
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Maxima organiseert Moord Fwd: Media zal niet veranderen = journalisten willen blijven

moorden voor NL Bestuurders Fwd: Robert.M en DenDolder

Datum:Wed, 8 Nov 2017 18:47:58 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@hofstadlyceum.nl

CC:info@poraad.nl, info@vo-raad.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>,

k.vaneerde@minocw.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,

onderwijs@digiloket.nl, onderwijsbureau@tabijn.nl, redactie@passendonderwijs.nl,

boink@boink.info

Hofstad Lyceum,

Maxima bracht een verrassingsverzoek aan het HofstadLyceum?

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Koning WA - Maxima- MrPietervanVollenhoven...

voor het organiseren van moord op burgers.

Koning WA heeft in juni2014 bewezen dat hij weigert de Rechtstaat NL voor elke burger

te waarborgen; hij leeft alleen voor de Elite.

De Koninklijke familie helpt ICC-personeel bij folteren - moord ( sexcrime is daarvan een onderdeel).

Scholen weten via de PORaad- Voraad - andere organisaties dat de Koninklijke familie

actief burgers vernietigd; het is verboden volgens het folterverdrag nog langer

met de Koninklijke familie te socialiseren.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Media zal niet veranderen = journalisten willen blijven moorden voor NL Bestuurders

Fwd: Robert.M en DenDolder - Blerick Fwd: Saudi arrests Ministers & Princes

Datum:Wed, 8 Nov 2017 11:55:21 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:ingrid@wongworks.nl

CC:j.scherphuis@hetnet.nl, Info@uwmarktspecialist.nl, info@raodhoesblerick.nl,

info@deegelantier.com, info@sleepwet.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net,

washington.field@ic.fbi.gov, fsb@fsb.ru, chinaemb_nl@mfa.gov.cn,

hello@scottishhumanrights.com, info@socialentrepreneurs.ie, press@princes-

trust.org.uk, polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, rpch@politi.dk,

info@ottawapolice.ca, ipaespana@ipaespana.org, contact@business-humanrights.org,

info@humanrights.ch, infoasia@earthrights.org, media@aclu.org, ooggetuige@nos.nl,

rtlnieuws@rtl.nl, info@persgroep.nl, karel.verhoeven@standaard.be, info@talpa.tv,

raad@rvdj.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, info@kuwaitembassy.nl,

webmaster@indianembassy.nl, webmaster@africa-union.org,

CONTACT@THEBLACKSEA.EU, redactia@nineoclock.ro, austemb_thehague@dfat.gov.au,

Hague.Info@mfat.govt.nz, telejato@libero.it

Blerick, DenDolder, Sleepwet-jongeren,

De media is niet van plan vanuit de waarheid te gaan werken

en burgers te beschermen.

Ook niet nu ik de NOS in de criminele wereld heb klemgezet.
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Journalisten - BNers  genieten van hun machtsmisbruik.

Recherche weet tot in het kleinste detail 'wie ik ben en wat ik doe';

zij zijn niet intelligent genoeg om de werkdruk bij de Politie te verminderen

door de Juridische Waarheid aan het volk uit te leggen over de ICC-lobby.

Dit betekent in het dagelijks leven:  Burgers weten niet in welk gevaar zij verkeren.

Politie - Defensie - Top misleiden volk doelgericht = zichzelf aan de macht houden.

Veteraneninstituut helpt Koning WA - Mr Pietervanvollenhoven bij het organiseren van

Moord.

Marechaussee is wel kwaad op de Commandant, maar weigert juridisch intelligent te

handelen

gericht op het verwijderen van de Duivelse lobby in NL.

Grensbewaking = Kadootjes systeem voor criminele Presidenten - EU - UNSG, die het

ICC-personeel

blijven steunen bij het vernietigen van burgers via de ICC-lobby.

Burgemeesters houden de vrijheid om samen met Politie- Defensie mensen te vernietigen.

Rechters  - Advocaten behouden Vrijheid tot Moord i.s.m.  Politici en Media.

Bedrijven offeren de veiligheid van hun eigen klanten: ANVR - KLM - ICT - Banken - ...

Bedrijven doden hun klanten voor het Markrutte 3 parlement.

Er is nog maar 1 oplossing:    Nieuwe Media... die wel in Juridische Waarheid de Vrijheid tot

Moord  aan het volk bewijst.

Ik kan dit niet alleen!

Als burgers , de personen die Vrijheid tot Moord in Holland hebben... aan de macht houden,

zal de criminaliteit sneller groeien dan de oplossing leefbaar is voor Individuen.

Het moet eerst algemeen bekend worden dat Journalisten - Woordvoerders de Vrijheid tot  Moorden

hebben.

En, dat organisaties als Fondsslachtofferhulp - Advocatenorde - KNAW professoren lobby - Nationale

Ombudsman..

ook de Vrijheid tot Moorden hebben, naast DenHaag - VNG - Provincie - Jeugszorg - GGZ.

Ik weet dit natuurlijk al 10 jaar.

Maar, zelfs nu de media internationaal plat ligt... weigeren journalisten / woordvoerders

het volk te beschermen.

