
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Koning laat gezin vermoorden Fwd: MinAz PaulHuijts DesireeStokkel is 1ste Vrouwelijke MP van Nederland

ICC-lawcase against all Politicians in NL-parliament = coupe
Datum:Tue, 21 Apr 2015 19:29:57 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:cgrotendorst@bartimeus.nl, pers@steunbartimeus.nl

Bartimeus,

De Koninklijke familie laat gezinnen vermoorden met goedkeuring van Parlement,
Kiesraad, Rechtspraak, Advocatenorde, KNAW, NIOD en InternationaalStrafhof.

Mijn gezin....

Door dat de media altijd liegt, weet het volk dit niet

Bewijs op www.desireestokkel.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Video MinAz PaulHuijts DesireeStokkel is 1ste Vrouwelijke MP van Nederland ICC-lawcase against all Politicians

in NL-parliament = coupe
Datum:Mon, 20 Apr 2015 16:08:55 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:e@dordrecht.nl, info@opod.nl, secretariaat@dov.nl, e.vander.kaag@dordrecht.nl, voorzitter@cjbd.nl,

zhz@meerbusiness.nl, koningsdag@dordrecht.nl, info@swvdordrecht.nl, info@oranjefonds.nl,
hans@krcommunicatie.nl, info@elephantcs.nl

Dordrecht,

Op grond van het Folterverdrag is het verboden voor Burgemeester en Burgers de
Koninklijke familie te faciliteren.

Het Folterverdrag verbiedt u te communiceren met personen die weigeren de Grondwet,
Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag, VN-verdrag en Statuut van Rome toe te passen.

Volgens de letter van de Wet ben ik vanaf vandaag de 1ste Vrouwelijke Minister-President
van Nederland.

Ik heb een InternationaalStrafhof rechtzaak gestart tegen de President MarkRutte -
het voltallige VVD bestuur -, alle Ministers, Staaatssecretarissen en Kamerleden.
Zij weigeren vanf 1mei2007 de Grondwet en Mensenrechtenverdragen uit te voeren

Zij folteren mij - dwingen mijn rechtzaken te starten bij het ICC - en misbruiken
mijn lichaam als dekmantel voor het folteren & doden van burgers in NL.

De MH17-hel is ontstaan door deze machtconstructie van de NL-dictatorenclub
in het ICC.

Als u vanaf vandaag communiceert met Regering, Parlement, Koninklijkhuis,
HCSS, Clingendael, Thehagueglobaljusticeinstitute, ICCT, KNAW, ICCT en individuen
opgesomd in de ICC-rechtzaak tegen nl..... bent u een 'oorlogsmisdadiger'.

U vanaf vandaag een Hitler-hulpje.

Ik wil dat u Koningsdag 27april2015 laat vervallen ... en vervangt door
'Grondwetdag voor de komende Republiek Nederland'.

Moord is geen spelletje,

DesireeStokkel

MinAz  PaulHuijts,

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

Video met uitleg over rechtsfeit dat ik 1ste Vrouwelijke Minister-President van NL ben.

Desireestokkel
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Prince Charles,  from today on... I am officially the a Prime Minister of the Netherlands.

Please forward this email to all Monarchies and all your friends on Earth.

Harry, this is 'how to win a war without weapons'.
You have got a lot to learn young man...

MH17-mensen,  Ambassadeurs, ICC, Media,

Volgens het Folterverdrag heb ik nu de macht over Nederland.

Het Volk mag niet meer met MarkRutte, Ministers, Staatssecretarissen of Parlementariers communiceren.

Elk  individu   die wel met deze bewindspersonen praat, schrijft of toneel speelt
is officieel 'een knechtje van de dictator'= Hitler-freak dus.

Ik heb formeel gezien 'een coupe gepleegd via de mensenrechtenverdragen'.

