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Geachte heer Poot,
 
Hartelijk dank voor uw schrijven. Peter Vandermeersch heeft mij gevraagd u te antwoorden.
 
De vordering tot getuigenverhoor door de stichting Roestige Spijker die de rechtbank Midden-
Nederland op 27 september behandelde heb ik bijgewoond. Het heeft ook geleid tot een
publicatie in de krant van 28 september (Wending in affaire Demmink). Ik voeg deze als
bestand bij.
Ik volg de zaak Demmink op de voet, maakt u zich geen zorgen. Op 13 november zal de
rechtbank uitspraak doen inzake het horen van getuigen. Op 16 december volgt bij het hof in
Arnhem de inhoudelijke behandeling van een verzoek tot vervolging van Demmink.
Op dit moment zijn er volgens ons geen ontwikkelingen die een nieuw artikel rechtvaardigen.
Mocht dit volgens u wel zo zijn dan hoor ik het graag.
 
Vriendelijke groet, ook namens mijn hoofdredacteur,
 
!

Marcel Haenen
Redacteur NRC
Twitter: @MarcelHaenen

 
!

!

Wending in affaire-Demmink

A ch t e r g ro n d

To p a m b t e n a a r

Het OM doet onderzoek na
Turkse onthullingen over oud-
topambtenaar Demmink. Hij
loop het risico te worden
vervolgd wegens pedofilie.

Door�onze�redacteur
Marcel�Haenen

UTRECHT.�Hij had een waterdicht ali-
bi. De beschuldigingen aan het adres
van de voormalige secretaris-generaal
van het ministerie van Veiligheid en
Justitie Joris Demmink over het seksu-
eel misbruiken van minderjarige jon-
gens in Turkije in 1996 konden simpel-
weg niet kloppen. Want de topambte-
naar was sinds 1986 niet in Turkije ge-
weest. Dat is altijd de verdediging ge-
weest van de bewindslieden Donner,
Hirsch Ballin en Opstelten als hun
hoogste ambtenaar weer eens werd
beschuldigd van pedofilie. Demmink
genoot om die reden dan ook tot zijn
pensioen vorig jaar de volledige steun
van zijn ministers.

Onthullingen uit Turkije gisteren ge-
ven een nieuwe wending aan de al tien
jaar voortslepende affaire. In het on-
derzoek naar een aangifte tegen Dem-
mink in Turkije heeft de Turkse offi-
cier van justitie Selim Altay vastge-

steld dat de topambtenaar op 20 juli
1996 Turkije zou zijn in gereisd. We-
gens verjaring is de zaak in Turkije
evenwel geseponeerd.

Het Turkse document is via de advo-
caat-generaal bij de Hoge Raad Diede-
rik Aben doorgestuurd naar het minis-
terie van Veiligheid en Justitie. Het de-
partement heeft vastgesteld dat het
om een authentiek stuk gaat en het
Openbaar Ministerie (OM) van het res-
sortsparket in Arnhem is nu een on-
derzoek begonnen naar „de betekenis
en de inhoud” van het stuk. Turkije
wil geen toelichting geven op het stuk
omdat de zaak nog onder de rechter
is. Tegen het sepot is namelijk beroep
a a n ge te ke n d .

Het Turkse onderzoek maakt de
kans groter dat er in Nederland toch
een strafzaak wordt geopend tegen
Demmink. Op verzoek van advocaat
Adèle van der Plas, die Turkse jongens
bijstaat die zeggen misbruikt te zijn
door Demmink, buigt het Arnhemse
hof zich op 18 oktober over haar ver-
zoek het OM opdracht te geven de top-
ambtenaar alsnog te vervolgen we-
gens seksueel misbruik. Het OM wei-
gerde dat eerder. „De verklaring van
Altay en de bevestiging van het minis-
terie dat het om een serieus stuk gaat,
maakt onze kans op succes aanmerke-
lijk groter”, zegt Van der Plas.

De nieuwe feiten in de zaak Dem-
mink kwamen gisteren aan de orde bij

J�U�ST�I�T�I�E

Joris�Demmink

Joris�Demmink�was�dertig�jaar
ambtenaar�op�het�ministerie�van
Justitie.�De�laatste�tien�jaar�was�hij
de�ambtelijke�baas�op�het�de-
partement.�Hij�was�eerder�ook
hoofd�van�de�directie�Politie,�direc-
teur-generaal�Rechtspleging�en
directeur-generaal�Internationale
Aangelegenheden�en�Vreemdelin-
g�e�n�z�a�ke�n�.

