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‘IK HERKENDE HEM METEEN. DAT WAS DIE KLANT UIT DE DOEDIJNSSTRAAT.’

De topambtenaar,
de Haagse pooier
en zijn jongens

De in 1991 vermoorde criminele
pooier Dick Willard.
FOTO : MISDAADJOURNALIST.NL

DEN HAAG • De machtigste ambtenaar van het ministerie van
Veiligheid en Justitie, Secretaris-generaal Joris Demmink,
wordt al jaren beschuldigd van kindermisbruik. Maar alle politieonderzoeken hiernaar lekten uit of leidden niet tot zijn vervolging. Het AD zocht langdurig naar nieuwe feiten en vond die in
de Haagse Schilderswijk, waar drie ooggetuigen vertellen hoe
Demmink regelmatig een pooier van minderjarige jongens ontmoette.

KOEN VOSKUIL

B

egin jaren tachtig is
Joris Demmink (64)
regelmatig samen gezien met de Haagse
kinderpooier Dick Willard, zo verklaren drie
mannen uit de Haagse
Schilderswijk aan het
AD. Ze zeggen getuige te zijn geweest van ontmoetingen tussen
Demmink en Willard in een homosauna en een cafetaria. Bovendien beweren ze Demmink dat
regelmatig minderjarige jongens
ophaalde of naar zijn huis liet
brengen. De Justitietopman zelf
zegt dat Willard ‘volslagen onbekend’ voor hem is en dreigt met
juridische maatregelen tegen
deze krant.
De nooit eerder opgetekende
verklaringen uit Den Haag
komen vlak voordat de allerhoogste topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie na
dertig jaar met pensioen gaat.
Zijn afscheidsfeest is 26 oktober
aanstaande.
Al sinds 2003 wordt Secretarisgeneraal Demmink in verband
gebracht met kindermisbruik.
Twee Turkse mannen deden vorig
jaar aangifte van verkrachting en
seksueel misbruik tegen Demmink. Een onderzoek van de
Rijksrecherche leidde niet tot
vervolging. Ook eerdere onderzoeken van de AIVD naar Demmink brachten geen bewijs van
schuld op tafel.
Velen twijfelen echter of de onderzoeken goed zijn uitgevoerd
en of het ministerie van Veiligheid en Justitie kritisch genoeg
kijkt naar haar hoogste ambtenaar. Tot in de Amerikaanse senaat zijn hier vragen over gesteld,
aan ondermeer de Europese
Commissie.

Joris Demmink is één van de
invloedrijkste mensen van Nederland. Hij staat al tien jaar aan het
hoofd van het ministerie van Justitie, tegenwoordig Veiligheid en
Justitie. Als Directeur-generaal
Rechtspleging was hij betrokken
bij de benoeming van rechters en
officieren van justitie. Zijn imposante justitiecarrière begon hij in
1982 als plaatsvervangend Directeur-generaal Politie.
In deze periode is Demmink
gezien samen met kinderpooier
Dick Willard, verklaren meerdere
bronnen. Zo ook de voormalig leider van een Haagse hasjbende:
,,We probeerden altijd aan infor-

Haagse hasjhandelaar:

‘Demmink en
Willard voor
de sauna zien
praten.’
matie te komen, dus volgden we
politie- en justitiemensen of braken bij ze in. We gebruikten dezelfde methoden als de politie.
We schaduwden mensen, achtervolgden ze. Noem het contraspionage.” De Hagenaar wil niet met
zijn naam in de krant worden genoemd, maar zegt: ,,Bij de rechter
ben ik bereid alles onder ede te
verklaren.”
De hasjhandelaar zegt de identiteitspapieren van Demmink te
hebben gezien toen hij begin
jaren tachtig inbrak in de bij homo’s populaire sauna Ceasar (sic)
Sports aan de Mauritskade in
Den Haag. Omdat in deze sauna
veel hooggeplaatste lieden kwa-

