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Gaat de Bodegraven-zaak in de doofpot verdwijnen?
by ELLA STER on 11 JULI 2021

 11 COMMENTS

Nadat Joost Knevel zijn jeugdherinneringen deelde over een satanisch pedonetwerk,

Zoeken …

Zoeken

was Bodegraven maandenlang het toneel van protestacties. De burgemeester van
Bodegraven-Reeuwijk wil dat de rust terugkeert in zijn dorp. Hij won het kort geding
om het slachto er, een journalist en actievoerder de mond te snoeren. Is er sprake

SOCIAL ICONS

van een complottheorie of een doofpota aire?
Joost Knevel, een voormalige inwoner van de gemeente Bodegraven, deed op 6 november







2020 aangifte van misdaden die tot zijn zesde levensjaar gepleegd zouden zijn: seksueel en
satanisch ritueel misbruik, geestelijke en lichamelijke mishandeling, martelingen en mindcontrol praktijken. Hij zegt bovendien getuige te zijn geweest van drie kindermoorden. Er zijn
drie hoofdverdachten in de zaak: een Bodegraver (‘man met het ko ertje’), een bevriende
arts en een leidinggevende van de peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Eén van de
verdachten is een publiek guur die een belangrijke rol speelt in het corona-beleid. De zaak

INSCHRIJVEN MAIL-SERVICE

NEDERLAND

zorgt dan ook voor veel onrust en de maatschappelijke belangen zijn groot.
Joost zocht in de zomer 2020 contact met journalist Micha Kat, die samen met Wouter
Raatgever de zaak onderzocht en verslag deed van zijn verhaal. In het najaar van 2020

Ontvang nieuwe berichten in je mail

probeerde Joost Knevel meermalen vergeefs aangifte te doen bij het politiebureau. Dit door

19 DECEMBER 2018

onder andere iemand te machtigen, omdat hij zelf in Spanje woont. Uiteindelijk stuurde hij
zijn schriftelijke aanklacht naar vier procureur-generaals. In zijn aangifte noemt hij de namen



van meerdere (mogelijke) getuigen. Hij hoopte dat het OM contact met hem zou opnemen

RECENTE BERICHTEN

AANBEVOLEN

om een uitgebreide getuigenis af te leggen, maar hij hoorde maandenlang niets.

OM weigert onderzoek

Schokkende bewijzen: het
coronavirus werd al in 2001
gezien als mogelijk biowapen

Vier maanden na de aangifte stuurde het OM een

20 JULI 2021

korte brief naar het ouderlijk huis van Joost Knevel,
het adres waar hij al jaren niet meer woont, of

De gemeente Bodegraven
probeert aanklagers
monddood te maken

ingeschreven stond. Het is vreemd dat men de brief
niet stuurde naar het vermelde retouradres in

13 JULI 2021

Alphen aan de Rijn. Daar stond Joost Knevel toen
nog ingeschreven, voordat de gemeente hem vlak
na de aangifte zonder enige overleg uitschreef.

Gaat de Bodegraven-zaak in
de doofpot verdwijnen?

Op de brief ontbreekt ook de naam van de O cier

11 JULI 2021

van Justitie. Men gaat de zaak niet onderzoeken.
Het OM schrijft: “Ik heb besloten geen nader
onderzoek te doen of tot vervolging over te gaan.

Deze cijfers wijzen op
genocide

De reden daarvoor is dat de door u geschetste

8 JULI 2021

feiten en omstandigheden geen begin van een
redelijk vermoeden van schuld geven aan enig
strafbaar feit.”

Geen vermoeden van enige strafbaar feit

WOORDENLIJST

TERMINOLOGIE

Deze formulering is opmerkelijk. Bij aangifte van
een strafbaar feit — of zoals in deze zaak meerdere
ernstige strafbare feiten die niet verjaren — is er
altijd een vermoeden van enig strafbaar feit tenzij:
1. de aanklacht geen betrekking heeft op daden die strafbaar zijn, of;

Deze termen moet je kennen, om te
begrijpen wat er in de wereld gaande is
– complete lijst
3 APRIL 2020

2. uit grondig onderzoek blijkt dat de strafbare feiten niet gepleegd zijn, of;
3. men onweerlegbaar kan bewijzen dat de aanklager liegt en bedriegt.
ONZE SELECTIE

Het eerste punt is zeker niet het geval, omdat de door Joost Knevel gerapporteerde
misdaden strafbaar en niet verjaard zijn. Omdat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden

CORONAVIRUS

kan het OM de stelling zoals omschreven bij punt 2 en 3 helemaal niet onderbouwen. In dat
geval blijft er “een vermoeden van strafbare feiten” totdat het tegendeel bewezen is. Ook als
er nog onvoldoende bewijs zou zijn. Door hun reactie geeft justitie blijk van
vooringenomenheid en is nalatig in het doen van enig onderzoek.

Ondernemers eisen dat PCR-testbeleid
onmiddellijk wordt opgeheven

Vooringenomenheid van justitie en de burgemeester

28 MEI 2021

Het OM schaart zich daarmee achter de positie van Christiaan van der Kamp, de
burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, die de getuigenis van Joost Knevel op voorhand

CORONAVIRUS

afdoet als “onzin.” In een eerste reactie op de aangifte zegt hij: “Wat voor gekken zijn nu
bezig? Ik had al heel snel door dat er niets klopte van de namen en de tijdlijnen wat hier
werkelijk aan de hand is.” Op de vraag van de reporter of daar uitgebreid onderzoek naar is
gedaan zegt hij: “Je hoeft geen uitgebreid onderzoek naar onzin te doen. Onzin blijft onzin.”

China ontwikkelde virussen als
mogelijk biowapen
12 MEI 2021

Het doet me denken aan de vooringenomen uitspraak van minister Ivo Opstelten van
Veiligheid en Justitie in de Demmink-zaak die, terwijl het gerechtelijk onderzoek nog liep, zei:
“Het was niks, het is niks en het wordt niks.” Zes oud-gevangenisdirecteuren deden destijds
aangifte tegen Opstelten vanwege een ambtsmisdrijf, omdat hij het strafrechtelijk
onderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demmink zou belemmeren.

