Desiree Stokkel,
donkerelaan 39,
2061 jk bloemendaal-nh,
nederland
+31 23 8887862
d.e.stokkel@ziggo.nl
www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com

ICC, Prosecutor Fatou Bensouda,
ICC- President Silvia Fernández de Gurmendi
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07
Ministerie van Algemene Zaken
Minister President Mark Rutte, Koning Willem-Alexander
Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag
Bundeskanzlerin Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
Wifka Josef Resch Breslauer Str. 22

youtube

23611 Bad Schwartau

7april2015

ICC-rechtzaak tegen MH17-actoren die ICC-corruptie misbruiken om mensen te doden; zij misbruiken
mijn lichaam en ICC-rechtzaak tegen NL.
ICC-lawcase against MH17- actors who misuse ICC-corruption to kill human beings with; they misuse my body and
ICC-lawcase against NL.

ICC-president Silvia Fernández de
Gurmendi

ICC-president Silvia Fernández de
Gurmendi

Ik start nu een ICC-rechtzaak tegen personen
die mijn lichaam en ICC-dossier tegen NL
hebben misbruikt om de MH17-passagiers op
17juli2014 te doden boven Oekraine... en het
MH17-onderzoek te vervalsen om zichzelf als
dictator aan de macht te houden.

Today I start an ICC-lawcase against
individuals who have misused my body and
ICC-file tegen NL to kill the MH17passengers with above Ukraine on
17juli2014... and to falsify the MH17investigation with in order to keep
themselves in power while being a dictator.

Het Internationaal Strafhof is zelf
medeplichtig aan de MH17-vliegtuig crash op
17juli2014 in Oekraine, doordat het ICC al
vanaf mei2007 weigert het volk op Planeet
Aarde te informeren over een ICC-rechtzaak
gestart tegen Nederland, door een
Nederlandse vrouw = ik.

The InternationalCriminalCourt itself is an
accomplish to the MH17-fligthcrash on
17july2014, because ICC refuses from
may2007 on to inform the people on Planet
Earth about the fact that a Dutch woman –
me – started an ICC-lawcase against NL.

Het ICC dwingt burgers in Nederland en
internationaal te leven onder dictatoren in NL
die moedwillig het volk verkeerd voorlichten
over hun veiligheid.

ICC forces civilians in the Netherlands and
internationally to live under dictators in NL
who willfully misinform the people about
their safety.

ICC is motor voor de NL-dictatorenclub, met
goedkeuring van EU en VN.

ICC is the motor for the NL-dictatorclub,
with the approval of EU and UN.

ICC misbruikt mijn lichaam en
ICC-dossier tegen NL
om burgers te folteren en doden,
internationaal op verzoek van
de NL-dictatorenclub.

ICC misuses my body and
ICC-file against NL
in order to torture and kill
civilians with,
on request of the NL-dictatorclub.

Het volk kan dus door
alle leugens en manipulaties van het ICC
en personen tegen wie ik een ICC-rechtzaak
ben gestart
zichzelf niet verdedigen.

Due to all the lies and manipulations
of ICC and persons against whom I started
an ICC-lawcase,
the people can't defend themselves.
The people can't investigate themselves
'who threatens and demolishes the body of
the civilians on which moment'.

Het volk kan zelf niet onderzoeken
'wie wanneer op welke wijze het lichaam
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van de burger bedreigt en vernietigt'.

Politicians, Members of the Royal Family,
Judges, Lawyers, Entrepreneurs and
Lobbyists enjoy to violate the Constitution &
Humanright treaties... and to make their
victums start an ICC-lawcase against them.

Politici, Leden van de Koninklijke familie,
Rechters, Advocaten, Ondernemers en
Lobbyisten vinden het leuk om de Grondwet
& Mensenrechtenverdragen niet toe te
passen... en hun slachtoffers te dwingen een
ICC-rechtzaak tegen hen te starten.

Politicians, Members of the Royal Family,
Judges, Lawyers, Entrepreneurs and
Lobbyists torture and kill civilians because
they want to obtain a unique position in the
historybooks of ICC.

Politici, Leden van de Koninklijke familie,
Rechters, Advocaten, Ondernemers en
Lobbyisten folteren en doden burgers omdat
zij een unieke positie in de
geschiedenisboeken van het ICC willen
krijgen.

Politicians, Judges, Lawyers, Entrepreneurs
and Lobbyists force civilians to fight for their
Constitutional and Humanrights, because
they enjoy it to see the people struggle
under their misuse of power.

