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Georganiseerd sadistisch kindermisbruik
door Nederlandse elite eindelijk op
politieke agenda – of toch niet?

—————————————————————————————————————————————‘Alle vertrouwen in de rechtsstaat dreigt verloren te gaan’ nu Justitie zichzelf mag onderzoeken
– Argos uitzending met Poolse docu: ‘Bordelen in Duitsland, België en Nederland met kinderen
vanaf 4 jaar gerund door moslims’
—————————————————————————————————————————————–
Sinds het enige echte overgebleven platform voor onderzoeksjournalistiek in de Nederlandse
mainstream media, Argos (VPRO), sinds vorig jaar uitgebreid aandacht besteedt aan sadistisch
kindermisbruik door de Nederlandse elite, lijkt het eindelijk serieus te worden genomen door de politiek.
Of toch niet? De Tweede Kamer nam weliswaar unaniem een – nota bene door de minister ontraadde
(!) – motie aan om een onderzoekscommissie in te stellen, maar die commissie is op voorhand een
wassen neus, aangezien de ergste door slachtoffers aangewezen beschuldigden, topmedewerkers van
het ministerie van Justitie, volledig controle behouden over deze commissie en de uitkomsten daarvan
(oftewel: wéér de slager die zijn eigen vlees keurt). Heeft de overheid soms iets te verbergen?
Tenminste drie Argos uitzendingen uit 2020 zouden door iedere Nederlander beluisterd en bekeken
moeten worden:
* Glasscherven en duistere rituelen (27 juni)
* Ritueel kindermisbruik en wegmaking door politie en justitie (23 oktober)
* Het verhaal van Lisa (28 december)
U kunt zelf constateren hoe onafhankelijk en kritisch de onderzoeksjournalisten te werk gingen. De
schokkende verhalen van slachtoffers werden beslist niet meteen voor ‘waar’ aangenomen –
integendeel. Maar naarmate het onderzoek vorderde, kwamen de journalisten erachter dat er heel veel
gaten te schieten waren in de verklaringen van de overheid (justitie en politie), die meer dan eens
bijzonder dubieus handelden en zelfs bewijs achter hielden en/of niet in behandeling namen.
Tegelijkertijd kwam er steeds meer door externe experts bevestigd bewijs boven tafel dat de
slachtoffers wel eens de waarheid zouden kunnen spreken. En die is even gruwelijk als schokkend:
zowel mannelijke als vrouwelijke topbeambten van onder meer Justitie en de gerechtelijke macht
zouden zich al jaren schuldig maken aan systematisch extreem sadistisch kindermisbruik, tot het
doodverkrachten van pasgeboren baby’s aan toe.
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Gideon van Meijeren en Huig Plug
Een officieel erkende klokkenluider van Justitie, Huig Plug, maakt zich er lange tijd hard voor en
spreekt bewindslieden en beambten er in Den Haag openlijk op aan. De daders zouden volgens hem
deel uitmaken van een nationaal en internationaal elitair satanisch pedo-netwerk dat al vele tientallen
jaren door zowel een deel van de politietop als alle kabinetten zou worden beschermd.
In het parlement heeft één – door bijna de hele Kamer openlijk verguisde – volksvertegenwoordiger het
op zich genomen om dit zo lang doodgezwegen of juist weggelachen topic eindelijk tot op de bodem te
laten uitzoeken: Gideon van Meijeren (FvD).
Ruim een week geleden had Van Meijeren een gesprek met Erik van de Horst (Café Weltschmerz)
over de schofterige wijze waarop parlementariërs en ministers hem soms behandelen, niet alleen
vanwege het feit dat hij enkele glasharde leugens van hun onaantastbare ‘heiland’ Mark Rutte
aantoonde, maar ook omdat hij enkele meer dan terechte vergelijkingen maakte tussen het uitsluiten
van bevolkingsgroepen voor en tijdens WO-2, en de recent ingevoerde QR-vaxpas Apartheid.