Bloemen en onrust in dorp
Verontruste burgers trokken naar Bodegraven

“

om daar de zaak onder de aandacht te
brengen. Ze hingen posters op, verspreidden

“Je hoeft geen uitgebreid
onderzoek naar onzin te doen.
Onzin blijft onzin.”
— CHRISTIAAN VAN DER KAMP,

yers en legden bloemen op onder andere het

NEDERLAND

BURGEMEESTER BODEGRAVEN-REEUWIJK

Machtsmisbruik van de overheid om
critici de mond te snoeren
4 MEI 2021

graf van één van de op verdachte wijze
overleden kroongetuige. Het zorgde voor veel
onrust in het dorp. Niet iedereen was blij met deze aandacht en acties. Sommige

WERELD

nabestaanden en bezoekers van het kerkhof vonden het een verstoring van de grafrust. Op
17 maart 2021 stelde de burgemeester een noodverordening in voor de begraafplaats
Vrederust en het omliggende gebied, dat toegang voor niet-nabestaanden verbiedt.
Een deel van de actievoerders is zelf slachto er van ernstig seksueel en of ritueel misbruik
geweest. Ook in hun zaak weigerde justitie aangifte op te nemen of een onderzoek in te

Google, Facebook, Obama, Bidens en
Clinton aangeklaagd wegens genocide
met AI Bio-technologie en 5G
5 APRIL 2020

stellen. Hun daders gingen vrijuit, omdat ze van hogerhand beschermd werden. Of ze lopen
nog steeds vrij rond, hebben zich nooit voor hun misdaden hoeven te verantwoorden, om
tot op de dag van vandaag nog steeds nieuwe slachto ers te maken. Deze getraumatiseerde

EXPOSÉ

mensen zijn voor het leven getekend. Ze wilden Joost Knevel en de andere slachto ers hun
steun betuigen. Dat is de in de media onbesproken achtergrond van die ‘onruststokers’ waar

PEDONETWERKEN

de burgemeester zegt zo’n last van te hebben.

“

Zij zien in de Bodegraven-zaak een herhaling

“De onderste steen moet boven

van eerdere misbruikzaken, die zogenaamd

komen.”

‘niks waren, niks zijn en niks zullen worden’. Ze

Honderden kinderen misbruikt op
scholen en kinderdagverblijven

zien niet alleen het falen van de Nederlandse

4 JANUARI 2019

— ACTIEVOERDER & SLACHTOFFER VAN
LANGDURIG SEKSUEEL MISBRUIK, WIENS
DADER NOOIT BERECHT IS.

rechtsstaat, maar ook de onwil om kwetsbare
kinderen te beschermen. Men is boos,
verdrietig, verontwaardigd en ten einde raad.

PEDONETWERKEN

Het gaat wel om kinderen! Toen en ook nu
weer. Wederom voelen deze slachto ers en
hun sympathisanten zich in de kou staan. De emoties liepen dan ook hoog op. Sommigen
uitten dreigende taal. Op enkele briefjes aan de bloemen stonden aanklachten of

Justitie kán niet onpartijdig zijn in
behandeling van pedozaken

dreigementen. De gemeente en justitie vinden dat ze over de schreef zijn gegaan.

16 FEBRUARI 2019

Justitie gaat voortvarend te werk tegenover de actievoerders

PEDONETWERKEN

In een gecoördineerde actie zijn vervolgens meerdere actievoerders opgepakt en voorgeleid.
De voortvarendheid waarmee justitie te werk ging om ze te berechten, stond in schril
contrast met de onwelwillendheid om het misbruik te onderzoeken. De rechtbank deelde
hoge stra en uit. Een van de veroordeelden die dreigende uitlatingen deed in de
Bodegraven-zaak is Bart van Well, de kroongetuige in de Demmink-zaak. Hij is zelf misbruikt
in een pedonetwerk en slachto er van ernstig seksueel en ritueel misbruik. Ook Wouter

Het pedonetwerk van Dutroux had ook
banden in Nederland
22 FEBRUARI 2019

Raatgever — die de Bodegraven-zaak maandenlang onderzocht en met Joost Knevel en
Micha Kat verslag deed in het Red Pill Journal — is veroordeeld wegens bedreiging en

GOUDEN TOEKOMST

opruiing. Drie weken na zijn arrestatie behandelde de politierechter zijn zaak al. “De snelheid
waarmee dit voorkomt, dat is ongekend,” verzekerde een jurist me.

Veroordeling en opsluiting van
actievoerders
Wouter Raatgever had een voorspelling geuit
dat een van de betrokkenen voor een militair
tribunaal zou worden veroordeeld: “Weet dat
hetgeen u nu aan het doen bent door een
militair tribunaal niet licht opgenomen wordt,

“

“We willen niet blijven dweilen
met de kraan open, maar we

We gaan nooit meer terug naar het
oude normaal en moeten dat ook niet
willen
14 FEBRUARI 2021

willen de kraan dicht gaan
draaien.”

POPULAIRE BERICHTEN

— CEES VAN DE SANDEN, ADVOCAAT VAN DE
GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK

Schokkende bewijzen: het
coronavirus werd al in 2001

namelijk een burgemeester beschermen die

gezien als mogelijk biowapen

satanisch ritueel misbruikers beschermt. Daar staat in mijn ogen de doodstraf op.”