Hij�is�lid�van�de�VVD.�Vorig�jaar�ging
Demmink�met�pensioen.�Ee�r�d�e�re
onderzoeken�door�rijksrecher-
che�en�OM hebben�nooit�geleid
tot�een�strafrechtelijke�zaak.

In�2007�lieten�de�ministers�Hirsch
Ballin�(Justitie,�CDA),�Ter�Horst
(Binnenlandse�Zaken,�PvdA)�en
Middelkoop�(Defensie,�Christen-
Unie)�de�Kamer�weten�dather-
haald�onderzoek�door�de�Alge-
mene�Inlichtingen�en�Veilig-
heidsdienst�(AIVD)geen�aanwij-
zing�had�opgeleverd�van�betrok-
kenheid�bij�strafbare�feiten�door
topambtenaar�Demmink.�Er�was
volgens�de�bewindslieden�daarom
geen�enkele�reden�om�hem�op
non-actief�te�zetten.

de rechtbank in Utrecht. Daar eiste de
Stichting De Roestige Spijker – die ij-
vert voor de berechting van Demmink
– dat rechters onder ede een aantal
personen horen met belastende infor-
matie over de man. Het gaat om twee
voormalige gevangenisdirecteuren
die eerder bij de notaris verklaard
hebben over seksuele escapades van
Demmink. In de rechtszaal zat giste-
ren ook een veertigjarige man die zegt
dat hij op 15-jarige leeftijd in een Am-
sterdams bordeel voor jongens is mis-
bruikt door Demmink. Hij is volgens
de advocaat van de stichting Matthijs
Kaaks bereid om met naam en toe-
naam onder ede te verklaren bij de
re c h te r.

Kaaks noemde het „een misdaad op
zichzelf ” dat opeenvolgende minis-
ters Demmink onvoorwaardelijk steu-
nen, zijn juridische kosten volledig be-
talen en een serieus onderzoek weige-
ren. De stichting die hij vertegenwoor-
digt, wordt volgens Kaaks financieel
gesteund door vader en zoon Poot van
projectontwikkelaar Chipshol. Zij spa-
ren al jaren kosten noch moeite om
Demmink voor de rechter te krijgen
omdat ze een groot justitieel complot
ve r m o e de n .

De stichting wil ook toestemming
van de rechter om actief propaganda
te mogen maken voor een filmpje
waarin mensen verklaren over seksu-
eel misbruik door Demmink. De pro-

ductie – Dutch injustice – is op YouTu-
be al 261.000 keer bekeken. De stich-
ting zegt bang te zijn voor schade-
claims als men nadrukkelijk aandacht
vraagt voor het filmpje.

De terughoudendheid van de stich-
ting wordt volgens Kaaks ingegeven
door hetgeen het AD is overkomen.
Demmink eist voor de rechtbank in
Rotterdam 100.000 euro smartengeld
van die krant. Het AD schreef vorig
jaar dat de hoogste ambtenaar van Jus-
titie in de jaren tachtig contacten zou
hebben onderhouden met een pooier
van minderjarige jongens.

De rechter in Utrecht beslist op 13
november of getuigenverhoren wor-
den toegestaan. Naast rechters in die
stad, Arnhem en Rotterdam verdiept
ook de Hoge Raad zich in de beschuldi-
gingen aan het adres van Demmink.
Het hoogste rechtscollege buigt zich
over een herzieningsverzoek van Hu-
seyin Baybasin. Hij werd in 2002 tot le-
venslang veroordeeld voor moord en
drugshandel, maar is naar eigen zeg-
gen het slachtoffer van een complot
waarin Demmink een rol zou spelen.

Demmink zelf blijft bij monde van
zijn raadsman Harro Knijff laconiek
over de beschuldigingen. Hij houdt vol
dat hij na 1986 nooit meer in Turkije is
geweest. „En waarom zou hij dit zeg-
gen als het niet klopte”, zegt Knijff.
„Dan zou hij een uilskuiken zijn en dat
is hij niet. Demmink is heel slim.”
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