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Onderwerp: Mark Rutte hielp mogelijk de maffiagroep Poot 2 miljard 
belastinggeld stelen. 
 

Geachte leden van de redactie, 

 

Een getuige die zich bij deze site meldde kreeg eerder nul op het rekest van Harro Knijff de 

advocaat van oud secretarisgeneraal van justitie, Joris Demmink. De getuige is enkele weken 

geleden op kantoor geweest bij Harro Knijff om zijn verhaal te doen. Het feit dat Harro Knijff nooit 

meer interesse getoond heeft in zijn verklaring bracht de getuige op de gedachte dat er iets niet 

moest kloppen. “Waarom reageert Knijff niet meer?” was zijn terechte vraag. Hierop stapte de 

getuige naar mij om zijn verhaal te doen. Zijn informatie bevat zulke stevige en ernstig belastende 

informatie tegen de maffiagroep van de familie Poot, dat eigenlijk onomstotelijkvast staat dat zij 

een zwartboek over Joris Demmink en andere hoog geplaatsten hebben samen gesteld met 

louter als doel de BV Nederland af te persen. Het bedrag waar het om gaat is waarschijnlijk € 2 

miljard. 

Het heeft er nu alle schijn van dat onze eigen minister president Mark Rutte mogelijk een rol heeft 

gespeeld in het sluiten van een deal met de familie Poot. De getuige kan onder ede verklaren dat 

Mark  Rutte op audientie kwam op het kantoor van het bedrijf Chipshol van de familie Poot. Het 

feit dat Harro Knijf hiervan op de hoogte is en er niets mee doet, toont vrijwel zeker aan dat er 

een deal ligt tussen de Nederlandse staat en de familie Poot. Zou dit ook de splinternieuwe 

Jaguar van Harro Knijf verklaren? Is de advocaat van Joris Demmink zo stil omdat hij niet weet 

hoe hij zich hier uit moet kletsen? Ik belde hem gister en sprak zijn voicemail in. Enkele minuten 

later belde hij mij terug. Nadat ik wat kritische vragen had hesteld, reageerde Knijff nerveus, om 

vervolgens aan te geven dat hij een vergadering in moest en binnenkort terug zou bellen. 

Het wordt tijd dat het Nederlandse volk wakker wordt en ziet welke grootschalige miljardendiefstal 

van het zuurbetaalde belastinggeld zich onder haar ogen aftekent. De getuige kan dit onder ede 

verklaren. Alle signalen zijn er dat we te maken hebben met een jarenlang voorbereide roof van 

de Nederlandse staat middels afpersing. De teamspelers zijn zeer ervaren op dit gebied. Om te 

beginnen bevindt zich binnen de stichting ‘de Roestige Spijker’ die door de familie Poot werd 

opgericht een meneer genaamd Ben Ottens. Ottens hielp vanuit zijn positie binnen de 

gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer de bestemming van de grond rond 

Schiphol wijzigen. Robert Rubinstein is naar alle waarschijnlijkheid de gene die samen met 

veroordeeld oplichterJack Abramoff de financiële kant van de deal moet inkleden. Ambramoff 

heeft ervaring met afpersing door heimelijk beeldopnames te maken in hotels en zette eerder 

pedofilie als chantagemiddel in. 
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De Nederlandse media hebben tot nu toe gezwegen over alle opmerkelijke zaken in deze 

kwestie. Zo klopt er niets van de vermeende dood van journalist Fred de Brouwer. Waarschijnlijk 

is Fred de Brouwer helemaal niet dood en is dit verhaal gespind om onafhanklijke journalisten 

angst in te boezemen. De media moet wel zwijgen, want als er een deal gesloten is tussen de 

Nederlandse staat en de familie Poot en de betrokkenheid van mensen als Mark Rutte komt aan 

het licht, dan valt het kabinet en moet er echt een grote schoonmaak gaan plaatsvinden. Het 

wordt tijd dat het volk om opheldering vraagt en massaal aan de bel trekt over deze waarschijnlijk 

grootste afpersdeal uit de wereldgeschiedenis. We hebben het over 1/3 deel van het 

bezuinigingspakket van het kabinet Rutte 2. U betaalt hiervan de rekening. 
https://www.youtube.com/watch?v=DZhlkOz0KHg 
Het originele artikel vindt u hier: http://www.martinvrijland.nl/2014/04/04/hielp-mark-rutte-de-
maffiagroep-poot-2-miljard-belastinggeld-stelen/ 
U mag de inhoud van het artikel slechts gebruiken onder de genoemde 
voorwaarden: http://www.martinvrijland.nl/artikelen-delen/ 
Hoogachtend, 
Martin Vrijland 
www.martinvrijland.nl 
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