20 JULI 2021

Een videofragment waarop hij met Micha Kat oproept om tegen een prijsuitreiking aan Jaap

Deze cijfers wijzen op
genocide

van Dissel te demonstreren, bevat aan het einde een geluidsfragment van een knal. Dit
interpreteerde justitie als een dreigement om een explosief te gebruiken, ondanks dat

8 JULI 2021

Wouter Raatgever herhaaldelijk had gezegd dat hij tegen geweld is. De straf voor bedreiging
is normaal gesproken een geldboete van €250. De rechter oordeelde dat er ook sprake is

uitlatingen begrip voor dat hij vervolgd is, maar andere juristen missen in het vonnis enige

Beroemde acteur
geëmotioneerd bij lm
promotie; de reden waarom is
aangrijpend

nuancering en vinden de strafmaat “absoluut buitenproportioneel.” Ook andere

3 JULI 2021

van opruiing en daarom kreeg hij €10.000 boete en negen maanden cel opgelegd, waarvan
drie voorwaardelijk. Ik sprak erover met meerdere juristen; de een heeft er vanwege zijn

actievoerders kregen celstra en.
Gaat de Bodegraven-zaak in
de doofpot verdwijnen?

Politiek gemotiveerde vonnissen?

11 JULI 2021

De veroordelingen overschaduwen waar de Bodegraven-zaak aanvankelijk over ging; een
getuige die zegt slachto er te zijn geweest van seksueel en ritueel misbruik en drie

De gemeente Bodegraven
probeert aanklagers
monddood te maken

mogelijke kindermoorden. De burgemeester die deze aanklachten al op voorhand
afserveerde als “onzin blijft onzin” heeft met de veroordelingen de rechtbank aan zijn zijde.
Hij won ook het kort geding waarbij de rechtbank de aanklagers sommeerde alle uitlatingen

13 JULI 2021

over de zaak te verwijderen. De media houden vol dat de claims slechts complottheorieën
zijn.
RESEARCH

Voor de actievoerders, misbruikslachto ers en hun sympathisanten, is het met de
veroordelingen de wereld op zijn kop. Zij zien in de hoge stra en en het snelrecht vooral een
bevestiging dat de vonnissen politiek gemotiveerd zijn. Ook vanwege de politieke positie van
Jaap van Dissel, die onder andere doelwit van de dreigementen was.

Het business-principe van de
farmaceutische industrie is
onethisch
24 JUNI 2021

Joost Knevel zegt al jarenlang het doelwit van gangstalking door de politie te zijn geweest.
Dan werd hij opgepakt voor iets dat hij in Bodegraven gedaan zou hebben, terwijl hij een
hele dag naar Feyenoord was. Of ze pakten hem op om hem urenlang te ondervragen of hij
zich nog kon herinneren wat er voor zijn zesde levensjaar gebeurd was. Hij probeerde
vergeefs aangifte voor gangstalking te doen en vluchtte uiteindelijk in 2016 naar Spanje.
Ondanks zijn problematische jeugdervaringen kwam zijn leven toen eindelijk in rustiger

Duits rapport: AstraZeneca
Covid-19-vaccin slechts 8%
effectief bij mensen ouder dan
65
3 FEBRUARI 2021

vaarwater. Totdat eind 2019 allerlei jeugdherinneringen weer naar boven kwamen.
Joost Knevel is verbolgen over de onwelwillendheid van politie en justitie om ook maar enig
onderzoek naar het misbruik en de kindermoorden te doen, waar hij vorig jaar mee naar
buiten kwam. Wat justitie naliet deed het drietal Knevel-Kat-Raatgever vervolgens dan maar
zelf. Ze deden onder andere verslag van hun onderzoek in de Bodegraven-zaak in het Red
Pill Journal. Dat leidde er ook toe dat meerdere getuigen zich meldden, die delen van het
verhaal van Joost Knevel bevestigden. Zo kreeg hij van meerdere oud-klasgenoten een
klassenfoto, waarop volgens hen het vermoorde meisje Sandra van Aalst staat.

Onschuldig totdat schuld bewezen is
In de berichtgeving over de Bodegraven-zaak wordt het onderzoekstrio Knevel-KatRaatgever door de mainstream media steevast aangeduid als “complotdenkers.” Waarom
spreekt men niet van “het slachto er, de journalist en activist,” of simpelweg “de
aanklagers?” Door hen zo vaak mogelijk complotdenkers te noemen, past men hiermee een
vorm van neuro-linguistic programming toe (NLP), in een poging de argeloze luisteraar of
lezer in te prenten dat de aanklacht vooral ‘onzin’ is.

De controle van
regeringsleiders en val van het
kabinet
16 JANUARI 2021

“

“De complotdenkers echoën de waanideeën van het uit Amerika overgewaaide
Q-anon, waarin een pedo ele elite van kindermisbruikers centraal staat.”
— NIEUWSUUR IN EEN UITZENDING VAN 8 JULI 2021

Ondanks dat de gemeente, justitie en de media stelling nemen tegen de aanklagers, kan
men totdat de gemaakte claims grondig zijn onderzocht, niet concluderen dat de
aanklachten onzin zijn. Net zoals de verdachten in de Bodegraven-zaak onschuldig blijven
totdat schuld bewezen is, geldt dit ook voor het misbruikslachto er. Door het stigmatiseren
van het slachto er en Joost Knevel af te schilderen als complotdenker, neemt men bij
voorbaat het standpunt in dat deze liegt en bedriegt. Voor deze stellingname ontbreekt
overtuigend bewijs en zolang men zich niet in de zaak verdiept, is een neutralere positie
meer op zijn plaats.

