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Het drietal Joost K., Wouter R. en Hans de M. stonden op 10 juni 2022 terecht vanwege
hun uitlatingen in de Bodegraven-zaak. Ze worden vervolgd wegens opruiing,
bedreiging, smaad en laster. Joost K. zegt slachto er te zijn van satanisch ritueel
misbruik, dat in zijn kindertijd in Bodegraven heeft plaatsgevonden. Het Pieter Baan
Centrum dat hem onderzocht oordeelt dat hij lijdt aan waanideeën. Een
dwangbehandeling dreigt. Joost volhardt in zijn verhaal: “Ik ben nog steeds het
slachto er.” Wouter: “Ik heb het opgenomen voor Joost en andere slachto ers.”
O cier van Justitie oordeelt anders: “Mensen zijn beschadigd door beschuldigingen
en bedreigingen” en “de geest is nu wel uit de es”.

Jeugdherinneringen
De Bodegraven-zaak is gebaseerd op de jeugdherinneringen van Joost K., die slachto er
claimt te zijn van satanisch ritueel en seksueel misbruik dat plaatsvond in zijn kleutertijd. Hij
heeft de herinneringen jarenlang onderdrukt, maar vanaf 2012 begon hij zich het misbruik
weer te herinneren. Hetgeen vaker voorkomt bij MK-ultra slachto ers. Vanaf de geboorte
van zijn dochter in 2019 kwamen er meer herinneringen naar boven en kreeg hij steeds
meer herbelevingen en ashbacks.
Begin 2020 ziet hij een persconferentie met Jaap van Dissel en herkent hem als een van de
daders. De andere daders die hij noemt zijn de huisarts en de directrice van de
https://www.ellaster.nl/2022/06/13/strafzaak-ritueel-misbruik-bodegraven-de-geest-is-uit-de-fles/
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peuterspeelzaal. Hij zocht contact met de media, eerst met Argos en later met Micha K.
Argos heeft in 2019 naar aanleiding van de uitzending over de zaak ‘Lisa’ 140 meldingen
gekregen van SRM (satanisch ritueel misbruik). Naar aanleiding van hun uitzending zijn er
Kamervragen over SRM gesteld en is de onderzoekscommissie Hendriks ingesteld.
Via de videokanalen en websites Wees de Weerstand (Hans de M.), Revolutionair Online (Micha
K.), Red Pill Journal (Wouter R.), als ook de Telegram-groep Bataafse Republiek en Bataafse
Nieuws (Joost K.) deelde de groep alle ontdekkingen en vermoedens. Er werden (te snel)
conclusies getrokken, zo blijkt nu uit de rechtszaak. Hans de M.: “we hadden meer
onderzoek moeten doen voordat we het naar buiten brachten.” Ook lieten ze zich vanwege
de “gruwelijke feiten” leiden door emotie. “Hoe verschrikkelijk waren de feiten die Joost
vertelde…” Hans werd er misselijk van, “had een emmer voor zich klaarstaan.”

“

Bedreiging en opruiing
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“We hadden meer onderzoek

Het leidde tot bedreigende uitspraken zoals:
“wie geeft hem het welverdiende nekschot?”
naar buiten brachten.”
Wouter spoorde mensen aan om over te gaan
— HANS DE M.
tot een burgerarrest: “Koop tiewraps en trek
ze van de straat.” Aanvankelijk is de dreigende
taal gericht op de vermeende daders in de
Bodegraven-zaak, uiteindelijk richt het viertal (Micha, Joost, Wouter en Hans) zich ook op het
OMT, de premier en minister van Volksgezondheid. “Deze gast mag helemaal niet vrij
rondlopen.” en “in de ko erbak afvoeren”, of: “jullie dagen zijn geteld” en zinspelend op een
toekomstige straf bij een tribunaal: “hij wordt toch wel geëxecuteerd”.
moeten doen voordat we het
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Het blijft niet alleen bij woorden. Zo is er een video waarin Wouter in zijn auto Jaap van
Dissel volgt die op de ets rijdt. In een andere video doet hij een oproep om Van Dissel thuis
te ‘feliciteren’ en wordt zijn privéadres gedeeld. Dit heeft als gevolg dat er ”extra
veiligheidsmaatregelen” voor Jaap van Dissel, zoals “politieposten en cameratoezicht” nodig
zijn. De bedreigingen “hebben een enorme impact op Jaap van Dissel en zijn gezin. Zijn leven
is volledig op zijn kop gezet,” laat een woordvoerder van het RIVM weten.