Politici, Rechters, Advocaten, Ondernemers en
Lobbyisten dwingen burgers te vechten voor
hun Grondrechten en Mensenrechten, omdat
zij het leuk vinden het volk te zien creperen
onder hun machtsmisbruik.

Politicians, Members of the Royal Family,
Judges, Lawyers, Entrepreneurs and
Lobbyists torture my body with the aim to
kill me 'now they assume that they will
never be punished for their dictator-behavior
thanks to their lobby with ICC'.
They assume they will stay free to be a
dictator despite the fact that they have
caused the MH17-flightcrash above Ukraine
on 17july2014.

Politici, Leden van de Koninklijke familie,
Rechters, Advocaten, Ondernemers en
Lobbyisten folteren mijn lichaam met als doel
mij te doden 'omdat zij er vanuit gaan dat zij
dankzij hun lobby met ICC nooit gestraft
zullen worden voor hun dictatoren-gedrag'.
Zij veronderstellen dictator te kunnen blijven
ondanks het feit dat zij de MH17vliegtuigcrash hebben veroorzaakt op
17juli2014 boven Oekraine.

ICC-lawcase against Federal Chancellor
AngeleMerkel
AngelaMerkel is informed about the fact that
I started an ICC-lawcase against Obama,
Putin, Medvedev .e.a. on 15july2011

ICC-rechtzaak tegen
Bundeskanzlerin Angela Merkel
AngelaMerkel is geinformeerd over het feit dat
ik een ICC-rechtzaak ben gestart tegen
Obama, Putin, Medvedev e.a. op 15juli2011.

AngelaMerkel is informed about the fact that
ICC did send me the letter of august2012
with which ICC proves that they torture &
kill me because I am a NL-woman who
started an ICC-lawcase against NL on
1mei2007.

AngelaMerkel is geinformeerd over het feit
datn het ICC mij august2012 een brief heeft
gestuurd waarmee zij bewijzen dat zij mij
folteren & doden omdat ik een NL-vrouw ben
die op 1mei2007 een ICC-rechtzaak tegen NL
ben gestart.

Emails are publiced on
www.desireestokkel.nl onder 7april2015

Emails zijn gepubliceerd op
www.desireestokkel.nl onder 7april2015

http://desireestokkel.nl/Deutschland.AngelaMerkel.ICC.
tortures.kills.war.Econimical.crisis.Europe.august2012.p
df

http://desireestokkel.nl/Deutschland.AngelaMerkel.ICC.to
rtures.kills.war.Econimical.crisis.Europe.august2012.pdf

http://desireestokkel.nl/Deutschland.AngelaMerkel.ICC.
tortures.kills.war.Econimical.crisis.Europe.august2012.p
df

http://desireestokkel.nl/Deutschland.AngelaMerkel.ICC.to
rtures.kills.war.Econimical.crisis.Europe.august2012.pdf
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Bondskanselier AngelaMerkel weet dat het
ICC mijn lichaam en ICC-rechtzaak tegen NL
misbruikt voor het doden van andere
personen.

FederalChancellor AngelaMerkel knows that
ICC misuses my body and ICC-lawcase
against NL for killing other persons.
FederalChancellor AngelaMerkel knows that
the People are willfully being misinformed
about the national security.
Thus, she knows that airplanes can not fly
over warzone Ukraine because people can
get killed.

Bondskanselier AngelaMerkel weet dat het
Volk moedwillig verkeerd geinformeerd wordt
over nationale veiligheid.
Zij weet dus dat er geen vliegtuigen over
oorlogsgebied Oekraine kunnen vliegen omdat
burgers gedood kunnen worden.

AngelaMerkel knows that EU-countries and
entrepreneurs have misused my body and
ICC-lawcase against NL to kill the MH17passengers in Ukraine on 17july2014 with,
for maintenance of their political wargames
inside ICC, EU, Russia, Ukraine, UN.

AngelaMerkel weet dat EU-landen en
ondernemers mijn lichaam en ICC-rechtzaal
tegen NL hebben misbruikt om de MH17passagiers te doden op 17juli2014 in
Oekraine, voor behoud van hun politieke
oorlogsspelletjes binnen het ICC, EU, Rusland,
Oekraine, VN.

AngelaMerkel has always refused to conduct
the Torturetreaty in order to stop the
corruption and warcrimes exercized by ICCstaff.
She knows that ICC on her request tortures
and kills civilians; she wants wars in Europa
and Worldwide.

