Eindelijk een stukje deksel van de Demmink beerput omhoog? (video)
Zaterdag, 27 februari 2016 11:28

Misschien was het een fout van oud politiecommissaris Bernhard Welten om op het
afscheidsfeestje van voormalig Secretaris Generaal van Politie en Justitie Joris Demmink tegen
Jan Roos te zeggen dat hij uit zijn mond stonk.
Waar het nu op lijkt, is dat diezelfde Jan Roos ook een poging doet het deksel van de
Demmink beerput te lichten die Welten en consorten wanhopig gesloten proberen te houden.

Als het gaat over corrupte landen dan denken veel mensen automatisch aan landen in donker
Afrika of landen uit het voormalig Sovjetblok zoals Oekraïne.
Maar weinigen beseffen dat waarschijnlijk het meest corrupte land ter wereld Nederland heet.
Een land waarover de inwoners in het buitenland altijd opscheppen. De werkelijkheid echter
is zo diep treurig dat er nauwelijks woorden voor te vinden zijn om het te beschrijven.
Zelden zal een volk zo door z'n machthebbers in de maling zijn genomen als de
Nederlanders. Een volk wat voor het overgrote deel nog steeds de leugens gelooft die uit Den
Haag komen.
Omdat we nu in een tijd leven waar mensen versneld met hun karma worden geconfronteerd,
begint één van de meest smerige doofpotten in dit land aan alle kanten te kraken.
Die doofpot heet Joris Demmink en alles wat daar mee samenhangt. Zoals dat de Nederlan
dse staat zich door Turkije heeft laten chanteren
vanwege het kindermisbruik van Demmink in Turkije. Hoe Nederland in ruil voor het niet
meewerken aan het vervolgen van Joris de Koerdische zakenman Baybasin levenslang achter
de tralies heeft gemanoeuvreerd.
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.
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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.
Misschien is hij nu wel mede zo fel omdat de volkomen corrupte en voormalige
hoofdcommissaris van Amsterdam, Bernhard Welten, hem vertelde dat hij geweldig uit zijn
mond stonk toen hij een vraag stelde over Joris Demmink.
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