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24 februari 2018 om 08:17
Aan: info@defensiebond.nl
Cc: Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, hendriks@richardkorver.nl,
iac@ieb-ipa.org, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embacuba@xs4all.nl, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, arnold.karskens@skynet.be,
archives@mairie-calais.fr, archivio.denhaag@esteri.it, lahaye.amb@mae.etat.lu, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
ambassade.monaco@skynet.be, pressa@sobchakprotivvseh.ru, pr@onexim.ru,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, press@osce.org, Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>, Michael
Efler <info@mehr-demokratie.de>, Telejato <telejato@libero.it>, webmaster@africa-union.org,
armeewaffen@vtg.admin.ch, info@diekstravanderlaan.nl, info@banktencate.nl, Otp informationdesk
<otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, ooggetuige@nos.nl,
nieuwsdienst@telegraaf.nl, redactie@studenten.net, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, redactie@buitenhoftv.nl,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, "Redactie AD.nl" <internet@ad.nl>, redactie@eenvandaag.nl, info@burgemeesters.nl,
info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
info@sleepwet.nl, office@knoops.info, Info <info@anvr.nl>
RepubliekNL,
NOS - NPO zijn onderdeel van DictatuurNL.
Dit bewijzen zij opnieuw door Minister Defensie Bijleveld
+ 4 Commandanten te steunen bij ontwerpen + uitvoeren oorlogsmisdaden tegen Hollanders.
In oorlogsgebied geldt ICCrechtzaakNL... en niets anders!
Mensen levens zijn meer in gevaar door DictatuurNL dan door de waarheid van
MarcoKroon.
Wat Ik denk?
Ik was er niet bij... en kan alleen afgaan op media die ALTIJD liegt.
Reportage over MarcoKroon moet wel worden uitgezonden in RepubliekNL
= JUIST geen voor nationale veiligheid of Defensie-personeel in het buitenland.
RepubliekNL wordt gerespecteerd bij Terroristen.
Alle VN-lidstaten weten dat ik - InterimMinisterPresidenten NL - alle Defensie-VredesmissiesOefeningen heb stopgezet
tot aan de dag dat de Gekozen MinisterPresident RNL mijn werk overneemt.
Advocaat Knoops bouwt DNL, weigert het NL volk te beschermen.
JeanClaudeJuncker,
Your successor will be put in ICCprison too,
if this EU-politician refuses to stop DictatorshipNL and ICC-murdergames.
This system also runs for DonaldTusk - MichelBarnier - AntonioTajani.
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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