Artikel 12 procedure
Joost Knevel heeft er recht op dat zijn aangifte serieus onderzocht wordt. Hij is inmiddels
een Artikel 12-procedure gestart. In deze procedure toetst het gerechtshof of een vervolging
van de verdachten haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. Inmiddels is Joost
Knevel zelf doelwit van justitie geworden. Door het vonnis in een kort geding wegens smaad
en laster, is er beslag gelegd op zijn bankrekening. Daardoor kan hij geen advocaat inhuren,
noch voor zijn verdediging in de twee rechtszaken die er tegen hem zijn aangespannen,
noch voor de Artikel 12 procedure. De gemeente wil het slachto er monddood maken.
Justitie verbiedt hem om over zijn lopende zaak te praten. Doet hij dit wel dan riskeert hij
uitlevering en gijzeling. Hij hoopt op steun uit onverwachte hoeken om hem in zijn proces bij
te staan.
Of de gemeente met het recente vonnis in zijn handjes kan wrijven en er in slaagt de zaak in
de doofpot te laten verdwijnen is de vraag. Met de nieuwe juridische Artikel 12 procedure is
de zaak wellicht pas begonnen …
> Lees (binnenkort) ook: De gemeente Bodegraven probeert aanklagers monddood te
maken

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk
bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron:
www.ellaster.nl”

Steun Ella Ster met Petje Af
.
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DONQUIJOTTE on 11 JULI 2021 22:30

Goed artikel. Dank.

WENDY WALTMAN on 12 JULI 2021 06:36

Zulke zaken worden al tientallen jaren in de doofpot gestopt door de elite en politici

ARNOLDICUS on 12 JULI 2021 10:52

Die burgemeester is zelf van de partij en doet vrolijk mee, leg hem het eeuwige zwijgen op

STEPHANIE ORME on 15 JULI 2021 22:40

Als er iets in de doofpot moet dan is het volgens mij omdat ze er zelf aan mee deden en/of
andere daders beschermen.
Mijn hemel..wat een verrot land leven we toch in!
Hoewel het in andere landen niet veel beter is….

RON SWART on 12 JULI 2021 13:19

Voormalig Justitie-SG Joris Demmink loopt nog steeds vrij rond, net als de voormalige huisadvocaat van
de neporanjes Frits Salomonson ondanks onderbouwde beschuldigingen van pedo lie. De ongekend
snelle procesgang van drie weken is natuurlijk bedoeld, zodat deze a aire zo snel mogelijk uit het
collectieve geheugen verdwijnt. Bij de Deep State/ cabal/ New World Order is het momenteel alle hens
aan dek.
Vanuit India wil een groep juristen & artsen tot vervolging overgaan van Bill Gates (Rockefeller-telg),
Anthony Fauci en WHO-topman Tedros.
De Duits-Britse jurist Reiner Fuellmich zou op 04 juli zijn begonnen met zijn aanklacht tegen o.a. de
Duitse overheid; de berichtgeving over deze zaak is mij vooralsnog ontgaan.

NO MORE MARITIME LAW on 12 JULI 2021 13:32

Wat moet je zeggen in de rechtbank om uit de matrix te blijven
Crhistopher james
https://awarriorcalls.com/
Who are you vraagt de rechter
Antwoord
Beste,
Heb jij jurespedentie over mij ik man, ik vrouw
Antwoord nee ik kan je alleen veroordelen, bestelen, en bedonderen als jij jezelf identi ceert met je

stroman je naam die bij de geboorteactie is gecreerd.
Als je dat niet doet zoals hierboven kan ik niks en wens ik je een prettige dag
Next please
Its all about property and trespass

LEEF-LICHT on 12 JULI 2021 20:12

Momenteel staat er op Net ix een docu serie : the Keepers…..over doofpot gesproken, dit heeft beslist
veel raakvlakken met deze zaak/met deze Bodegravense misdaden ! Zeer zeker het kijken waard.
Aanrader om nog beter te bevatten hoe het hele gebeuren rondom de gruweldaden in Bodegraven
voor Joost moet zijn.

MARINA on 12 JULI 2021 22:15

Eindelijk eens een eerlijke weergave van de gang van zaken..! Dit heb ik echt nog nergens
gelezen…
Laten we dit artikel zoveel mogelijk delen!!!

MIEKE on 13 JULI 2021 14:05

Genocide Ella!
Genocide!

ELLA STER on 20 JULI 2021 13:41

In de vakantieperiode zijn de reacties uitgeschakeld.
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te maken
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 5 COMMENTS

De voorzieningenrechtbank sommeerde het drietal Joost Knevel, Micha Kat en Wouter

Zoeken …

Zoeken

Raatgever onmiddellijk te stoppen met uitingen over de Bodegraven-zaak. Ze moeten
al hun berichten en websites verwijderen. De gemeente Bodegraven hoopt hiermee
het drietal monddood te maken. Het slachto er laat zich echter de mond niet

SOCIAL ICONS

snoeren.
Op 2 juli 2021 velt voorzieningenrechter mw. Hoekstra-van Vliet het vonnis in een kort







geding dat Christiaan van der Kamp, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, had
aangespannen tegen Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever. Hij vindt dat het maar
eens afgelopen moet zijn met het verspreiden van ‘onzinberichten’ over zijn gemeente en
het satanische pedonetwerk, waarvan Joost Knevel zegt slachto er te zijn geweest.
De burgemeester krijgt gelijk van rechter mw. Hoekstra-van Vliet (inmiddels een bekend

INSCHRIJVEN MAIL-SERVICE

NEDERLAND

gezicht in de zaken van Viruswaarheid tegen de staat). Zij sommeert het drietal alle
berichten, alle websites en alle social media (berichten en/of accounts?) te verwijderen en
verbiedt hen nog langer over de zaak te praten. Het vonnis houdt in:

Ontvang nieuwe berichten in je mail
Niet meer praten over verdachten, getuigen, slachto er, verhullers en betrokkenen.
Niet meer praten over locaties met betrekking tot de zaak.

19 DECEMBER 2018



Mensen niet meer oproepen deze locaties te bezoeken, of de slachto ers te eren of

RECENTE BERICHTEN

AANBEVOLEN

herdenken.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet langer in verband brengen met satanisch-

Schokkende bewijzen: het
coronavirus werd al in 2001
gezien als mogelijk biowapen

pedo ele misdrijven.
Alle websites, online platforms en social media moeten verwijderd worden.