Ik geef het MinAz-secretariaat 10 dagen de tijd om mijn het arbeidscontract van de MP- NL te geven;
daarna zet ik IEDEREEN die Rutte & co aan de macht houdt in de ICC-gevangenis.

Oorlog kun je ook stoppen.

http://www.desireestokkel.nl
/ICC.rechtzaak.MarkRutte.VVD.MinAz.PaulHuijts.Parlementsleden.NL.President.Verkiezingen..KNAW.NIOD.20apri2015.pdf

DesireeStokkel

English: I have started an ICC-lawcase against PM MarkRutte, All Ministers, All Statesecretaries,
All Members of Parliament in NL.

http://www.desireestokkel.nl
/ICC.rechtzaak.MarkRutte.VVD.MinAz.PaulHuijts.Parlementsleden.NL.President.Verkiezingen..KNAW.NIOD.20apri2015.pdf

Officially - according to the Torture treaty - I am entitle to the labourcontract of dictator MarkRutte.

I have asked MinAZ- Secretary-generaal PaulHuijts to gvie me this labourcontract.
He has 10 days to decide whether he wants to be a dictator or not.

I will implement by decree the New Constitution for the Republic Netherlands.

New Elections for an elected Prime Minister, Ministers, Statesecretaries, Parliamentarians will take
place on monday 22june2015.

On 23june2015 I will hand over de job Prime Minister of NL to the newly elected PM.

Coming months I will demand that current political parties in parliament remove all dictators
and present Candideates for the elections who all explaine to the people
  'how they are going to build NL anchored in the Constitution for the Republic NL'.

I am not going to claim my PM-labourcontract with violence, now I don't want to start a civil war in NL - Germany - Belgium
-UK  ...etc...

I do paralize the ICC-NL-dictatorclubÂ  by putitng them all in ICC-prison.
I shall publish a  blacklist of all the murderers in NL on desireestokkel coming month.

Thus:Â
I am the First Female NL- Prime Minister  ... and I am the founder of the Republic NL....  and I am a supersmart
Coupe-leader in warzone.

I am the first ruler who is smart enough to use Human -right treaties to sent a Cabinet & Parliament away... into
hell.

Politicians only want to start wars; I can stop wars.

DesireeStokkel

________________________________________________________________________________________________________

about:blank

2 van 5 1-7-2017 11:01



MinAz-sectretariaat PaulHuijts,  ICC,   Politieke Partijen,  NIOD,  KNAW,  Kremlin, China, SaudiArabia,
SecretServices, media,

http://www.desireestokkel.nl
/ICC.rechtzaak.MarkRutte.VVD.MinAz.PaulHuijts.Parlementsleden.NL.President.Verkiezingen..KNAW.NIOD.20apri2015.pdf

PaulHuijts,

20april2015 heb ik de brief gepost waarmee ik een ICC-rechtzaak start tegen MP MarkRutte, alle Ministers
en Staatsecretarissen en alle Parlementsleden.

Ik start nu ook een ICC-rechtzaak tegen het bestuur van KNAW en NIOD.

U heeft eenÂ  keuze op grond van het Folterverdrag: u bent dictator-knechtje of u wil de Rechtstaat NL handhaven.
In de brief onder de link staat wat ik van u verwacht.

Ik wil het arbeidscontractÂ  internet-interim Minister-President van Nederland.
Ik treed aan naast dictator Rutte, die aan de macht kan blijven tot en met de volgende Parlementsverkiezingen.

Ik stel dat deze verkiezingen plaatsvinden op maandag 22juni2015.

Zodra ik mijn arbeidscontract voor MP-NL heb, wil ik per decreet mijn Grondwet voor de Republiek Nederland invoeren.
Ik geef per decreet het MinAz de bevoegdheid de Verkiezingen voor te bereiden op basis van deze Grondwet Republiek Nederland.

Ik blijf aan de macht tot en met 22juni2015; 23 juni2015 draag ik de macht over aan de nieuw gekozen MP.