Vanaf ca. 11 – 12 minuten ging het gesprek over ritueel sadistisch kindermisbruik dat Van Meijeren in
de Tweede Kamer wilde aansnijden. De voorzitter ontnam hem echter toen het woord, klaarblijkelijk
omdat het onderwerp hem niet aanstond, en zogenaamd om ‘ambtenaren te beschermen’, terwijl Van
Meijeren geen enkele naam noemde.
GGZ luidt noodklok: Slachtoffers kunnen geen vertrouwen hebben in dit onderzoek
‘Een grote groep GGZ behandelaren heeft onlangs een brandbrief naar het parlement gestuurd waarin
ze aangaven dat de onderzoekscommissie (die de minister heeft ingesteld naar dat misbruik) niet
onafhankelijk is,’ legt Van Meijeren uit. ‘De reden die ze namens de slachtoffers zelf noemden was dat
dit onderzoek plaatsvindt binnen Justitie, en de minister zelf die commissie heeft ingesteld en zelf de
voorzitter en het eerste lid heeft benoemd. Terwijl heel veel slachtoffers in hun beschuldigingen zeggen
dat er ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van Justitie bij betrokken zijn.’
‘Het is krankzinnig dat een onderzoek naar vermeend misbruik binnen onder meer de ambtelijke top
van dat ministerie wordt onderzocht door dat ministerie.’ Van der Horst wijst de kijkers er dan op dat
het beslist niet om één enkel misbruik geval gaat, maar om een groot aantal dossiers met
overlappende feiten die veelal in dezelfde richting wijzen, namelijk niet zelden in de richting van de
ambtelijke top van het ministerie van Justitie.
‘Veel kijkers realiseren zich ook niet dat dit daadwerkelijk voorkomt in Nederland,’ reageert Van
Meijeren. ‘Er is hier uitvoerig onderzoek naar verricht door het onderzoeksplatform Argos. Zij hebben
hier uitgebreide radio-uitzendingen over gemaakt. Na een oproep kregen ze 200 meldingen van
betrokkenen die hierover konden verklaren, waarvan 140 direct over dat sadistische rituele misbruik.
Dat is de meest ernstige vorm van kindermisbruik die je maar voor kunt stellen.’
Argos heeft zelf erkend dat ze oorspronkelijk alleen seksueel misbruik onderzochten, en verklaringen
over ritueel kindermisbruik aanvankelijk terzijde schoven omdat dit te controversieel was en te
ongeloofwaardig overkwam. ‘Want de verhalen gaan echt door merg en been, het is afschuwelijk wat je
leest.’
Schade door gynaecologen bevestigd; Kamer erkend bestaan georganiseerd misbruik’
‘Wat Argos heeft geconstateerd is dat in al die verschillende verklaringen van slachtoffers uit het hele
land wel heel veel overlappende kenmerken naar voren kwamen. Er werden namen genoemd van
vaak dezelfde personen, door verschillende slachtoffers in alle delen van het land die totaal geen link
met elkaar hebben. Locaties die in tal van die verklaringen opnieuw naar voren kwamen. Het soort
rituelen, de wijze waarop er iets plaatsvond – zóveel overlap.’
‘En de schade bij slachtoffers die werd geconstateerd door gynaecologen,’ vult Van der Horst aan.
Van Meijeren beaamt dit. Slachtoffers worden in de media vaak weggezet als mensen met
persoonlijkheidsstoornissen, die daarom onbetrouwbaar zouden zijn. Argos onderzocht echter verhalen
van meisjes die zeiden zwanger te zijn geweest en te zijn bevallen, of dat er glasscherven in hun
vagina waren gestopt. Gynaecologen hebben deze verhalen na lichamelijk onderzoek bevestigd, en
wat die glasscherven betreft geconstateerd dat het onmogelijk was dat die meisjes dat zelf zouden
hebben gedaan.
Naar aanleiding van dit onderzoek van Argos nam de hele Tweede Kamer eind vorig jaar unaniem een
motie aan waarin werd geconstateerd ‘dat georganiseerd sadistisch kindermisbruik plaatsvindt’, en de
regering werd verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aard en omvang hiervan.
‘Die motie werd door de minister ontraden, en dat geeft al te denken… Die zit dus heel duidelijk niet te
wachten op een onderzoek.’
