Rechter die vervolging Joris Demmink instelde sterft mysterieuze dood (video)
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Zo op het eerste gezicht lijken er niet veel overeenkomsten te zijn tussen Joris Demmink
en het echtpaar Bill en Hillary Clinton, maar die zijn er wel degelijk.
Beiden worden in verband gebracht met kindermisbruik en bij beiden loopt er een spoor
van lijken
achter
hen aan.

In een land waar recht niet meer mogelijk is, sterven mensen die zich daar wel voor inzetten
heel (veel te) vaak een mysterieuze dood.
Het zijn geen mysterieuze doden, het zijn moorden, maar we noemen het zo omdat keihard
bewijs vaak ontbreekt. Dat is meestal een kenmerk van mafiamoorden en deze kunnen
onbeperkt doorgaan, omdat diegenen die dit afgrijselijke gebeuren aan de kaak zouden moeten
stellen, de journalisten, braaf hun kaken op elkaar houden en de andere kant op kijken, want
anders gaat het niet goed met hen en hun carrière.
De pers, ook wel mainstream-media genoemd, is verantwoordelijk voor de instandhouding
van de pedo elite en is daarom net zo schuldig als de daders zelf.
Zoals bekend, heeft het Gerechtshof Arnhem onlangs de formele beslissing genomen om af
te zien van verdere stappen richting strafvervolging van Joris Demmink, voormalig secretaris
generaal van Politie en Justitie, voor het verkrachten van minderjarige kinderen omdat er “geen
enkel bewijs” zou zijn. Dit onder voorzitterschap van een rechter die bekend staat als een
trouwe Demmink dienaar, Henk Abbink, waarover Micha Kat het
volgende zegt:
Nadat een speciale ‘Demmink-rechter’, de godsdienstwaanzinnige Ouderling Abbink (die
eerder de ‘grote strafzaak’ van Micha manipuleerde en de criminele rechter Hans Westenberg
de rode loper gaf) besloot dat Joris Demmink boven de wet staat en niet kan worden vervolgd,
zelfs niet als meerdere minderjarigen aangifte tegen hem doen wegens verkrachting, wisten de
MSM van ‘vreugde’ niet hoe ze hun ‘overwinning’ moesten ‘vieren’.
Toen echter door hetzelfde Gerechtshof in januari 2014 werd besloten om een onderzoek naar
de mogelijkheden van strafvervolging van Joris Demmink in te stellen, gebeurde dit niet onder
voorzitterschap van voornoemde Abbink, maar van Rob van den Heuvel.
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Ondertussen is bekend dat het onderzoek slecht of eigenlijk helemaal niet is uitgevoerd,
maar dat de uiteindelijke beslissing omtrent verdere vervolging weer bij het Gerechtshof komt te
liggen. Met een neutrale voorzitter was er natuurlijk alle kans geweest dat het OM een
geweldige veeg uit de pan zou hebben gekregen voor haar broddelwerk, maar met een
voorzitter als Abbink loop je dat risico niet.
Dus, krijgt rechter Rob van den Heuvel enkele maanden voor die cruciale zitting een bizar
ongeluk waarbij hij om het leven komt.
(klik op het plaatje voor een grotere versie).
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