AngelaMerkel heeft altijd geweigerd het
Folterverdrag toe te passen om de corruptie
en oorlogmisdaden die worden uitgevoerd
door ICC-personeel te stoppen.
Zij wil dat het ICC op haar verzoek burgers
foltert en doodt; zij wil oorlogen in Europa en
internationaal

My Demands:

Mijn Eisen:

Ik eis een gevangenisstraf van 1 jaar
tegen Bondskanselier AngelaMerkel,
voor het misbruiken van mijn lichaam
en mijn ICC-rechtzaal tegen NL om
mensen te folteren en doden = het
veroorzaken van de MH17-vliegtuig
crash boven Oekraine op 17juli2014.


Ik eis een schadevergoeding van 100
euro per maand, vanaf 15juli2011. De
dag waarop ik een ICC-rechtzaak
startte tegen Obama, Putin, Medvedev
e.a. = zij willen dat het ICC een lobby& liquidatiecentrum blijft in handen
van politici en ondernemers.

AngelaMerkel is crimineler dan AdolfHitler ooit
was. Zij misbruikt de Grondwet,
Mensenrechtenverdragen en Internationale
Rechtbanken tegen het Volk om zelf stiekem
via het ICC ongehinderd burgers te kunnen
folteren en doden. Dit is verboden gedrag
volgens alle Mensenrechtenverdragen.
Tentijde van Hitler bestonden de
Mensenrechtenverdragen en Internationale
Rechtbanken nog niet.
AngelaMerkel kiest er dus vrijwillig voor om
dictator te zijn.



I demand a prison-senctence of 1
year for FederalChancellor
AngelaMerkel for misusing my body
and my ICC-lawcase against NL for
torture & killing people= causing the
MH17-flightcrash above Ukraine on
17july2014.



I demand a payment for the damage
of 100 euro per month, starting from
15july2011. The day on which I
started an ICC-lawcase against
Obama, Putin, Medvedev and others
= they want ICC to stay a lobby- &
assasinationcentre in hands of
politicians and entrepreneurs.

AngelaMerkel is more criminal than Hitler
ever was. She misuses the Constitution,
Humanright treaties and International
Courts of Law against the people, now she
wants ICC to torture and kill civilians
sneakily. This is forbidden behavior
according to all Humanright treaties.
During the Hitler-era the Humanright
treaties and International Courts of Law did
not excist yet.
AngelaMerkel voluntarily makes the choice
to be a dictator.
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Ik start een ICC-rechtzaak tegen het
Duitse Wifka JosefResch











I start an ICC-lawcase against
the German Wifka JosefResch

JosefResch looft een beloning uit van
30 miljoen dollar voor de persoon die
bewijst wie de MH17-vliegtuigcrash
heeft veroorzaakt op 17juli2014 in
Oekraine.
Het is onduidelijk of deze beloning echt
bestaat en van wie het geld afkomstig
is. Deze beloning dient dus om het
MH17-onderzoek te saboteren.
JosefResch heeft van mij mijn ICCdossier van de rechtzaak tegen NL
ontvangen in 2014.
JosefResch heeft de wettelijke plicht op
grond van het Folterverdrag aan het
Volk te bewijzen dat het ICC
medeplichtig is aan het veroorzaken
van de MH17-vliegcrash op 17juli2014.
Dit weigert het volk op Planeet Aarde
te informeren.
JosefResch vervalst MH17bewijsmateriaal. Dit is een
oorlogmisdaad begaan door zijn
persoon.











JosefResch promisses a 30million
dollar award for every person who
proves who caused the MH17flightcrash in Urkaine on 17july2014.
Its unclear if this awards really
excists and who donates this money.
Thus, this awards is aimed at
sabotaging the MH17-investigation.
I gave JosefResch the ICC-file of my
ICC-lawcase against NL in 2014.
JosefResch has the legal obligation
according to the Torturetreaty to
prove to the people that ICC is an
accomplish to causing the MH17flightcrash on 17july2014.
He refuses to inform the people on
planet Earth.
JosefResch falsifies MH17-evidence.
This is a warcrime on his behalf.

My demands against JosefResch:

A prison-senctenceof 1 year for
misusing my body and my ICClawcase agaisnt NL for falsifying the
MH17-evidence.

I demand apayment for the damge
he causes me of 100 euro per month,
from december2014.