Moslim-landen leven vanuit meer Waarheid dan Holland doet.

EU - VN sancties zijn alleen nog toneel.... waar niemand zich nog aan houdt...

Zorg = zeer onbetrouwbaar institituut.   Artsen doden burgers voor Politici & CO.

Schoolbesturen zijn te LUI om de Rechtstaat NL te herstellen en het volk te laten leven in

de Waarheid.
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Er bestaan GEEN Goede Hackers = alle Hackers willen eerst Vrijheid tot Moord... en daarna

beveiligen zij NL.

Multinationals misbruik de Republiek NL om zichzelf machtiger te maken ten koste van

MKB -  Individu.

Wat kan ik nog doen?

Duimschroeven aandraaien:

 Het nieuwe Rutte 3 parlement ook in de ICC-cel zetten + alle Woordvoerders van

Ministeries toevoegen.

Wat bereik ik?

Lobby macht verkleint voor daders... en ik blijf betrouwbaar in oorlogsgebied.

Landen in het MiddenOosten - Azië  passen zich wel degelijk aan aan mijn Bewijsstukken.

Afrika heeft vorige maand de keuze gemaakt om crimineler te worden binnen de

ICC-lobby.

Trump blijft brullen, maar niemand die gehoorzaamt.

In de USA worden Individuen die mij bedonderen wel aangepakt door de FBI, omdat ik

in het verleden al terrorisme heb verminderd in USA...

NoordKorea wordt niet aangevallen....

Putin... is een oude man.

Hoe eerder ik formeel het Arbeidscontract InterimMinisterPresident heb,

des te sneller herstelt de Rechtstaat NL voor elk Individu.

Het Parlement - Kiesraad - HogeRaad - RaadvanState - Raad voor Rechtspraak - Advocatenorde -

Nationale Ombudsman - KNAW worden opgeschoond. Woordvoerders bij Ministeries zullen minder

liegen.

Volk kan zelf Criminele Burgemeesters - Stadhuis- Gemeente - Provincie Gedeputeerden opschonen

dankzij

GrondwetRepubliek NL.

Volk kan het zakenleven in een veel kleinere bureaucratie bouwen.

Republiek NL wetten die ik per decreet heb ingevoerd zijn afdoende voor deze klus.

Arbitrage-recchtbank wordt standaard = burger kan elke crimineel dwingen

 een Oplossing voor conflict-beëindiging in te leveren bij de Arbitrage-rechters

= halvering hoeveelheid Getreiter in Samenleving.

Ik heb al het werk al gedaan; het Volk moet mij nu helpen mijn Arbeidscontract te krijgen.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Advocaten Robert.M. - DenDolder -  Blerick - Ambassades,
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Advocaten in Nederland helpen Markrutte en Rechters bij het organiseren van moord op

burgers.

Robert M. weet dit natuurlijk ook.

Anker & Anker heeft helemaal geen kritiek op het functioneren van het rechtsysteem.

Bij dit NEP-advocatenkantoor ben ik het gebouw uitgetrapt.

De email staat ergens op mijn website....

RichardKorver ontvangt mijn emails... en verwerkt deze half-bakken.

Er komt geen verbetering in de rechtspositie van burgers - slachtoffers,

nu Rutte III er een sport van maakt zoveel mogelijk burgers te beschadigen & vernietigen,

zonder gepakt te worden.

Criminele Politie - en Defensie top worden in stand gehouden voor deze oorlogsmisdaden in NL.

Een Debat over Robert M, maakt dus de crimineel - terrorist sterker; niet de Simpele

burger.

De Simpele burger wordt moedwillig slecht geïnformeerd over de gang van zaken bij

Rechtbanken;

hierdoor kan de mens zichzelf niet beschermen.

NOS - RTL - TMG - NPO - Persgroep... willen dus dat er meer burgers worden beschadigd &

gedood.

NU de Arabische wereld overgaat tot het straffen van Politieke Leiders, verliest Wilders zijn

BRUL-slogans.

Het Wilders-gebrul is niets meer waard.

Maar, rechtsfeit blijft: Terroristen weten dat Politici het ICC gebruiken als

wasmachine voor

hun Westerse oorlogsmisdaden - ook in Afrika -.

Bovendien is NL een Pedo-paradijs... door het ICC en de zeer slechte kwaliteit van

GGZ-hulpverlenin

Er komen dus meer Pedo's & Zo  - en mensensmokkelaars - criminelen  naar

Holland.

Deze monsters weten ook dat Schoolbesturen Dictatuur NL willen en zielig doen in de media

over hun arbeidsomstandigheden.

En NGO's steunen ook de Dictatuur NL.

Kinderen zijn dus meer in gevaar!

En dat allemaal omdat Markrutte per se aan de macht  moet blijven voor het luxe leventje

van

Bestuurders in NL.

Wat kan ik doen?

Als ik mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident heb, vindt er herstel van de Rechtstaat NL plaats

en zal criminaliteit afnemen.
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Mijn macht in ht buitenland groeit, terwijl Rutte & co er alles aan doen

om Dictatuur NL uit te bouwen.