WC-Eend 2.0: ‘Justitie onderzoekt misstanden bij Justitie’
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‘Vervolgens duurt het heel lang voordat er iets gebeurt. Na allerlei omwegen komt er een besluit van de
minister waarin hij zelf binnen het ministerie een commissie instelt, zelf de voorzitter en het eerste lid
benoemt, en ook nog eens aangeeft dat de onderzoeksresultaten niet direct naar de Kamer mogen
worden gestuurd, maar eerst langs de minister moeten. Een hele groep GGZ behandelaren luidde toen
de noodklok. Ze zeiden dat de slachtoffers niet vrijuit kunnen spreken binnen deze commissie, omdat
die totaal niet onafhankelijk is… Dan heeft het op voorhand totaal geen zin om überhaupt (met dat
onderzoek) te beginnen.’
Van der Horst: ‘Dit rammelt aan alle kanten. Het is bijna WC-Eend 2.0.’ Van Meijeren: ‘Ja, het is
krankzinnig… De slachtoffers geven aan dat er hooggeplaatste ambtenaren van Justitie bij betrokken
zijn. Dat is niet nieuw, want in de jaren ’90 heeft het Rolodex onderzoek plaatsgevonden, en is er
eerder een commissie ingesteld waarbij je vaak zag dat ambtenaren van Justitie erbij betrokken zijn.’
‘En niet de minsten!’ bevestigt Van der Horst. ‘De naam van Joris Demmink gonst al decennia lang
rondom verhalen die met dit soort misbruik te maken hebben.’ Demmink is een voormalige secretarisgeneraal, de hoogste ambtenaar van Justitie. Van Meijeren reageert dat Demmink ‘weliswaar niet
veroordeeld is, maar wel een grote rol speelt in dit hele dossier. Zijn naam is één van de namen die
constant weer blijft opduiken. Dus als je dit onafhankelijk wilt onderzoeken zou het vanzelfsprekend
moeten zijn dat in ieder geval Justitie er niet bij betrokken is.’
‘Iedereen die niks te verbergen heeft zou hier toch voorstander van moeten zijn?’ vraagt Van der Horst.
‘Ik kan ook geen reden bedenken waarom je ertegen zou zijn dat dit onderzoek buiten Justitie
plaatsvindt,’ stemt van Meijeren in. ‘Wat is het argument om te zeggen dat dit echt binnen Justitie
moet? (En dat de uitslagen eerst langs de minister moeten?) Waarom kan er niet gewoon in overleg
met die (GGZ) behandelaarsgroep een commissie worden ingesteld? Maar nu gebeurt het op een
manier waar die slachtoffers totaal niet mee kunnen leven. Dan heeft het dus geen enkele zin meer.’
‘Alle vertrouwen in de rechtsstaat dreigt verloren te gaan’
‘Al zou maar 10% van de verhalen van die slachtoffers waar zijn, dan nog is het zo schokkend dat dit
niet in Nederland mag gebeuren,’ gaat Van Meijeren verder. Want ‘dit zou betekenen dat alle
vertrouwen in de rechtsstaat – voor zover mensen dat nog hebben verloren gaat. Het gaat om mensen
op zulke invloedrijke posities. Dat beperkt zich niet alleen tot Justitie, er worden personen binnen de
rechterlijke macht genoemd, binnen de advocatuur, invloedrijke en hooggeplaatste personen die elkaar
de hand boven het hoofd houden.’
Mocht er niet alsnog een onafhankelijke commissie komen, dan hoopt Van Meijeren op een initiatief
van het Buitenparlementaire Onderzoeks Comité (BPOC), die zich tot nu toe vooral concentreren op
het coronabeleid. Wat het kindermisbruik betreft is het wel dringend noodzakelijk dat dit absoluut
vertrouwelijk gebeurt, want ‘de slachtoffers zijn vaak doodsbang dat ze te maken krijgen met nog meer
geweld en bedreigingen.’
‘Worden meer mensen zich nu bewust dat dit echt plaatsvindt in ons land?’