Mijn eisen tegen JosefResch:

Een gevangenisstraf van 1 jaar voor
het misbruiken van mijn lichaam en
mijn ICC-rechtzaak tegen NL voor het
vervalsen van MH17-bewijsmateriaal.

Ik eis een schadevergoeding van 100
euro per maand, vanaf december2014.

I start an ICC-lawcase against the
DutchSafetyBoard.

Ik start een ICC-rechtzaak tegen de
Onderzoeksraad

The DutchSafetyBoard is part of the ICClawcase that I started against NL on
1may2007. Zij are accomplish to building a
dictatorship the Netherlans in the startletter
of the ICC-lawcase against NL.

De Onderzoeksraad is onderdeel van de ICCrechtzaak die ik tegen NL startte op
1mei2007. Zij zijn medeplichtig aan het
bouwen van dictatuur Nederland in de
startbrief van de ICC-rechtzaak tegen NL.

http://desireestokkel.nl/AanklachtICC1mei2
007.pdf

http://desireestokkel.nl/AanklachtICC1mei20
07.pdf

On 1may2007, mrPietervanVollenhoven – a
member of the Dutch Royal family – has
proven that he refuses to destroy the
criminal constitution of the
DutchSafetyBoard. And to have a new
constitution written – in line with the
Humanright treaties – by a notary.

Op 1mei2007 heeft mr PietervanVollenhoven
– lid van de Koninklijke familie – bewezen dat
hij weigert de criminele statuten van de
Onderzoeksraad te vernietigen en nieuwe
statuten te laten opmaken door de notaris die
wel in overeenstemming zijn met de
Mensenrechtenverdragen.
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De Onderzoeksraad weigert burgers te helpen
die bewijzen dat er corruptie is tussen de
Rechtbanken en het Parlement.
Zij vinden het goed dat Rechter bij de
HogeRaad dossiers weggooien van burgers die
rechtzaken starten tegen de MinisterPresident e.a. Leden van de Staten-Generaal
met als doel de dictatuur in hun leven te
stoppen.
De Onderzoeksraad steunt rechters die
burgers 100% rechtenloos maken.
Volgens het Folterverdrag is dit verboden.

The DutchSafetyBoard refuses to assists
civilians who prove that there is corruption
between Courts of Law and Parliament in
Holland.
They are fine with the fact that Judges
working with the Dutch Supreme court
throw away files of lawcases started by
civilians who live in dictatorship NL... and
who must start lawcases against the Prime
Ministers and other members of the
Parliament in order to survive life in Holland.
The DutchSafetyBoard assists judges who
make citizens 100% lawless.
What is forbidden according the
Torturetreaty.

De Onderzoeksraad heeft dus op 1mei2007
bewezen dat zij weigeren juridisch correct te
werken gericht op het bouwen van de
Rechtstaat Nederland.

The DutschSafetyBoard has proven on
1may2007 that they refuse to operate
legally correct aimed at the realization of the
State of Law the Netherlands.

Per 1februari2011 heeft TjibbeJoustra het
bestuur van mrPietervanVollenhoven
overgenomen.
Overige Bestuursleden van de
Onderzoeksraad zijn: Marjolein van Asselt en
ErwinMuller.
Deze bestuursleden weten dat de
Onderzoeksraad een dicatorenclub is die haar
folter en moordpraktijken verbergt achter
onderzoeken en rapporten aangaande de
veiligheid van Nederland.

On 1february2011 TjibbeJoustra became
the successor of mrPietervanVollenhoven.
Other members of the DutchSafetyBoard
are: MarjoleinvanAsselt and ErwinMuller.
These boardmembers know that the
DutchSafetyBoard is a dictatorclub, that
hides her torture- and killingpractices behind
investigations and reports concerning safety
in the Netherlands.

Samen met het ICC en de lobby
ThaHaguesecuritydelta – HCSS – The
Globaljusticeinstitute – heeft eerst
mrPietervanVollenhoven … en later
TjibbeJoustra... de corruptie,
vriendjespolitiek, folter- en moordpraktijken
in Nederland uitgebouwd. Dit lobby-systeem
weigert ook de Grondwet & Mensenrechtenverdragen uit te voeren.

Togehter with ICC and the lobby
Thehaguesecuritydelta – HCSS –
TheGlobaljusticeinstitute – first
mrPietervanVollenhoven... and later...
TjibbeJoustra... have built the corruption,
favourism, torture- and killingpractices in
the Netherlands. This lobby-system also
refuses to conduct the Constitution and
Humanright-treaties.

