
Van: Peter Poot - Chipshol pp@chipshol.com
Onderwerp: Fwd: Bij misbruik waren journalisten niet nieuwsgierig

Datum: 4 maart 2011 18:00
Aan: j.dohmen@nrc.nl

Beste Joep,

In Villamedia las ik “Het is een beerput”, over jouw diepgravende onderzoek naar en onthullingen over seksueel misbruik in de RK. 
Heel boeiend.

Daarin eindigde je met:
“Het mooie vind ik dat het journalisten zijn geweest die deze zaak op de agenda hebben gezet....... Niet de wetenschappers, de politiek, 
of de kerk zelf - maar journalisten. Dat is precies de rol die journalistiek in een samenleving moet hebben”

Ook las ik je artikel van 1 maart waarin werd gemeld dat het Vaticaan een Nederlandse bisschop anderhalf jaar geleden een 
beroepsverbod heeft opgelegd na beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige jongens.

Waarom krijgt  Demmink ondanks aanhoudende beschuldigingenin geen beroepsverbod en blijft in de Doofpot, niet alleen bij de politiek 
maar zelfs bij journalisten?

Mijn vader schreef vandaag op zijn site https://www.demminkdoofpot.nłhome.html
Een topambtenaar zozeer en zolang in opspraak had ook, als het een man van eer zou zijn, uit eigen 
beweging moeten aftreden. Zo niet dan had de regering hem tot aftreden moeten dwingen maar het 
tegendeel is gebeurd. Minister Donner heeft Demmink ondanks diens slechte reputatie als directeur-generaal 
in 2002 tot secretaris-generaal van Justitie benoemd, zelfs tegen heftig intern verzet met name van diens 
voorganger Borghouts. Overigens was Demmink daarvóór op Defensie zozeer in opspraak dat men hem daar 
niet langer lustte. Waarom toch benoemd? Waarom gehandhaafd door Hirsch Ballin en Opstelten? Terwijl zijn 
staatssecretaris Teeven - toen Kamerlid - gesteld heeft Demmink eruit te zullen gooien. Weet Demmink 
teveel? 

Ben benieuwd of jij dan wel NRC het Demmink schandaal op de agenda gaat zetten en verder onderzoeken. 
Hoe dan ook zou ik een reactie op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,

Peter Poot

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Peter Poot - Chipshol <pp@chipshol.com>
Datum: 17 februari 2011 16:10:33 GMT+01:00
Aan: j.dohmen@nrc.nl
Onderwerp: Bij misbruik waren journalisten niet nieuwsgierig

Beste Joep, 
Allereerst nog van harte geluk gewenst met de prijs van Journalist van het Jaar.
Uit je dankwoord citeer ik een aantal punten die mij troffen:

·       “Dat rekent hij ook zichzelf aan.”
·       “Maar het bleven losse verhalen, incidenten.”
·       “Destijds liet de pers het daar bij zitten.”
·       “Ik reken het mezelf aan dat ik niet al in 2002 het Katholieke internaatsysteem 

onderzocht.”
·       “Ik reken het me ook aan dat ik de late herfst van 2009 niet zelf op het idee kwam om 

een diepgaand onderzoek te beginnen naar het misbruik …”
·       “Het misbruik bleek massaal, zo weten we nu, en inderdaad een publiek geheim.”
De reden dat ik jou schrijf, is tweeledig.
1.     Een ander publiek geheim.
2.     Naar aanleiding van bovengenoemde citaten de hoop dat jij op korte termijn daaraan 

aandacht zult gaan besteden.
Secretaris generaal Joris Demmink van het ministerie van Justitie wordt al jarenlang 
beschuldigd van pedopraktijken. Desondanks is hij in 2002 op deze hoge positie benoemd 

mailto:Chipsholpp@chipshol.com
mailto:Chipsholpp@chipshol.com
mailto:j.dohmen@nrc.nl
https://www.demminkdoofpot.nl/home.html
mailto:pp@chipshol.com
mailto:j.dohmen@nrc.nl