Argos heeft in ieder geval aangetoond dat sadistisch/satanisch ritueel kindermisbruik door de
Nederlandse elite geen wappie-complottheorie is, maar daadwerkelijk plaatsvindt in ons land. ‘Ik mag
hopen dat de andere Tweede Kamerleden inzien dat dit echt een fundamenteel onderwerp is dat tot op
de bodem uitgezocht moet worden… Maar we moeten ons realiseren dat we te maken hebben met
een partijkartel… Dus het kan dat de coalitiepartijen nu van de minister te horen krijgen dat dit
onderzoek echt onder zijn toezicht moet plaatsvinden, en daarom tegen mijn motie (voor een
onafhankelijke commissie, die hij op 25 oktober gaat indienen) zullen stemmen. Ik heb wel gekkere
dingen gezien.’
Van der Horst: ‘Ik verwacht echter niet dat de mainstream media hier ooit aandacht zullen besteden,
want dat is tot nu toe ook nog niet gebeurd.’ Destijds kreeg de zaak Demmink wel een beetje media
aandacht, maar slechts heel terughoudend. Alleen op de alternatieve vrije platforms zoals Weltschmerz
is nog ruimte voor dit soort onderwerpen (maar voor hoelang? zaken die de heersende elite niet
aanstaan worden steeds vaker simpelweg van het net gegooid).
Van Meijeren, die ook zelf in gesprek is met een aantal slachtoffers en GGZ behandelaren, besluit met
de hoop dat steeds meer mensen ervan bewust worden dat dit voorkomt in Nederland, omdat die
bewustwording hard nodig is in de strijd om de waarheid boven tafel te krijgen. (Helaas leert de
ervaring dat 99 van de 100 mensen weigeren te geloven dat er zulke wrede mensen bestaan, of er
sowieso niets over willen horen en reageren met: ‘Misbruik? Dat komt bij ONS niet voor, hoor. Niet in
onze familie, niet in onze kerk, niet op onze school, niet in onze partij of organisatie.’ Die ontkenning
geeft kindermisbruikende roofdieren (feitelijk allemaal narcisten en psychopaten) op voorhand feitelijk
de vrije hand. – X).
‘We mogen nooit accepteren dat dit soort absurde en kwaadaardige misstanden in een doofpot
belanden.’
Kijk hier het hele gesprek met Gideon van Meijeren (34 min.):
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Olifant in De Kamer: Sadistisch, ritueel kindermisbruik - Erik van der H…
H…

‘Europese bordelen met kinderen vanaf 4 jaar gerund door moslims’
En nogmaals: kijk vooral de bovengenoemde Argos afleveringen, en als u dan toch bezig bent, zeker
ook een recente Argos uitzending met daarin de schokkende Poolse documentaire ‘Eyes of the Devil’
over de kinderhandel in Europa. Kinderen vanaf 4 jaar (!!!) worden door criminele netwerken in
kinderbordelen in onder andere Duitsland, België en Nederland geplaatst en op de meest gruwelijke
wijzen misbruikt. Als ze dan ‘op’ zijn, worden velen van hen vermoord.
Deze bordelen, die bezoek krijgen van de hoogste Europese elite die met privé jets en limousines
worden aangevoerd, worden volgens de anoniem geïnterviewde Poolse insiders / kinderhandelaren
gerund door moslims, vooral omdat de islam seks met kinderen toestaat:

EYES OF THE DEVIL - Vrouwen, breeders ook wel broedmachines ver…
ver…

Terwijl hersenloos en banaal vermaak wekelijks miljoenen kijkers trekt, is deze docu op dit moment
slechts 2600 keer bekeken. Een beschaving die niets meer geeft om het lot van zijn eigen kinderen (en
daarmee zijn toekomst), is een beschaving die gedoemd is ten onder te gaan.
Gezien de ontwikkelingen sinds 2020, en zeker het sinds dit jaar injecteren van kinderen met hoogst
omstreden en aangetoond zeer gevaarlijke en schadelijk gebleken experimentele stoffen tegen een
virus waar zij nul risico door lopen, zal die ondergang niet heel lang meer op zich laten wachten.

Xander

(1) Café Weltschmerz
(2) Argos
Afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum
verder te praten.
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