Pedofilie in Holland
Alarm van boven de Moerdijk.

Justitie kán niet onpartijdig zijn in behandeling van
pedozaken

Wordt ons land bestuurd door
pedofielen? – Deel 2: nieuwe
gruwelijke details
Posted op februari 14, 2019 door Rommel in Artikelen // 10
Comments

Anno 2019 is het vertrouwen in
mainstream media terecht lager
dan ooit. Desalniettemin verrichte
Radio 1 programma Argos onlangs
uitstekend journalistiek onderzoek.
uitzending ‘Het verhaal van Lisa’
behandelt het seksueel misbruik van
minderjarig Haags meisje door
haar vader, wiens connecties reiken
de elite van ons land.
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Door: N. Arcist
FENIXX schreef eerder
over de Rolodex-affaire, die rond de eeuwwisseling speelde.
Het
onderzoek naar kindermisbruik in elitaire kringen werd van
binnenuit
gesaboteerd. De prominente verdachten – waaronder oudsecretaris
generaal van Justitie Joris Demmink en de rechters Hans
Holthuis, Jan
Wolter Wabeke en Hendrik Wooldrik – ontkwamen aan vervolging.

Deze feiten speelden zich lang geleden
af, toen het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen stond.
De
verdachten ontsprongen de dans: ruim twintig jaar later is
vervolging
zeer onwaarschijnlijk. Of toch niet?

Het verhaal van Lisa
speelt zich jaren later af, maar het lijkt een voortzetting
van de
Rolodex-zaak. De verdachten bekleden belangrijke posities,
maken zich
schuldig aan kindermisbruik en hebben het politie- en
justitieapparaat
in hun zak. Sterker nog: het slachtoffer herkent misbruikers
die ook al
voorkwamen in het Rolodex-onderzoek.

Lisa (gefingeerde naam) is vijftien
jaar als zij bij de politie aangifte doet van seksueel
misbruik. Haar
incestueuze vader – de advocaat K. (naam bij de redactie
bekend) –
misbruikte haar al vanaf jonge leeftijd. Dat gebeurde thuis,
maar ook in
een Haags park en café, waar vrienden van de vader haar tevens
verkrachtten. Het betreft advocaten, kopstukken uit het
bedrijfsleven en
een topman van justitie.

Volgens Lisa verkleedden de daders
zich – bijvoorbeeld in doktersjassen – en deden aan
crossdressing,
waarbij mannen gekleed gaan als vrouw. Het jonge meisje raakte
zwanger
door het misbruik, beviel in een bos, waar haar kind werd
gedood en
begraven. Lisa vertelt dat er tijdens seksfeesten ook andere
kinderen
ten prooi vielen aan de verkrachters.

Op het eerste gezicht klinkt het
verhaal van Lisa ongeloofwaardig. Politie en justitie stellen
dat er
‘onvoldoende aanknopingspunten’ zijn om de vader te vervolgen.
Zedenexperts van de politie vonden geen aanwijzingen die
duiden op
seksueel misbruik en rechtszaken werden geseponeerd.

Maar het verhaal van Lisa wordt
ondersteund door andere familieleden. De moeder trof bloed en
natte
plekken in het ondergoed van haar dochter aan. Haar broer
vertelt hoe
vader K. hem drogeerde en anaal verkrachtte. De zus van Lisa
ontdekt op
de gemeenschappelijke

computer
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pornowebsites
bezocht, evenals een profielpagina waarop haar vader was
verkleed als
vrouw (crossdressing), in de kleding van zijn echtgenote.

Ook de zus van Lisa doet later
aangifte en de politie neemt de computer in beslag voor
onderzoek. De
rechercheurs vinden geen strafbaar materiaal op de pc. De
moeder van
Lisa laat het hier niet bij zitten en schakelt een
privédetective in.
Die weet middels een speciaal programma verwijderde bestanden
te
herstellen en treft daarop zo’n duizend foto’s met kinderporno
aan.
Daarnaast vindt de privédetective ook programma’s die worden
gebruikt
voor spionagedoeleinden.

Vader K. ontkent dat hij de
kinderporno bekeek en is naar eigen zeggen slachtoffer van een
complot,
georkestreerd door zijn ex-vrouw en schoonmoeder.

Lisa herinnert zich de namen van haar
andere misbruikers. Uit de uitzending blijkt dat de
betreffende
justitietopman eerder verdacht is van kindermisbruik, onder
meer in het
buitenland. Het betreft vrijwel zeker Joris Demmink.