20 JULI 2021

Alle uitingen moeten gedaagden ontkoppelen van de zoekfunctie van alle
internetzoekmachines, of daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij Google,
DuckDuckGo, Yahoo en Ask!.

De gemeente Bodegraven
probeert aanklagers
monddood te maken

Linksom of rechtsom stoppen en monddood maken

13 JULI 2021

Burgemeester Christiaan van der Kamp is “buitengewoon tevreden en content” met dit
vonnis. De drie gedaagden, steevast aangeduid als complotdenkers, moeten per direct
stoppen met uitlatingen over de jeugdherinneringen van Joost Knevel, bevindingen

Gaat de Bodegraven-zaak in
de doofpot verdwijnen?

voortkomend uit het onderzoek en de lopende juridische procedures. De burgemeester is

11 JULI 2021

niet geïnteresseerd in het verhaal van Joost Knevel: “Uiteindelijk gaan we ze stoppen,
linksom of rechtsom.”

“

Deze cijfers wijzen op
genocide
8 JULI 2021

“Deze kwestie is in Nederland heel erg uniek. Het is een beetje een
Nederlandse kopie wat de Pizzagate in de Verenigde Staten was. We zijn toen
gaan kijken welke mogelijkheden hebben we om dit bij de bron te stoppen.”
— CEES VAN DE SANDEN, ADVOCAAT VAN BURGEMEESTER VAN BODEGRAVEN-REEUWIJK

WOORDENLIJST

TERMINOLOGIE

Terwijl burgemeester Christiaan van der Kamp samen met zijn advocaat Cees van der
Sanden een ronde maakte langs de mediakanalen om zijn verhaal te doen, zou het
onderzoekstrio Knevel-Kat-Raatgever zichzelf niet meer mogen verweren. Van hoor en
wederhoor is in de door de staat gesubsidieerde media allang geen sprake meer. Het vonnis
gaat erom de drie mannen “de facto monddood te maken.” Bovendien ziet men in de civiele
procedure een mogelijkheid waarmee men Joost Knevel en Micha Kat kan laten gijzelen, die

Deze termen moet je kennen, om te
begrijpen wat er in de wereld gaande is
– complete lijst
3 APRIL 2020

beiden Nederland ontvlucht zijn omdat het hier voor hen niet meer veilig is. Deze vorm van
lijfsdwang is een nog nooit gebruikte maatregel in een civiele zaak, vertelde advocaat Cees
van der Sanden trots in de uitzending van Nieuwsuur van 8 juli 2021.

Bewijs blijft buiten beschouwing

ONZE SELECTIE

CORONAVIRUS

Micha Kat beroept zich in deze zaak op het recht als journalist
verslag te doen van een lopende strafzaak, die grote
maatschappelijke implicaties heeft. Rechter Hoekstra-van Vliet
weigert hem te erkennen als journalist, zowel in de eerste zitting als

Ondernemers eisen dat PCR-testbeleid
onmiddellijk wordt opgeheven

in het vonnis. Ze stelt bovendien dat het drietal geen bewijzen heeft

28 MEI 2021

voor de gemaakte claims. Tegelijkertijd kiest ze ervoor het
aanvullende bewijs, onder andere videofragmenten en een
document van 84 pagina’s, buiten beschouwing te laten. Aan de ene

CORONAVIRUS

kant enigszins begrijpelijk, omdat het vlak voor de zitting werd
ingediend, maar een eerder verzoek voor uitstel wees ze ook af.
Daarmee ontnam ze de gedaagden de kans het bewijs te
verzamelen en tijdig in te dienen, om zich zo op redelijke wijze te kunnen verdedigen.

China ontwikkelde virussen als
mogelijk biowapen
12 MEI 2021

“

Volgens de voorzieningenrechter Hoekstra is er “geen enkel objectief bewijs
voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedo el netwerk in
Bodegraven.”
— UIT HET VONNIS IN HET KORT GEDING WEGENS SMAAD EN LASTER

De rechter stelt enerzijds: “Kat c.s. hebben nog verzocht hun uitlatingen in deze procedure

NEDERLAND

door middel van het horen van getuigen (alsnog) nader te mogen onderbouwen. Aan dit
verzoek kan geen gehoor worden gegeven, nu een kortgedingprocedure zich naar zijn aard
niet voor bewijslevering leent.” En anderzijds dat: “niet (is) gebleken dat er daadwerkelijk
sprake is van enig objectief onderbouwd bewijsmateriaal.”

Volledig spreekverbod voor journalist en slachto er over een lopende zaak
Laster is het beschadigen van iemands goede naam door die persoon ergens van te

Machtsmisbruik van de overheid om
critici de mond te snoeren
4 MEI 2021

WERELD

beschuldigen, terwijl men weet dat dit niet waar is. De vraag is echter hoe een rechter
objectief kan vaststellen of er sprake is van laster, als ze dat bewijs niet in de zaak kan
meenemen. Los van het feit dat het gaat om een complexe, nog lopende zaak, waar nog
helemaal geen recherche-onderzoek voor heeft plaatsgevonden. Met de artikel 12
procedure probeert slachto er Joost Knevel justitie te dwingen om dit alsnog te doen.

Google, Facebook, Obama, Bidens en
Clinton aangeklaagd wegens genocide
met AI Bio-technologie en 5G
5 APRIL 2020

Het vonnis houdt een volledig spreekverbod in over alle aspecten van de Bodegraven-zaak.
Voor het slachto er betekent dit dat hij over de nog steeds lopende zaak op geen enkele
manier in de openbaarheid mag treden. Is dat in een artikel 12 procedure met grote

EXPOSÉ

maatschappelijke relevantie, ooit eerder voorgekomen?
PEDONETWERKEN

“

Met de eis dat Micha Kat al zijn websites, alle

“Ik laat me sowieso niet de

online platforms en alle social media

mond snoeren.”

