dat jullie ‘goed behandeld worden door MarkRutte & Co’?

From: desireestokkel
Sent: Tuesday, September 09, 2014 8:23 AM

To: i.r.vunderink@vu.nl ; info@pvda.nl ; info@pvdd.nl ; info@pvv.nl ; info@vvd.nl ; 
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl ; info@d66.nl ; jdebruijn@groenlinks.nl ; communicatie@sp.nl ; 

bestuur@christenunie.nl
Subject: WouterBos. MH17 Tijdbalk Leugens eindigt nu. ICC saboteert waarheid

WouterBos, Politieke partijen, 

Je bent aan het einde van een Tijdbalk.

Je kinderen zullen weten – later   dat je een slechte vader bent
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die maar al te graag de Rechtstaat afbreekt en mensen doodtreitert.

Je bent gestikt in je eigen slangengedrag.

Ik kan je kinderen niet, maar ik ‘voel de Toekomst’.

En ik merk dat ik de pest in heb over het feit ‘dat je een slechte vader

blijkt te zijn’.  Ik zie nu dat ik er vanuit ben gegaan dat jij ondanks je baan

misschien toch wel een ‘Nieuw soort vader zou laten zien aan Planeet Aarde’.

Fout.

Ik zie altijd eerst het Goede in mensen, later her slechte.

Houd veel te lang vast aan het Goede, terwijl al helder is dat iemand een 

etter wil zijn.

Het lukt mij nog altijd niet direct van de Wil uit te gaan....

Vandaag is voor mij hel, omdat het MH17 rapport wordt gepresenteerd

en deze mensen direct op mijn ICCplatform leven.

En voor jou dus ook....

De oprichters van het ICC Benjamin Ferencz en zoon bemoeien zich er nu

ook mee.

Ik heb bewijs dat zij moedwillig ICC helpen bij doden individuen.

https://www.youtube.com/watch?v=Gg3KmrFgtFU&list=UUbRO9uTupdS0MQuHJ7nYQQ

De medeoprichters van het InternationaalStrafhof Benjamin en Donald ferencz liegen alles aan 

elkaar.

Zij krijgen betaald om Obama uit de ICCcel te houden.

Ook moeten zij AngelaMerkel beschermen met hun PRleugens.

Zij weten wie ik ben.

Zi weten dat ik tegen NL een ICCrechtzaak ben gestart.

http://www.desireestokkel.nl/DonaldFerencz,torture,ICC

employees.StatuteofRome.Fatoubensouda.SilvanaArbia.SanghyunSong.14oct2012.pdf

DesireeStokkel

Donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

http://www.desireestokkel.nl

http://www.newlegalframe.com

http://www.hollandsrechtenhuis.info

b4agina 3 van 4

26-9-2014



Geen emails ontvangen? Stuur mij bericht op d.e.stokkel@ziggo.nl
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