men, zocht de Hagenaar in die
kluisjes naar belastende informatie. ,,Wij trainden boven de sauna
in de sportschool van Chris Visser en ik kon aan een moedersleutel van die kluisjes komen. Zo
heb ik de identiteitspapieren van
Joris Demmink gezien. Hij
werkte toen nog voor Defensie,
niet Justitie.” Een blik op zijn cv
leert dat Demmink voor 1982
werkzaam was als Hoofd Juridische afdeling van het ministerie
van Defensie.
Bij dezelfde sauna ontdekt de
hasjhandelaar dat de meer dan
eens
veroordeelde crimineel
Dick Willard en justitietopman
Joris Demmink elkaar regelmatig
ontmoeten. ,,Dick Willard kwam
ook in de sauna aan de Mauritskade. Ik heb Demmink en Willard meerdere keren voor de deur
en in de sauna met elkaar zien
praten.”
De Haagse crimineel komt terloops nog meer te weten over
Demmink als hij begin jaren
tachtig drie van zijn bendeleden
jongenspooier Dick Willard laat
volgen. ,,Dat deden we omdat we
wisten dat Willard praatte met de
Criminele Inlichtingen Dienst.
We wilden weten wie zijn contacten waren bij politie en justitie.”
De namen van de drie bendeleden die Willard zouden hebben
gevolgd, zijn bij deze krant bekend. Eén van hen bleek inmiddels overleden. De tweede wilde
slechts praten in ruil voor een
forse vergoeding, waarop het AD
niet is ingegaan. De derde gaf toe
Dick Willard en Joris Demmink
samen te hebben gezien, maar
weigerde verder elk commentaar.
Een Directeur-generaal van
Justitie die contact zou hebben
met een zware crimineel, dat is

op zich al opmerkelijk. Maar de
bendeleden rapporteren later ook
aan hun baas dat ze Joris Demmink hebben gezien met minderjarige jongens, aldus de Haagse
bendeleider. ,,Mijn mensen zagen
jongens bij hem in de auto stappen. Het ging om jongens van niet
ouder dan vijftien jaar. Het was
algemeen bekend dat Dick Willard minderjarige jongens leverde
voor seks. Later hebben we ook
gezien dat er jongens bij hem
thuis werden afgeleverd.” De
Haagse crimineel noemt vervolgens het adres waar Joris volgens
het kadaster sinds 3 juni 1985
woont.
We sporen meerdere personen
op uit Willards voormalige vrienden- en kennissenkring, maar
lang niet iedereen durft een verklaring af te leggen over de machtige justitieman. Een voormalige
vriend van Willard raakt zelfs
spontaan in paniek als we de
naam Joris Demmink noemen.
,,Ik weet wie je bedoelt, maar hier
wil ik absoluut niets mee te
maken hebben. Ik ontken niet dat

Joris Demmink was
in de jaren tachtig al
een topambtenaar
van Justitie. FOTO ANP

ze elkaar kenden, maar laat mij
er buiten.”
Een bewoner van de Haagse
Schilderswijk durft wél een getuigenis af te leggen. Hij heeft geen
contact met de Haagse hasjhandelaar maar onderbouwt diens
verhaal. Want ook hij zegt begin
jaren tachtig te hebben gezien
hoe Demmink een minderjarige
jongen bij Dick Willard oppikte.
De 62-jarige Hagenaar slaat direct aan als we hem een oude foto
van Demmink tonen: ,,Dat is
hem.” Hij weet ook de locatie te
noemen; een cafetaria van Dick
Willard in de Weimarstraat.
,,Mijn broer woonde om de hoek
in de Franklinstraat en als ik op
hem moest wachten ging ik altijd
in dat cafetaria zitten. Zo eens in
de twee weken ongeveer kwam
daar ook deze man binnen, van
wie ik nu weet dat hij Demmink
heet. Toen dacht ik altijd dat hij
een rechercheur was, want Dick
Willard stond bekend als een verraaier, een tipgever van de politie.”
Hij herinnert zich dat Dem-

mink het cafetaria meerdere
keren met een ,,Arabisch uitziend
jongetje” verliet. ,,Dick Willard
had altijd jongens om zich heen,
meestal Marokkaantjes. Als Dick
in de zaak was, hingen die jongens daar ook altijd rond. Demmink ging weleens bij Willard en
die jongens aan tafel zitten. Ik
heb hem ook meer dan eens de
zaak zien verlaten met een van
die jongens. Hij was een jaar of
vijftien. Zeker niet volwassen, in
elk geval.” Wat er daarna gebeurde tussen Demmink en de
minderjarige jongen, kan hij niet
met zekerheid zeggen. ,,Maar het
was algemeen bekend dat Willard jongenspooier was, dus je
kunt aannemen dat het voor de
seks was.”
Dick Willard zelf kan het verhaal niet navertellen. In 1991
kwam hij op gruwelijke wijze aan
zijn einde. Het was de wraak
van twee van zijn voormalige
‘seksslaven’, zo verklaarden zij
zelf. In de bossen van Voorthuizen schoten ze Willard dood
en doorboorden met een brood-

mes zijn keel en ogen.
Mourad O. en Hans L., beiden
tot 7 jaar veroordeeld, verklaarden de moord als enige uitweg te
zien om onder Willards dwang
uit te komen. Zelfs 21 jaar na de
moord praat Hans L. nog verbitterd over Willard: ,,Hij bezat geen
greintje menselijkheid. Het was
een beest dat teerde op ander-