(berichten of accounts) opheft, maakt de

— JOOST KNEVEL

rechter in wezen hem het werk als journalist
onmogelijk. Deze eis reikt veel verder dan

Honderden kinderen misbruikt op
scholen en kinderdagverblijven

alleen de Bodegraven-zaak. Het is

4 JANUARI 2019

vergelijkbaar met een spreekverbod over een
bepaald dossier en vervolgens eisen dat iemand alle online communicatie(kanalen)
verwijdert. Het roept allerlei vragen op: Staat dit nog wel in verhouding? Is dit uitvoerbaar? Is

PEDONETWERKEN

dit rechtmatig?
Zelfs als er kritische kantekeningen zijn bij bepaalde uitlatingen, heeft de rechter dan niet de
plicht deze te speci ceren, in plaats van een algeheel spreekverbod (niet alleen over deze

Justitie kán niet onpartijdig zijn in
behandeling van pedozaken

zaak) op te leggen?

16 FEBRUARI 2019

Guerillajournalistiek en burgerparticipatie

PEDONETWERKEN

De werkwijze van het drietal Knevel-Kat-Raatgever kan men omschrijven als opensource journalistiek. Deze is nauw verwant aan participatieve journalistiek en
guerrillajournalistiek. Het is erop gebaseerd dat burgers een actieve rol spelen in
het proces van het verzamelen, rapporteren, analyseren en verspreiden van nieuws

Het pedonetwerk van Dutroux had ook
banden in Nederland
22 FEBRUARI 2019

en informatie. Het is een alternatieve en activistische vorm van nieuwsvergaring en
rapportage die buiten de reguliere media-instellingen functioneert, vaak als een
reactie op tekortkomingen door de gevestigde journalistiek.
Er is controverse over de journalistieke werkwijze die het drietal hanteert. Met name
Micha Kat provoceert en opereert op het snijvlak van satire en journalistiek. Niet
iedereen is gecharmeerd van zijn presentatiestijl. Critici betichten hem van
onzorgvuldigheid en onterechte beschuldigingen, ook naar collega’s toe. Daar waar
voorstanders vooral de humor en scherpe tong van zijn spotrede waarderen, vinden

GOUDEN TOEKOMST

We gaan nooit meer terug naar het
oude normaal en moeten dat ook niet
willen
14 FEBRUARI 2021

tegenstanders deze sensationeel gebrachte hekelingen storend voor het onderzoek
en niet geschikt gezien de ernst van het onderwerp. Omdat een guerrillajournalist
zoals Micha Kat andere idealen en doelstellingen dan de gevestigde orde nastreeft,
is zijn rol zowel journalist als activist. Eén ding is zeker: zijn berichten hebben veel
stof doen opwaaien.

POPULAIRE BERICHTEN

Schokkende bewijzen: het
coronavirus werd al in 2001

gezien als mogelijk biowapen
20 JULI 2021

Rechter weigert Micha Kat als journalist te erkennen
Wat men ook van de stijl of kwaliteit van de berichtgeving vindt, niemand kan ontkennen dat
Micha Kat al tientallen jaren journalistiek actief is. Zijn dossierkennis over georganiseerd

Deze cijfers wijzen op
genocide

misbruik staat buiten kijf. Het is ook niet aan justitie, of welke instantie dan ook, iemand wel

8 JULI 2021

of niet te erkennen als journalist. Het is een vrij beroep en moet vrij blijven van o ciële
licenties, lidmaatschappen of aanstellingen, om de absolute persvrijheid te garanderen. De

Beroemde acteur
geëmotioneerd bij lm
promotie; de reden waarom is
aangrijpend

tijd dat journalistiek slechts was voorbehouden aan gevestigde media-organisaties, waarvan
de meeste in handen zijn van een selecte kliek is voorbij.* Begin deze eeuw is er een nieuwe
groep, écht onafhankelijke journalisten opgestaan.

3 JULI 2021
* Alle Nederlandse en Vlaamse kranten (op één na) zijn in handen van twee Belgische families: familie van Thillo met
DPG Media en familie van Puijenbroek met Mediahuis.

Gaat de Bodegraven-zaak in
de doofpot verdwijnen?

Nu deze vrije journalisten zich steeds kritischer over de overheid uitlaten, probeert het

11 JULI 2021

establishment hun positie onderuit te halen. Terwijl het altijd de rol van de journalistiek is
geweest, de wetgevende, uitvoerende en handhavende macht te controleren. Daar waar
vrije journalisten vooral misstanden in de samenleving aankaarten waarbij de overheid

De gemeente Bodegraven
probeert aanklagers
monddood te maken

betrokken is, schaart de gevestigde media zich steeds vaker kritiekloos achter beleidmakers.

13 JULI 2021

Rechter Hoekstra-van Vliet verwijt Knevel, Kat en
Raatgever dat zij de beschuldigingen en het
bestaan van een satanisch pedonetwerk niet
kunnen bewijzen. Ze verwijst in het vonnis naar de
LEBZ, die het standpunt heeft dat er nooit bewijs is
gevonden voor satanisch ritueel misbruik. Maar
wie moet oordelen over dit bewijs, als de LEBZ én
justitie het bestaan van ritueel misbruik principieel ontkennen, terwijl uit getuigenissen blijkt

RESEARCH

Het business-principe van de
farmaceutische industrie is
onethisch
24 JUNI 2021

dat bepaalde poortwachters binnen justitie er ofwel zelf bij betrokken zijn, ofwel een rol
spelen in het saboteren van deugdelijk onderzoek naar georganiseerd misbruik?

