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#demmink
Jan van Brussel
@19JvB55
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#demmink #demminkdoofpot Britten
keken massaal weg bij kindermisbruik.
Nederland is geen haar beter.
demminkdoofpot.nl/pagina/module/…
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@NicovandenHam
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Nieuw Bericht: HUURMOORDENAARS
>>> nicovandenham2.blogspot.nl
#Demmink
Geretweet door StanZa zXz
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@NicovandenHam

40m
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>>> nicovandenham2.blogspot.nl
#Demmink
Geretweet door pedro
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Vincent Bontrop
@Bontrop
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Dus toch. Zoek dan gelijk ff door naar
dat filmrolletje #Srebrenica en die
ongecensureerde audiocassette
#Demmink nos.nl/l/768030

Nico van den Ham
@NicovandenHam
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#demmink tweeten

@klokkenluideris volgen

Waar in Holland

NRC Ombudsman

Hoera, het Teeven bonnetje is boven water!
Later vanmiddag zal minister Opstelten bevestigen dat ‘stomtoevallig vlak [meer]
Hogere strafeis voor corrupte Hooijmaijers
Het OM heeft zojuist een nóg hogere straf geëist tegen de corrupte VVD’er T [meer]
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‘Bewonderenswaardig blond’ is ook discriminerend
Jocelyne P. De vrouw van VVD’er Ton Hooijmaijers die wegens corruptie is ve [meer]
Boete van 360 euro voor mening over uitdagende selfie Leroy Fer
Drie personen die hebben gereageerd op een uitdagende foto van een aantal d [meer]
Geert Wilders eist bescherming PVV kandidaten na vijfde aanslag
Geert Wilders wil dat PVV kandidaten bescherming krijgen na de nieuwe aanla [meer]

REACTIE OP VICTORIAARTIKEL VAN
VRIJLAND
9 maart 2015

Algemeen

DENK JE DAT JE ALLES HEBT GEHAD QUA SMAAD EN SLANDER KOMT
‘VRIJHEIDSSTRIJDER’ VRIJLAND ER NOG EENS OVERHEEN * WANHOPIGE EN
RANCUNEUZE VRIJLAND LAAT ZICH BESPELEN DOOR PSYCHOTISCH
SLACHTOFFER VICTORIA

Gewoon rustig reageren op basis van de feiten. Waarom niet? Wie maakt mij nog wat na meer dan
tien jaar laster, detentie, arrestatie, demonisering, ridiculisering, psychiatrisering en alles wat ik nog
vergeten ben? Ten eerste ‘gooi ik niet de handdoek’ zoals Vrijland stelt maar kies een andere rol in de
strijd tegen de NWO. Dat heb ik in het stuk hieronder ook uitgelegd en met redenen omkleed. Deze
change of roles heeft dus niets te maken met de ‘zaakVictoria’ want toen ik het stuk hieronder
schreef was ik niet op de hoogte van haar contacten met Vrijland.
Dan Victoria zelf. Om in een keer af te rekenen met de laster waarmee Vrijland zich opnieuw meester
probeert te maken van mijn erfenis na in het verleden ook al zeer verwerpelijke methodes te hebben
gebruikt zoals stiekem filmen en diefstal van geld: Victoria stuurde mij op 7 maart nog een email
waarin ze mij vraagt op te treden als ‘getuige’ in een van haar rechtszaken. Twee dagen daarvoor
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vroeg ze mij (opnieuw) om geld nadat ze had geschreven ‘je bent goed bezig’. Het probleem met
Victoria is dat ze een week of zes geleden psychotisch werd. Tot op dat moment hadden we in
redelijke harmonie samengewoond (een maand of vijf) in ‘ons’ huis in Wexford, al was het wel een
groot probleem dat Victoria voortdurend druk zette om (nog meer) geld te geven. Dat ‘samenwonen’
was overigens mede mogelijk doordat Victoria vaak lagere tijd in Dublin verbleef waardoor ik het rijk
in het huis voor me alleen had. De reden voor haar ineenstorting was dat ik problemen kreeg met de
politie in Ierland die mijn Ierse website uit de lucht wilde drukken hetgeen ook is gebeurd. Hiertoe
ben ik twee maal gearresteerd. Dit kon Victoria niet aan en vanaf dat moment was ons huis in
Wexford ‘omsingeld door de politie’. Ik mocht geen licht aandoen want dan zou de ‘politie zien dat
we thuis waren’. Het ging er hard aan toe tussen ons. Zo hard, dat Victoria op een gegeven moment
mijn mobiele telefoon stal en ze die alleen wilde teruggeven als ik de sleutel van het huis bij haar zou
inleveren. Dat deed ik vanuit de gedachte: we zien wel wat er verder van komt en in de wetenschap
dat het ‘samenwoonproject’ met Victoria toch een kansloze missie was. Overigens had zij mij al
eerder gedwongen de sleutels af te geven en ze toen weer teruggegeven. Ik ging toen naar Duitsland
en bij terugkomst op 9 februari weigerde Victoria de sleutels terug te geven.

In het huis staan nog wat spullen van mij vooral kleding en mijn Ierse fiets. Ze bleef echter wel
vragen om geld en andere vormen van bijstand, zoals mijn optreden als ‘getuige’. Hierop zei ik steeds
dat als ze de sleutels niet zou teruggeven, er ook geen contact meer zal kunnen zijn. Ze heeft me vanaf
dat moment wel honderd keer gebeld. Uiteindelijk is ze naar Martin Vrijland gestapt. Overigens deed
ze eerder toen zonder aanwijsbare reden iets dergelijks richting Eric Donk. Toen zei ze dat ‘zij mijn
vriendin was’ en ik ‘enorme vlekken in haar nek had veroorzaakt met zuigzoenen’. Als ‘bewijs’
stuurde ze toen een foto van haar nek. Vanaf 9 februari verblijf ik in verschillende hostels in Dublin
terwijl het prachtige huis in Wexford dat met duizenden euro’s van mijn geld is opgeknapt leegstaat.
De reden dat ik dit vrij uitgebreid uit de doeken doe is vooral om zo de intense, malicieuze en perfide
verdorvenheid aan te geven van Martin Vrijland. Niet om Victoria te schaden. Zij is slachtoffer van
een misdadig en pervers systeem, helaas, en ik heb haar net als destijds Eric Donk proberen te
helpen zo goed en kwaad als ik dat kon. Op basis van wat Victoria met de Ierse politie heeft
meegemaakt twee maal zwanger gemaakt door agenten in uniform, kinderen vervolgens gestolen en
in een pedomisbruikgezin geplaatst en nog veel meer is het alleszins te begrijpen dat ze paranoia
reageert op alles wat met politie te maken heeft. Dat Martin deze vrouw nu gebruikt als ‘wapen’ in
zijn hetze tegen mij, tsja….. wie het weet mag het zeggen.
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