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VUMC-bestuur helpt parlement bij folteren, doden burgers; wil in ICC-gevangenis worden gezet voor Misdrijven tegen
Menselijkheid = organiseren geocide via mijn gezin.
VUMC-management assists members of parliament with torture, murder on citizens; want to be put in ICC-prison for
Crimes agaisnt humanity = organizing genocide, via my private life.

ICC-President Sang Hyun Song,
VUMC-RvT Wim J. Kuijken,
ICJ-president Peter Tomka,
Ik start nu een ICC-rechtzaak tegen VUMCZiekenhuisdirecteur DRS.W.J.Kuijken.
Hij negeert mijn brief van 2april2014, waarin
ik bewijs dat VUMC Voorzitter W.J.Bos
schuldig is aan Misdrijven tegen de
menselijkheid op het lichaam van
Nederlandse burgers. Folteren, rechtenloos
maken van gezin via corruptie bij Parlement,
Rechtbank, Advocatenorde, Rechtspraak en
Universiteiten.
Dit bewijst dat alle bestuursleden van het
VUMC het leuk vinden om samen met
politieke partijen burgers te folteren &
vernietigen.
Het bewijst ook dat zij lid zijn van de
Genocide-club Nederland, die willens &
wetens een vrouw – DesireeStokkel – in
haar priveleven beschadigt en haar leven
vernietigt.
Deze Genocide-club Nederland bestaat uit
machthebbers die een ICC-rechtzaak tegen
NL willen ervaren en veroordeeld willen
worden tot een ICC-gevangenisstraf voor
een unieke plaats in de geschiedenisboeken
van het ICC.
Zij vernietigen de Nederlandse burgers &
bedrijven voor hun plezier.

ICC-President Sang Hyun Song,
VUMC-RvT Wim J. Kuijken,
ICJ-president Peter Tomka,
Prince Charles.
Today, I start an ICC-lawcase against VUMChospital-manager DRS.W.J.Kuijken.
He ignores my letter of 2april2014, with which
I prove that VUMC Chairperson W.J.Bos is
guilty of Crimes against Humanity on human
bodies of Dutch citizens.
Torture, making a family lawless via corruption
in the Parliament, Courtsystem, Barassociation,
Lobby of Court and Universities.
This proves that all boardmembers of VUMC
enjoy to torture & destroy citizens in
collabaration wiht politicial parties.
It also proves that they are members of the
Genocide-club Netherlands, who willfully
damage a woman – DesireeStokkel – in her
private life aimed at the destruction of het life.
This Genocide-club Netherlands consists of
powerfull persons who do want an ICC-lawcase
against NL and also want to be imprisoned for
an ICC-sentence, only to have a unique place
in the historybooks of ICC.
They demolish Dutch citizens & compagnies for
their fun.
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