DesireeStokkel

_______________________________________________________________________

Okay Saudi,

Thank you for setting an example.

By arresting Ministers & Royals in Saudi...

But, the main problem I have in NL is that the media supports
the Judges - Parliamentarians - Royal family - Laywers - Professors - 

Lobbyists with murder on Simple People.

NOS - RTL - TMG - Persgroep - Talpa - Sanoma terrorize 100% of the media;

others only copy.

NL media must be stopped!

I need you to draw a line in connection with NL

= Call the full Markrutte 3 parliament  'a Persona non grate parliament in Saudi'.

Holland must be punished... and excluded!

Politce-top and Defense-top are too stupid to build a State of Law and

to anticipate on the outbreak of a civil war in Holland.

If we come to violence in NL, I want China to help me.

Putin may only scream from the sideline.

FBI, makes sure that my truth stays reality in USA.

Cuba- Northkorea are on 1 line in Holland.

Africa is now misusing ICC as a murder-weapon in hands of politicians, too.

There is no war-risk in drawing a line to the Dictator Markrutte 3 parliament.

The Elite-murderclub-members  will try to run away and find themselves a New

Job abroad.

The war-risk lays with the NL Judiciary - NL media and FAKE-professors.

about:blank
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I am mentally already programmed for a civil war in NL;

am not afraid...

But, we will not have a war, when foreigners publish truth and draw lines in relationships with

NL-politics.

And help me obtain my InterimPrimeMinister labourcontract, without violence.

And, UNSG guterres & Nato are  a nightmare for Earth.

EU is irrelevant.

I start from the Torture-treaty.

Saudi-politicians - against whom I did NOT start an ICC-lawcase  - must draw lines in Holland.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Kajsa Ollongren Dubbel-spion voor Zweden Fwd: Wilders wants mass-demonstration

Datum:Sat, 4 Nov 2017 07:59:17 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

RepubliekNL,

De nieuwe Minister voor BZK   Kajsa Ollongren = Dubbel-spion.

Zij laat Hollanders laat folteren - doden

via de ICC-lobby... ten gunste van Zweden.

Dictatoren Rutte & Koning WA denken slim te zijn, omdat de KNAW - Thehagesecuritydelta

beloond worden door de Nobelfoundation met Nobelprijzen.

Rutte & co voelen zichzelf sterk nu zij ook Hollanders laten

vernietigen vai het ICC.

Deze tijd is voorbij.

Ambassades en  Buitenlandse bedrijfsprocessen - inherent aan Holland -  zijn in gevaar door Rutte

III,

die wil bewijzen dat zij de Vrijheid tot Moorden internationaal kunnen uitvoeren,

dankzij de AFTAP-wet en Corruptie bij de Rechtspraak. Plus de steun van het ICC....

D66 = gewelddadig geworden. Burgemeesters helpen Alexander Pechtold bij

organiseren Moord op Hollanders, via Rechtspraak corruptie.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Wilders wants mass-demonstration Fwd: UNSG guterres must stop Dictatorship NL and

protect TRADE against 100% NL spylaw

Datum:Fri, 3 Nov 2017 15:38:54 +0100

about:blank

6 van 8 9-11-2017 6:10



Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aa

China,

I think the moment arrives.... Civil-war risk.

PVV Wilders calls for mass-demonstrations - in coöperation with

Ultraright  politicial parties in Belgium.

I don't want to claim my labourcontract InterimPrimeMinister in a civilwar.

Putin, must stay in Russia.... and not talk about PVV Wilders.

Belgium can't be trusted in NL-warzone.

Problem: NOS-media supports a civil-war. So do RTL - TMG - Persgroep - Postonline.

There is not 1 media... working with the LEGAL truth.

I may not say what I think..., but if Somebody can read me mind...:'Go ahead!'

China... do you understand that Sweden is an enormous problem in warzone?

Not only the nobelfoundation distributes war.... and murder victims, but so do the

Sweden-politicians.   Sweden rewards ICC-personnel with Humanright-prizes.

Sweden is active in our NL-parliament in the role of minister Kajsa Ollongren.

Wilders = right = she is a betrayer. 

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:UNSG guterres must stop Dictatorship NL and protect TRADE against 100% NL spylaw

Datum:Fri, 3 Nov 2017 07:40:30 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@sleepwet.nl

CC

UNSG, Embassadors,  RepubliekNL,

www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/icc.unsg.guterres.civilwar.nl.spylaw.embassy.business.hel.3nov2017.pdf

Today, I will mail a letter to UNSG guterres about the legal fact

that he builds a civil-war in NL, in co-work with Dictator Markrutte. 

UNSG must be stopped by UN-members, now the new 100% Spylaw

in Holland will stop TRADE.  Compagny-espionage will take over NL-Trade-system,

and paralize TRADE.

Corrupt ICC-personnel is out of controle and

will misuse the 100% Spylaw too... for Freedom to Murder in their private lives...

and destroy TRADE.

Why may the World not know that the son of ICC-prosecutor is being murderd in the USA?

about:blank

7 van 8 9-11-2017 6:10



DesireeStokkel

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld

op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden

van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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