Zo werkt de Nederlandse deep state (video)
Zaterdag, 13 april 2019 15:43

Ook wij in Nederland hebben een deep state; een groep mensen die het land in werkelijkheid
bestuurt ongeacht wie formeel regeert.
Een donkere satanische kracht die letterlijk over lijken gaat en je kapot maakt als je niet in het
gareel loopt.

Wij in Nederland gebruiken niet zo vaak de uitdrukking “deep state” als het gaat om de geheime
krachten die er in de achtergrond aan het werk zijn.
In ons land gebruiken we meestal de term Demmink mafia, genoemd naar de voormalig
secretaris generaal van Justitie, Joris Demmink. Deze man die altijd en eeuwig de dans weet
te ontspringen voor het misbruiken en verkrachten van minderjarigen, laat niet alleen een
spoor van lijken achter zich
, maar maakt als Godfather van de deep state mafia ook talloze andere slachtoffers.
Ogenschijnlijk staat de Nederlandse deep state los van wat wij normaal gesproken betitelen
als de ware deep state en dat zijn niet de democraten in Amerika zoals veel Trump aanhangers
geloven, maar de satanische sekte die we Illuminati noemen. Maar schijnt bedriegt en een
aanwijzing daarvoor krijgen we door het volgende.
De man die diverse keren voor de rechter is verschenen vanwege zijn niet aflatende strijd
tegen Joris Demmink en de pedofiele kliek aan de top van Nederland is Micha Kat.
Zo ook weer in 2013, toen Trouw het volgende schreef:
Het OM acht bewezen dat Kat (49) zich schuldig heeft gemaakt aan valse bommeldingen,
bedreigingen, smaad, laster, belediging en vernieling. De voormalige journalistiek medewerker
van NRC Handelsblad stelt al jaren dat in Nederland een pedofielennetwerk actief is. Voormalig
secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van justitie is volgens de publicist de spin
in het web. Indirect zou Demmink, in de denkwereld van Kat, betrokken zijn geweest bij de
moord op Marianne Vaatstra.
En dan het volgende:
Kat zelf ontbrak gisteren bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Hij meldde zich
ziek en voelde zich volgens zijn raadsman Gerard van der Meer bedreigd door een
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'joods-radicale' organisatie.
Kortom, Joris Demmink valt onder bescherming van de Illuminati, oftewel de Chazaarse
Mafia
en kan
daardoor ongestraft zijn schrikbewind in Nederland uitvoeren en zoveel kinderen verkrachten en
mensen vermoorden als hij wil, want iedereen siddert voor deze man.
Nederlandse politici en anderen in de buurt van de top kruipen voor deze man en ondanks dat
hij inmiddels gepensioneerd is regeert hij gewoon verder. Mensen die te dichtbij komen of te
gevaarlijk worden voor de ontmaskering van de koning van de deep state, worden of vermoord
of op een andere manier weggewerkt en uitgerangeerd.
En één van die mensen is Jan Roos.
Het begint met de volgende reportage van Jan Roos namens Pow News bij het officiële
afscheid van Demmink, in 2014. Ondanks dat iedereen weet hoe de vork in de steel zit, komen
ze toch buigend als knipmessen naar het feestje van de Godfather.

Deze video zal in een verre toekomst gebruikt worden voor het geschiedenisonderwijs om aan
de kinderen van dan uit te leggen hoe smerig, corrupt en achterbaks onze maatschappij er in
onze huidige tijd uit zag.
Twee jaar later komt Jan Roos opnieuw in beeld in verband met Joris Demmink en schreven
wij het volgende:
Voor iedere Nederlander zou het verplicht gesteld dienen te worden om te luisteren naar het
interview dat Jan Roos in onderstaande video heeft met de advocaat van Baybasin, Adele van
den Plas.
Jan Roos is van Geen Stijl en over het geheel genomen aardig mainstream, maar toch begi
nt het ook daar nu te dagen
dat wat er gebeurt in dit land simpelweg niet kan en niet mag.
Deel deze video met alle vrienden, bekenden en familieleden. Laat iedereen zien en horen in
wat voor corrupt land wij leven. Laten we met z'n allen zorgen dat hier eindelijk verandering in
komt.
Dat kun je bewerkstelligen door de waarheid te verspreiden, overal waar je maar kunt.

Waarschijnlijk is de nieuwsgierigheid van Jan Roos pas goed gewekt toen hij in 2012 verslag
deed van het afscheid van Joris Demmink als Secretaris Generaal van Justitie.
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Dan gaan we naar 2019 en de website van Micha Kat waar het volgende staat:
Na Micha Kat, Fred de Brouwer, Frank Hitzert: demmink-mafia verwoest ook leven van Jan
Roos
Jan Roos krijgt de kinderverkrachters van het om (red. Openbaar Ministerie) over zich heen
omdat hij jaren geleden te a charge berichtte over joris demmink
Frits Wester kreeg een ‘speciale behandeling‘ van de demmink-squads nadat hij het boek van
Micha “de demmink doofpot” toonde op tv * Sinan Can liep over naar het demmink-kamp en
kreeg een prijs * ook Henk Krol en Henk Rijkers werden geterroriseerd door justitie
Dan het volgende bericht over Jan Roos :
Opiniemaker Jan Roos uit Bergen heeft een boete van 750 euro gekregen wegens
mishandeling. De politierechter in Alkmaar noemde het vrijdag bewezen dat hij in mei vorig jaar
een 16-jarige jongen uit zijn woonplaats een klap heeft gegeven. De straf was gelijk aan de eis
van de officier van justitie.
Het bewuste incident deed zich vorig jaar mei voor op het terras van een café in Bergen.
Volgens het slachtoffer zocht Jan de confrontatie en kreeg hij zonder directe aanleiding een
vuistslag in het gezicht. De jongen liep een hersenschudding, nekpijn, mondbloedingen en een
losse voortand op.
Echter, wat er werkelijk gebeurde is een heel ander verhaal:
Volgens Roos zelf wilde hij naar binnen lopen en werd hij toen uitgescholden en bedreigd door
een groep jongens. Die scholden hem onder meer uit voor racist en kankerlijer. Ze zouden ook
hebben geroepen dat zijn hele gezin eraan zou gaan en dat ze wisten waar hij woonde.
Roos zou gezegd hebben "doe eens normaal, ik zit hier gewoon in mijn eigen woonplaats wat
te drinken", waarna de 16-jarige hem fysiek belaagde. Naar eigen zeggen maakte Roos een
afwerende beweging waarbij hij de kin van de jongen raakte.
Roos had geen advocaat bij de zaak. Hij zegt zich nu gedwongen te voelen in beroep te gaan,
omdat hij zich meer slachtoffer voelt dan dader. Zijn vriendin en een kennis waren getuige van
het incident.
In ons land maakt het niet uit wat de waarheid is of wat er werkelijk gebeurde. In ons land blijf
je af van de deep state en zeker van de ongekroonde koning van Nederland.
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