Proces tegen door Justitie beschermde Joris Demmink moet opnieuw (video)
Woensdag, 11 september 2019 19:02

De Nederlandse staat schudt op haar grondvesten nu blijkt dat topambtenaren van Justitie
zich bemoeid hebben met de strafzaak tegen Geert Wilders.
Dat gebeurde ook in de strafzaak tegen voormalig topambtenaar van Justitie, de van
kindermisbruik en moord verdachte Joris Demmink, en dus moet deze opnieuw.

De media staan op dit moment bol van de verhalen over het proces tegen Geert Wilders en hoe
er nu bewijs boven tafel is gekomen dat topambtenaren van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid er bij het OM op hebben aangedrongen om Wilders hard aan te pakken.
Formeel heten we nog steeds een rechtsstaat en dat betekent dat er een strikte scheiding is
tussen de rechterlijke macht, het OM en de rechters versus de wetgevende en uitvoerende
macht.
Het Ministerie van Justitie hoort niet bij de rechterlijke macht en heeft zich dan ook totaal niet
te bemoeien met de rechtspraak, hetgeen in de praktijk wel gebeurt en nu boven tafel komt in
het proces tegen Geert Wilders.
Geert Wilders reageert op het nieuws dat oud-minister Ivo Opstelten en topambtenaren van
het ministerie van Justitie zich hebben bemoeid met zijn strafzaak. Dat toonde RTL Nieuws
vandaag aan met opgevraagde stukken. "Deze hele rechtszaak was een politiek proces", zegt
een boze Wilders.
Alhoewel we meestal niet veel op hebben met Jan Dijkgraaf, heeft hij dit keer een heel leuk
stuk geschreven over het functioneren van ons rechtssysteem in een
"briefje aan Mark".
Topambtenaren zijn de meest machtige mensen in ons land en worden ook wel de vierde
macht genoemd. Een andere benaming die wordt gebruikt is Schaduwmacht en je zou dan
ook met recht van een Deep State kunnen spreken.
Waar ministers en staatssecretarissen komen en gaan, zo blijven topambtenaren zitten waar
ze zitten en zijn daardoor in staat hun eigen imperium op te bouwen binnen het ministerie waar
ze werkzaam zijn.
Een dergelijke topambtenaar was Joris Demmink , tien jaar lang (2002-2012) Secretaris
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Generaal van het Ministerie van Justitie, later Veiligheid en Justitie. In de praktijk betekent dit de
baas van het Ministerie.
Deze man wordt al vele jarenlang verdacht van kindermisbruik en moord, maar wist altijd op
miraculeuze wijze buiten schot te blijven. Toen de verhalen maar bleven komen tegen Joris
Demmink en de ene na de andere aangifte volgde, werd er een showvervolging en proces
ingezet tegen Demmink, met natuurlijk als gevolg dat hij in 2017 werd vrijgesproken wegens
gebrek aan bewijs.
De advocate van een aantal slachtoffers van Demmink, Adele van den Plas, zei letterlijk over
dat proces:
“Het OM verdedigt mijnheer Demmink als een leeuwin”.
Het OM is dus de instantie die de vervolging van de verdachte moet doen en doet dus het
omgekeerde: ze trekken van alles uit de kast om Demmink maar niet te hoeven vervolgen.
Voorafgaand aan dit proces was er uiteraard “onafhankelijk onderzoek” gedaan, dit alles onder
supervisie van Minister Ivo Opstelten , dezelfde die in beeld komt bij de Wilders vervolging.
Ivo Opstelten en Joris Demmink kennen elkaar al bijna hun leven lang en beiden waren lid van
en zaten gebroederlijk naast elkaar in het bestuur van de beruchte Leidse studentenvereniging
Minerva.
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