De Onderzoeksraad is dus zelf medeplichtig
aan het veroorzaken van de MH17vliegtuigcrash op 17juli2014 in Oekraine.
De Onderzoeksraad is niet in een positie om
onderzoek te verrichten naar de oorzaken van
deze MH17-vliegtuigcrash.
De Onderzoeksraad zal een rapport publiceren
dat de corruptie tussen Onderzoeksraad en
Internationaal Strafhof verzwijgt voor
familieleden van de MH17-passagiers die zijn
overleden en het volk.
De Onderzoeksraad werkt dus nu aan een
rapport over de MH17-vliegtuigcrash dat erop
gericht is om de dictatorenclub Nederland in
stand te houden. Het betreft de folter- en
moordpraktijken georganiseerd door

The DutchSafetyBoard is accomplish to
causing the MH17-flightcrash on 17july2014
in Ukraine.
The DutchSafetyBoard is not in a position to
investigate on this MH17-flightcrash.
The DutchSafetyBoard will publish a report
that will hide the corruption between the
DutchSafetyBoard, the International
Criminal Court for the family-members of
the MH17-passengers who died and the
people.
The DutchSafetyBoard is now working on a
report about the MH17-flightcrash that is
aimed at the maintenance of the
dictatorclub the Netherlands. It concerns
torture and murder organized by Parliament
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Parlement – Rechtspraak – Advocatenorde –
Koninklijkhuis – KNAW – NOID –
Onderzoeksraad – ICC – EU – VN.

– the council for the Judiciary –
Barassociation – Monarchy – KNAW – NOID
– DutchSafetyBoard – ICC – EU – UN.

Zij misbruiken hiervoor mijn lichaam en ICCrechtzaak tegen N voor deze vorm van
machtsmisbruik.

They misuse my body and ICC-lawcase for
this type of misconduct.
My demands against DutchSafetyBoardmembers:

Mijn eisen tegen Bestuursleden
Onderzoeksraad:









TjibbeJoustra, MarjoleinvanAsselt,
ErwinMuller moeten elk 1 jaar
gevangenisstraf krijgen voor het
gaande houden van de
Onderzoeksraad en het ICC als
dicatorenclub in Nederland.
Zij zouden eigenlijk levenslang de
gevangenis in moeten....
Deze Onderzoeksraad Bestuursleden
misbruiken de Grondwet,
Mensenrechtenverdragen,
Folterverdrag, Statuut van Rome, EUverdrag en VN-verdrag voor het
organiseren van folteren en moord...
voor hun plezier... En luxe
arbeidscontract.
Ik eis een schadevergoeding van 100
euro per maand van elk van deze 3
Onderzoeksraad bestuursleden –
TjibbeJoustra, MarjoleinvanAsselt en
ErwinMuller – vanaf 1mei2007.






TjibbeJoustra, MarjoleinvanAsselt,
ErwinMuller must get each a prisonsenctence of 1 year for keeping the
DutchSafetyBoard and ICC a
dicatorenclub in the Netherlands.
They should all three get a lifetimesenctence in prison...
These DutchSafetyBoard-members
misuse the Constitution, Humanrighttreaties, torturetreaty, Statute of
Rome, EU-treaty, UN-treaty for
organizing torture and murder... for
their pleasure... And luxurous
labourcontract.
I demand a payment for the damage
of 100 euro per month of each of
these 3 DutchSafetyBoard-members
– TjibbeJoustra, MarjoleinvanAsselt,
ErwinMuller – from 1may2007.

Last but not least:
I don't have a lawyer who assists me.
I have limited eyesight.
Its difficult to write this type of letters for
me. I know that this weakness on my behalf
is being misused against me, what proves
that I have to fight against dictators... and
make them work like 'honest persons who
do want to conduct the Constitution,
Humanright-treaties for conflict-einding'.

En dan nog even dit:
Ik heb geen advocaat die mij helpt.
Ik heb een beperkt gezichsvermogen.
Het is moeilijk om dit soort brieven voor mij
te schrijven. Ik weet dat deze zwakte in mijn
persoon tegen mij gebruikt wordt, wat dus
bewijst dat ik dictatoren moet bevechten en
dwingen te gaan werken als 'eerlijke personen
die de Grondwet, Mensenrechtverdragen
toepassen voor conflict-beeindiging'.

DesireeStokkel
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