Controversiële positie van het LEBZ

Duits rapport: AstraZeneca
Covid-19-vaccin slechts 8%
effectief bij mensen ouder dan
65
3 FEBRUARI 2021

Wanneer justitie een aangifte van ritueel misbruik ontvangt en wanneer er sprake is
van een pedo elen netwerk, is het gangbaar dat men deze ter evaluatie doorstuurt
naar het LEBZ, de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de politie. Zij
buigen zich over de zaak nog voordat een eventuele verdachte is aangehouden. De
positie van het LEBZ is dat herinneringen die na lange tijd boven komen niet
betrouwbaar zijn. Discrepanties of details die afwijken van feiten zijn een reden om
de kern van de herinnerde belevenis af te wijzen.
Omdat satanisch ritueel misbruik en georganiseerd misbruik door een pedonetwerk
betrekking hebben op ernstige misdrijven die niet verjaren, zou een dergelijke
getuigenis juist eerst onderzocht moeten worden aan de hand van verhoren en
getuigen, voordat de LEBZ een advies geeft. Zeker als de maatschappelijke impact
ervan groot is, bijvoorbeeld omdat de mogelijke betrokkenheid van een invloedrijk
persoon zou kunnen betekenen dat deze chantabel is. Georganiseerd misbruik
betekent vaak dat juist invloedrijke personen met hoge maatschappelijke posities
en aanzien bij een netwerk betrokken zijn en hun macht gebruiken om zaken af te
dekken. In wiens belang is het dan om discrepanties in iemands getuigenis of
herinnering te zoeken, om niet tot ondervraging van verdachten of opsporing over
te hoeven gaan?

De controle van
regeringsleiders en val van het
kabinet
16 JANUARI 2021

Verdachten van ritueel misbruik beschermen tegen vervolging
De coördinator van de LEBZ heeft zelfs verklaard dat nooit enig bewijs is gevonden voor het
bestaan van satanisch-pedo ele netwerken, noch in Nederland, noch elders in de wereld.
Deze opmerkelijke positie van de LEBZ heeft er blijkbaar toe geleid dat politie en justitie
ritueel en georganiseerd misbruik nooit grondig hebben onderzocht. Het is een
cirkelredenering: ze gaan er vanuit dat het niet bestaat, daarom onderzoeken ze het niet en
omdat ze door gebrek aan onderzoek geen bewijs vinden, bewijst dit dat het niet bestaat.
Hun focus ligt niet zozeer op waarheidsvinding, maar juist op het voorkomen van
strafrechtelijke vervolging. Dat blijkt in ieder geval uit de oorspronkelijke omschrijving in de
database van de politie over de rol van de LEBZ: “Heeft als voornaamste doel om onjuiste
beschuldigingen op het gebied van seksueel misbruik te herkennen en daarmee onterecht
beschuldigden te beschermen tegen vervolging.”

Dit verklaart waarom het sinds de oprichting van de LEBZ in 1999, het (voor zover men weet)
nog nooit tot een strafzaak heeft geleid in de zaken waarin de organisatie het OM heeft
geadviseerd.* Ondertussen staan de slachto ers van georganiseerd misbruik met lege
handen en hebben weinig vertrouwen meer in het opsporingsapparaat. De
onderzoeksjournalisten van het VPRO-programma Argos die een jaar geleden onderzoek
deden naar ritueel misbruik, concluderen dat dit type misbruik wel degelijk bestaat.
*) Zie vraag 11 van de etiquette van Argos over de werkwijze en standpunten van de LEBZ. (link)

Satanisch ritueel misbruik bestaat helaas echt
Argos’ reportage “Glasscherven en andere rituelen” is niet de eerste rapportage die bericht
over het bestaan van deze vorm van georganiseerd misbruik en satanische pedo elen
netwerken. Dat gebeurde 30 jaar geleden al door de EO, door onderzoeksjournalist Serge
Grande van het Franse blad l’Humanité in de Zandvoortzaak, in de Britse Hampstead-zaak,
de Emmer-Compascuum-zaak, de Dutroux-zaak, de St. Martin kleuterschool-zaak, en vele
andere zaken.
Wat al deze zaken gemeen hebben is dat ze snel in de doofpot verdwijnen, verdachten niet
vervolgd worden en de autoriteiten in samenspraak met de gevestigde media (op een paar
dappere journalisten na) de zaken afdoen als complottheorieën, de omvang bagatelliseren,
of het bestaan ervan glashard ontkennen. Desondanks zijn er wel degelijk voorbeelden van
forensisch bewijs. Een aantal voorbeelden:
Medisch onderzoek bevestigt seksueel misbruik van de kinderen in de Hampsteadzaak, die ook slachto er waren van ritueel misbruik en getuigen van babymoorden.
FBI-documenten, inclusief blauwdruk van tunnels onder de St. Martin kleuterschool.
Getuigenis van satanisch ritueel misbruik en foto’s van macabere martelpraktijken
getoond door criminologe Carine Hutsebaut tijdens ITNJ-zitting.
Kinderpornofoto’s in de Emmer-Compascuum-zaak, waarbij getuigen ook spraken van
satanisch ritueel misbruik.
Wikileaks in Pizzagate: email van Hillary Clinton met verwijzing naar een “o ernacht”.

Medisch onderzoek van jeugdige slachto ers van satanisch ritueel en seksueel misbruik in Hampstead-zaak
bevestigt dat beide kinderen seksueel en fysiek mishandeld zijn. University College London Hospitals constateert
onder andere littekenweefsel in de anus. Over de negenjarige Lisa schrijft men: “De lichamelijke verwondingen die
op haar huid werden gevonden, komen overeen met haar aantijgingen van fysiek misbruik zoals hierboven
beschreven. De anogenitale bevindingen van het litteken en de RAD komen overeen met haar aantijgingen van de
toepassing van een stompe doordringende kracht op haar anus; seksueel misbruik. Ze heeft symptomen van
posttraumatische stress beschreven.”

Uit de door de FBI vrijgegeven documenten bleek 34 jaar na dato dat er wel degelijks tunnels onder de St. Martin
kleuterschool zaten, iets dat voorheen was afgedaan als een complottheorie. In de tunnel vond men ook
satanische symbolen.