Nico van Empel:

‘Zeker dat
Demmink bij
Willard thuis
kwam.’
mans menselijk leed. Als hij niet
kreeg wat hij wou, ging hij over
lijken.” Hans L. zegt zich de naam
Demmink niet te kunnen herinneren. Wel bevestigt hij dat er politie- en justitiemensen ,,in hun
vrije tijd” bij Willard thuis kwamen. ,,Die kwamen langs voor de

seks. Ook met jonge meiden trouwens.”
Willards voormalige advocaat
Michaël Mantz zegt: ,,Het morele
peil van Dick Willard was nul
komma nul. Hij troggelde bijvoorbeeld ook vrouwen geld af, die
dan huilend bij mij op kantoor
kwamen.” De door anabolen opgepompte Willard was een vreemde
verschijning, herinnert Mantz
zich. ,,Een type Schwarzenegger,
maar wel een tikje gay. Dat was
een vreemde combinatie. Er hingen altijd jonge jongens rond hem
heen van veertien, vijftien jaar
oud. Die jongens keken enorm
tegen hem op. Hij nam ze ook
mee naar mijn kantoor.”
Dat Willard tot alles in staat
werd geacht, blijkt wel uit het feit
dat hij hoofdverdachte was van de
verdwijning van zijn eigen dochter. In 1985 verdween de driejarige Michelle Willard spoorloos.
Willard bazuinde zelf rond dat hij
haar voor 20.000 gulden had verkocht, waarna hij een jaar werd
gegijzeld door de Raad voor de
Kinderbescherming. Later ont-

kende hij elke betrokkenheid. Michelle is nooit meer teruggevonden.
Dick Willard dwong deze minderjarige jongens, vaak met geweld, tot seks en prostitutie, zo
verklaren meerdere van zijn voormalige kennissen. Zoals oud-crimineel Nico van Empel (61), die
jarenlang bij Willard in de Haagse
Doedijnsstraat woonde. ,,Willard
had altijd jonge jongens om zich
heen. Hij sprak altijd bijzonder
laatdunkend over ze: ‘Vanavond
heb ik weer wat pijpwerk voor ze,
dan komen er weer centjes op
tafel.’ Dat soort teksten. Hij liet de
jongens vooral werken vanuit zijn
huis. Dat was geen geheim in de
straat. Als buurtbewoners voor
hun deur zaten met een pijpje
bier in hun hand, keken ze niet op
of om van de klanten die in en uit
liepen.”
Van Empel zegt dat Demmink
bij het huis van Dick Willard naar
binnen ging. ,,Eén van de klanten
kwam in een dure auto die nogal
opviel in deze straat, waar vooral
Fordjes en Opeltjes stonden. Het
was een man met een bril. Destijds wist ik niet wie het was,
maar toen enkele jaren geleden
foto’s van Joris Demmink op internet verschenen, herkende ik
hem meteen: dat was die klant
van Willard uit de Doedijnsstraat.
Ik heb ze meerdere keren samen
gezien. Dick Willard pochte vaak
over zijn klanten, ook over deze
Demmink. Hij zei altijd dat het
een hele hoge ome was. Willard
waande zich onaantastbaar vanwege zijn contacten bij Justitie.”
Joris Demmink ontkent Dick
Willard gekend te hebben, maar
laat een flink aantal vragen van
het AD onbeantwoord. Zoals de
cruciale vraag: heeft u ooit seks
gehad met een minderjarige jongen? Zijn advocaat Harro Knijff
schrijft terug: ,,Ten aanzien van
alle vragen over Dick Willard
geldt dat deze persoon de heer
Demmink volslagen onbekend is.
De heer Demmink heeft mitsdien
dan ook geen enkel contact met
betrokkene gehad.” Knijff dreigt
met juridische maatregelen als
het AD zijn cliënt in verband
brengt met Willard.
Net als de Haagse hasjhandelaar en de 62-jarige Hagenees is
Van Empel echter stellig over het
contact tussen de hoge justitieambtenaar en de criminele jongenspooier: ,,Ik ben er niet zomaar van overtuigd, het is honderd procent zeker dat Demmink
bij Willard thuis kwam. Ik heb dat
zelf gezien en durf het onder ede
te verklaren.”
Maandag deel II: ‘Deze topambtenaar staat kennelijk
boven de wet.’