Lees de brief.
Weigert U? Dan zet ik de 10000-denÂ  Dictatoren van NL in de ICC-gevangenis omdat zij weigeren
de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag , VN-verdrag en Statuut van Rome toe te passen.

Ik regel dan dat terroristen - criminelen - maffia exact weten Wie in NL de vrijheid hebben om burgers
ongehinderd te folteren & doden, omdat deze criminelen ervan uit gaan dat ik Westerse leiders
in de ICC-cel krijg voor oorlogsmisdaden. zij verwachten van mijn dat ik rechtsgelijkheid tussen
Westen - Afrika - MiddenOosten - Azie - USA tot stand breng binnen ICC.

Rusland, China, SaudiArabia:
Ik wil dat deze landen mij officieel erkennen als internet-interim MP van Nederland,
met als doel Verkiezingen afdwingen voor NL-parlement en het ICC dwingen te gaan
werken als eerlijke rechtbank voor een Fairtrade & eko planeet.

Op grond van het Folterverdrag is het voor Ambassadeurs en Presidenten verboden nog
langer te communiceren met Nederlandse MP, Ministers, Staatssecretarissen, Parlementsleden
en alle andere tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart vanaf mei2007.

VNONCW, MKB, CPB, CBS, ZZP, ACM, Vakbonden, Marechaussee, Politie, Rechtspraak, Advocatenorde, media,

Op basis van het Folterverdrag is het voor u verboden nog langer to communiceren
met Regeringsleden en Parlementsleden tegen wie ik een ICC rechtzaak ben gestart.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 8887862

www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com

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

MinAz  PaulHuijts,    China, Rusland, Saudi, Kuweit, Estland, NL-dictatoren,  Mh17-mensen,  Eurocontrol,

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

about:blank

3 van 5 1-7-2017 11:01



China, Rusland, Saudi, Kuweit zullen mij helpen bij het verkrijgen van mijn arbeidsconctract voor de 1ste Vrouwelijke MP van
Nederland.  
Desnoods met geweld.

Ik lees vandaag in Trouw dat de MIVD vindt 'dat China een vijand is van NL'.

China, Rusland e.a. zijn een vijand voor de NL-dictatorenclub die NL moedwillig in een burgeroorlog heeft gebracht voor het
plezier van deze dictatoren en hun arbeidsconctract.

Als het landsbestuur van NL - en de moordenaars in de bureaucratie - er nu voor kiezen om het volk te dwingen te leven onder
225 juridisch aantoonbare dictatoren in de Regering en Parlement, zal ik met geweld het landsbestuur van Nederland overnemen.

Dat worden Rusland, China, Saudi, Kuweit, Estland mijn adviseurs.

Ik weet dat jullie - Balkenende & co, Rutte & co - het heel erg leuk vinden om het volk te dwingen te vechten tegen
een moordenaars-bureaucratie.

Ik weet dat jullie willen dat ik - net als de Huisarts uit Tuitjenhorn - zelfmoord pleeg.

Jullie hebben hem op het schavot gezet om de ICC-NL-Dictatoren aan de macht te kunnen houden.

Ik kan niet op het schavot gezet worden; ik heb jullie gisteren op het schavot gezet... internationaal.

Mijn lichaam kan wel ziek worden: verlamming en blindheid.

Maar, ik ben niet suicidaal en ik laat Nederland ook niet in een burgeroorlog brengen.

Ik ga nu eerst de altijd liegende media in de ICC-cel zetten = op basis van het Folterverdrag mat de media niet meer
communiceren met MP MarkRutte, Ministers, Staatssecretarissen, Kamerleden.

Burgemeesters mogen niet meer communiceren met Regering, Parlement en Koninklijkhuis.

Nu leg ik eerst de media stil.

Vertel de MIVD maar, dat ik volgens de Grondwet hun baas ben.

Desireestokkel

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 8887862

www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com
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