Wikileaks: in de beruchte Clinton emails staat dat ze een hamer en “speeltje” zegt te willen gebruiken naar Comet
(pizzeria – red.) en enthousiast is over de “o ernacht”. In andere emails maakt Hillary Clinton melding van het
gebruik van een scalpel. Dergelijk emails en snu lms zijn gevonden op de beruchte Weiner laptop.

Getuigen en slachto ers lopen gevaar
Omdat getuigen doodsbang zijn om naar voren te treden en onderzoek van hogerhand
wordt tegengewerkt, is georganiseerd misbruik, zoals satanisch ritueel misbruik vaak lastig
te bewijzen. Dit type misbruik is goed georganiseerd, waarbij poortwachters binnen politie
en justitie belastende getuigenissen en informatie proberen te ondervangen. Slachto ers
stuiten daarom keer op keer op een muur van onwelwillendheid, corruptie en verduistering.
Getuigen krijgen bovendien vaak te maken met ernstige bedreigingen. In de Dutroux-zaak
zijn er wel 30 getuigen die verdwenen of op mysterieuze wijze overleden.
Ook in de Bodegraven-zaak zijn er opvallend veel zelfmoorden of mensen die voor hun 45e
jaar op mysterieuze overleden zijn. Bij onze redactie zijn tientallen namen bekend, Joost
Knevel spreekt over 38 verdachte gevallen. De kroongetuigen die bij de moord op het
vermoorde meisje Sandra van Aalst aanwezig zouden zijn geweest, hebben allemaal
zelfmoord gepleegd. Een paar dagen nadat Joost Knevel met een betrokkene sprak over het
satanisch ritueel misbruik en de kindermoorden, ‘pleegde’ de een na laatste nog in leven
zijnde kroongetuige ‘zelfmoord’. Een half jaar later werd de vader van de kroongetuige dood

aangetro en. Dat was niet het enige verdachte overlijden dat plaatsvond nadat Joost Knevel
over de zaak begon te praten. Alleen al over dit gegeven zouden bij elke zichzelf
respecterende rechercheur, de alarmbellen moeten gaan rinkelen.

“

“Je komt na al die jaren (onderzoek) op een punt dat je ziet dat het niet anders
kan, dan dat overheden medeplichtig in dit alles zijn. Het is anders niet
mogelijk.”
— CARINE HUTSEBAUT, CRIMINOLOGE EN DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN GEORGANISEERD MISBRUIK

Slachto ers die aangifte doen worden vaak zelf aangeklaagd
Slachto ers, ouders, onderzoekers en journalisten die zich in een zaak van georganiseerd
misbruik vastbijten, worden vaak zelf doelwit van justitie. Voor een slachto er is er dan ook
vaak geen ander voordeel te behalen, dan het streven naar rechtvaardigheid en erkenning.
Het naar buiten komen met deze vorm van georganiseerd misbruik, waarbij hooggeplaatste
guren betrokken zijn, is niet zonder risico. Maar al te vaak krijgt het slachto er te maken
met een tegenaanval, of loopt zelfs het gevaar om uit de weg geruimd te worden.
Deze dreiging is mijn inziens veel reëler, dan dreigende taal vanuit gefrustreerde
slachto ers. Getuigen en slachto ers kunnen echter op weinig steun van de overheid
rekenen. Ook politie-agenten die zich kritisch uitlaten over het beleid en hun
leidinggevenden krijgen te maken met doodsbedreigingen, zoals eveneens bleek uit het
recent gepresenteerde politierapport door de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie
BPOC2020.

Veilig klimaat om vrijuit te kunnen spreken
De vraag is dan ook op welke wijze een integer en diepgravend onderzoek gegarandeerd
kan worden. De zaak Bodegraven is een complexe zaak en er zijn vele leads die nader
onderzocht moeten worden. Er zou een team van tientallen (integere) rechercheurs op
moeten zitten. Het op voorhand belachelijk of ongeloofwaardig maken van de kroongetuige,
waar de gevestigde media zich schuldig aan maken, is een vorm van belemmering van de
rechtsgang.
Het monddood willen maken van een slachto er of journalisten is niet de manier om rust
terug te brengen in een gemeente. Het is juist van belang een veilig klimaat te creëren zodat
getuigen vrijuit kunnen spreken. Wellicht dat een nieuwe burgemeester van BodegravenReeuwijk deze taak op zich kan nemen. De huidige burgemeester Christiaan van der Kamp
stapt per 1 september 2021 op.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster
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ANKE on 14 JULI 2021 17:03

Mensen moeten gewoon massaal opstaan. Het kan niet meer dat kinderen dit door blijf moeten maken

MASH on 14 JULI 2021 18:11

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er op gigantische schaal ritueel misbruik plaats vind in Nederland.
Er ligt een archief met ruim 90 schriftelijke getuigenissen van slachto ers van sexualiteit misbruik
binnen de organisatie van Jehova’s getuigen bij een advocaat in een kluis te wachten op het juiste
moment om geopenbaard te worden waarbij ruim 150 namen van daders tientallen keren worden
genoemd.
Een groot aantal mensen wilden aangifte doen maar alle zaken werden gerekt, uitgesteld,
tegengewerkt en geseponeerd.
Er is een heel netwerk binnen politie, justitie, burgemeesters, kerk, hulporganisaties etc die uit eigen
belang meewerken om bewijs niet in ontvangst te nemen of als poortwachters slachto ers weg houden
bij daders.
Al degene die bij machte zijn bepaalde obstakels te omzeilen krijgen te maken met geniepige terreur,
kinderen worden bedreigd, brandstichting van voertuigen, achtervolging van familie, knokploegen die
boodschappen afgeven en totale nanciële ondermijning. Laat staan dat ik het heb over onvervalste mk
ultra praktijken.
Het is oorlog maar het verzet denkt nog met het gereedschap van de vijand een slag te kunnen winnen.
Ik zeg tegen een ieder die nog een hart heeft, verenig u voor het te laat is, het internet volledig
gecensureerd is, de wapper wetten van kracht zijn en vertrouw op de God van de bijbel.
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