beschuldigd van pedopraktijken. Desondanks is hij in 2002 op deze hoge positie benoemd 
en gehandhaafd. Als een onderwijzer, badmeester of sportleider wordt beticht van pedo-
neigingen, duiken politici er meteen bovenop. Met in hun kielzog de media.
Maar als de hoogste justitie-ambtenaar van Nederland stelselmatig onder vuur ligt, 
duiken diezelfde politici weg. Met in hun kielzog het overgrote deel van de media. Als 
Berlusconi beschuldigd wordt van seks met minderjarige meisjes is dat groot nieuws in 
Nederland, tegelijkertijd wordt gezwegen over de beschuldigingen aan het adres van 
Demmink. Géén onderzoek. Géén discussie. Géén verweer. Géén publiciteit. Geheel 
passend in de lijn van minister Donner die met droge ogen beweert: Er is geen sprake van 
rook. Laat staan van vuur. 

Naar aanleiding van het gevecht van Chipshol met de overheid ontvingen wij in 2009 van 
klokkenluiders uit de recherchewereld een verzegelde envelop met een verontrustende 
mededeling:
“Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielen 
netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde s-g Joris Demmink betrokken zijn maar 
veel meer hoge topambtenaren en politici.”
Na diepgravend onderzoek (van een voormalig topambtenaar van Justitie, een 
onderzoeksjournalist en de Stichting Klokkenluiders) heeft mijn vader in 2010 in een 
oplage van 10.000 stuks een boek daarover uitgebracht: De Demmink Doofpot.

De media hebben – een enkele uitzondering daargelaten – geen aandacht aan zijn boek 
besteed. Journalisten beamen dat het onderwerp mede op instigatie van hogerhand wordt 
gemeden. De enkeling die er tóch induikt, kan rekenen op tegenwerking en intimidatie. 
Zo werd NOS journalist Jeroen de Jager na onze persconferentie over De Demmink 
Doofpot van de zaak gehaald. De blokkade gaat zelfs zó ver dat sinds 2011 ook zijn 
advertenties over Demmink (die in 2010 wel werden geplaatst) door landelijke kranten 
worden geweigerd. Ook door NRC Handelsblad.
Dat Demmink in 2002, toen hij al jaren in opspraak was, door Donner benoemd is tot 
hoogste ambtenaar van Justitie en sindsdien ondanks meerdere aangiftes kan aanblijven 
is verontrustend. Donner, diens opvolger Hirsch Ballin en ook de huidige Justitie-minister 
Opstelten stellen dat er niets aan de hand is. Recent nog gaf Opstelten in een brief aan 
emeritus hoogleraar Wiek Slagter aan geen enkele actie te zullen ondernemen (link). 
Verontrustend is ook dat Kamerleden passief blijven en zelfs niet reageren en ook de NRC 
kennelijk zodanig geïntimideerd wordt dat inmiddels zijn advertenties (link) zijn 
geweigerd.
Wij leggen ons daar niet bij neer, integendeel.
Teneinde te voorkomen dat dit schandaal in de Doofpot blijft, zullen wij volgende week 
de website www.DeDemminkDoofpot.nl lanceren.
Na lezing van jouw Dankwoord “Bij misbruik waren journalisten niet nieuwsgierig” is 
mijn hoop erop gevestigd dat jij het wel aandurft over deze doofpot te gaan schrijven. 
Temeer daar er duidelijke verbanden zijn met de doofpot die in de Katholieke kerk 
jarenlang heeft kunnen plaatsvinden. Veelvuldig zijn door het OM immers ten onrechte 
pedofiele priesters niet vervolg en aangiftes niet aangepakt. Geen wonder met een 
topman als Demmink bij Justitie.
Met vriendelijke groet,
Peter Poot, CEO Chipshol
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