Het slachtoffer vertelt dat alle
misbruikers elkaar kenden van de Leidse studentenvereniging
Minerva.
Joris Demmink was in zijn studententijd lid van Minerva. Uit
de
LinkedIn-pagina van advocaat K. blijkt dat hij eveneens lid
was van deze
vereniging. Dat advocaat K. en Demmink elkaar kennen wordt
verder
bevestigd door het feit dat zij beiden de elitaire Sociëteit
de Witte – gelegen naast de Tweede Kamer – frequenteerden. Ook
Rolodex-verdachte Holthuis is (in die tijd) lid van de
sociëteit.

Het onderzoek naar advocaat K. wordt
op alle mogelijke manieren gesaboteerd. Zedenrechercheurs
stellen dat er
geen sprake is van misbruik, psychiaters stellen van wel.
Wanneer de
moeder het gevoel krijgt dat auto’s haar achtervolgen, noteert
en
fotografeert zij de nummerborden, waarna zij die doorgeeft aan

de
politie. De rechercheurs in kwestie noteren de nummerborden
tot drie
maal toe verkeerd. Een onafhankelijke gynaecoloog stelt op
basis van
röntgenfoto’s vast dat Lisa wel degelijk is bevallen van een
kind, maar
daar wordt niets mee gedaan.

Lisa omschrijft hoe haar baby na de
geboorte wordt gedood en begraven in een bos nabij
Scheveningen. De
politie doet het af als een verzinsel, maar uit
getuigenverklaringen
blijkt dat daar wel degelijk een massale zoekactie heeft
plaatsgevonden.
Het Openbaar Ministerie schuift ook al het bewijs van
onafhankelijke
experts terzijde.

Verder zijn er tekenen van
belangenverstrengeling, aangezien advocaat M. inmiddels een
relatie
heeft met een Haagse rechter. Ook kent deze rechter Joris
Demmink
persoonlijk.

De moeder van Lisa is de tegenwerking
van de autoriteiten beu en dient een klacht in bij het Haagse
gerechtshof. De voorzitter van het hof is echter zelf
zedenverdachte
geweest: Jan Wolter Wabeke. Naar eigen zeggen behandelt Wabeke
geen
kindermisbruikzaken meer, maar uitgerekend wel die van Lisa,

waarin zijn
vrienden als verdachten zijn aangemerkt. Het is de wereld op
zijn kop.

Ook Wabeke kan de elite van Nederland
tot zijn persoonlijke vriendenkring rekenen, zoals
klimaatgoeroe Ed
Nijpels, die zelf – tot twee keer toe – kinderseks wilde
legaliseren.

Kamerlid Ed Nijpels & MinJus Korthals Altes probeerden in
1978 & 1985 kinderseks te legaliseren.
Hun vriend Joris #Demmink was in 85 hoofd vd NL politie. Het
2-jarige dochtertje van jongenspooier Willard verdween toen
spoorloos.
Schrijfster Y. Keuls zag
pic.twitter.com/b9ESdW8d48
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— Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) August 5, 2018

Daarnaast was Wabeke nauw met oud-AIVD- en politiechef Gerard
Bouman:

En zelfs met premier Mark Rutte:

Premier Mark Rutte dobberde vandaag weer door de
Amsterdamse grachten met meervoudig zedenverdachte Jan Wolter
Wabeke,
diens echtgenoot Jan is de man met het oranje hoedje.
Drie rechercheurs verklaarden onder ede tegen #Demmink &

#Wabeke.#Rolodex
#Maasdam
pic.twitter.com/cIoQrbcmJf

#kindermisbruik

— Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) April 27, 2018

Met zulke vrienden is een objectief
onderzoek naar strafbare feiten natuurlijk uitgesloten. En
waarom laten
mensen als Rutte zich eigenlijk in met iemand als Wabeke?

Hulde aan radioprogramma Argos en onderzoeksjournalist Sanne
Terlingen. De volledige uitzending beluistert u hier.

N. Arcist
De redactie van Nageltjes denkt dat dit geen “fake news” of
“vals nieuws” is. Kan U zich het lot van onze kleindochters en
achterkleindochters indenken, eens de Mohammedanen hier de
macht gegrepen hebben?

Het complot tussen crimineel pedofiel links en de islamitische
veroveraars wordt ons steeds meer en meer duidelijk. De
laatste der profeten was een pedofiel. Ze was negen en werd
verkracht. Ik schrijf dat niet zo maar. Het staat open en
bloot in de Hadith (overleveringen over) en de Sira (Biografie
van) de laatste der profeten. De islamitische doctrine spreekt
voor zichzelf, en al onze politici zijn ziende blind.
Cognitieve dissonantie zullen we maar zeggen. Of totale
blindheid van totaal onbekwamen! Ne SPa Bart?