29 AUGUSTUS 2021

Spijt

De onderste steen komt bov
CORONAVIRUS

“

De bedreigingen “hebben een

Pas nu beseft het drietal dat 10 juni terecht
enorme impact op Jaap van
stond, wat voor impact hun publicaties
Dissel en zijn gezin. Zijn leven is
hebben gehad. Ze hebben alle drie spijt van de
volledig op zijn kop gezet.”
wijze waarop ze de dingen naar buiten
— WOORDVOERDER VAN HET RIVM
brachten. Hans zegt dat de uitlatingen “een
stukje verwerking van het verhaal van Joost
zijn geweest.” Hij werd misselijk van zijn
verhaal en handelde uit emotie. Nu hij dit terug hoort “had ik die woorden nooit gebruikt.”
Hij heeft een excuusbrief aan Hugo de Jonge geschreven.
Ook Wouter heeft spijt over de manier waarop hij het gebracht heeft. “Het is dom geweest
om het op die manier te zeggen.” Hij constateert: “de uitzendingen hebben een averechts
e ect gehad.” “Het is ontzettend stom. Dit hadden we nooit moeten doen.” Hun doel was
echter om ervoor te zorgen dat de aangifte onderzocht zou worden door Justitie, verklaart
hij in de rechtbank.
De o cier van Justitie: “Mensen zijn beschadigd door de beschuldigingen en bedreigingen.”
Wouter heeft “spijt dat ze zover hebben moeten gaan (..) omdat mensen niet vervolgd
worden voor ritueel misbruik.” Wel vraagt hij zich af: “Wie is er dader?” “Veel mensen zijn niet
gehoord, jarenlang niet gehoord.” waarbij hij doelt op de slachto ers van het vermeende
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satanische pedo ele netwerk in Bodegraven. O cier van Justitie: “U volhardt in uw theorie.”
Wouter: “Dit onderwerp mag in Nederland niet besproken worden.”
Ook Joost distantieert zich niet inhoudelijk van
“Ik ben nog steeds het
de claims. Wel de wijze waarop het gebracht
is. Hij heeft spijt van zijn uitlatingen, maar
slachtoffer.”
voegt toe: “de mensen die me dit hebben
— JOOST K.
aangedaan moeten ook sorry zeggen.” Hij
doelt daarmee op de daders van het
vermeende misbruik dat hij als kleuter
meegemaakt heeft. Hij beroept zich op “geestelijk noodweer.” “Als er naar mij geluisterd was
en was doorverwezen naar Slachto erhulp of GGZ, dan had ik geen lmpjes in the Red Pill
Journal geplaatst.” Hij is getraumatiseerd en heeft last van herbelevingen en nachtmerries.
“Ik ben nog steeds het slachto er.”

“

Geen deugdelijk onderzoek
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Waarom de elit

In november 2020 deed Joost K. aangifte. Maar ondanks herhaaldelijke oproepen namen
noch de politie, noch de burgemeester contact met hem op. Geen van de aangedragen
getuigen werden gehoord. Op 4 maart 2021 liet het OM middels een brief weten: “Ik heb
besloten geen nader onderzoek te doen of tot vervolging over te gaan. De reden daarvoor is
dat de door u geschetste feiten en omstandigheden geen begin van een redelijk vermoeden
van schuld geven aan enig strafbaar feit.” De aangewezen daders van het vermeende
misbruik deden ondertussen aangifte wegens smaad, laster en bedreiging. Justitie startte
nog in dezelfde maand een strafrechtelijk onderzoek onder de codenaam ‘Bubry’.
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In het uitleveringsbevel van 9 juli 2021 staat dat Joost K. verdacht wordt van terrorisme.

Door de onwelwillendheid van Justitie om zijn
claims serieus te nemen voelde Joost “zich
“Er was niemand die naar me
genoodzaakt om de media op te zoeken.”
luisterde”
Door de online publicaties kwam informatie
— JOOST K.
binnen en “getuigen die mijn verhaal
bevestigen.” “Ik sta volledig achter mijn
verhaal.” Het viertal roept in de video’s ook op
om bloemen te leggen op de graven van de slachto ers. De gemeente Bodegraven kondigde
een noodverordening af om actievoerders van het kerkhof te weren. De media schildert het
viertal steevast af als “complotdenkers” en schrijft dat er ”geen spat bewijs is” voor de
beschuldigingen.

“

https://www.ellaster.nl/2022/06/13/strafzaak-ritueel-misbruik-bodegraven-de-geest-is-uit-de-fles/
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“Hardnekkige complottheorie”
De advocaat van de huisarts spreekt in een
schriftelijke verklaring over wat de “hersenspinsels
van Joost hebben aangericht” en noemt het een
“hardnekkige complottheorie.” Tijdens de zitting
probeert ook de o cier van Justitie de zaak meerdere
keren in de complothoek te drukken. Zo probeert hij
de link te leggen met “de theorie van Q-anon.” “Het Qanon gedachtegoed, gelooft u daar in?” vroeg hij aan
Joost.
Hans maakte in een van zijn video’s die over Covid
vaccinaties ging de vergelijking met de Nazi’s. “U heeft
het over ‘Hugo Mengele’. Waarom deed u dat?” vraagt
de o cier van Justitie. Hans: “Er was zoveel informatie
Bloemen op het graf van Marcel,
dat de inhoud van de vaccins gevaarlijk.. dat ze
volgens Joost een kroongetuige die
dodelijk konden zijn. In de Tweede Wereldoorlog
aanwezig was bij de moord op Sandra
werden medische experimenten op gevangenen
en op 32-jarige leeftijd op verdachte
wijze is omgekomen.
gepleegd. De Code van Neurenberg was toen het
gevolg.” O cier van Justitie: “Dus vaccinatie tegen
Covid vindt u nog steeds een medisch experiment?”
Even later vroeg hij: “Weet u wat dehumanisering is? Dat is mensen vergelijken met honden
of Nazi’s. Dan kunnen mensen makkelijker overgaan tot geweld.” Daarin heeft de o cier van
Justitie gelijk, maar hetzelfde geldt voor het labelen van mensen als ‘complotdenker,’
waardoor het publiek makkelijker accepteert dat slachto ers hun recht niet kunnen halen,
vervolgd worden of dwangopname krijgen opgelegd.

“

“Weet u wat dehumanisering is? Dat is mensen vergelijken met honden of
Nazi’s. Dan kunnen mensen makkelijker overgaan tot geweld.”
— OFFICIER VAN JUSTITIE

Bewijzen
Ten aanzien van de misbruikclaims merkt de rechter op: “de bewijzen zijn er niet.” Wouter
verwijst naar “de 84 pagina’s bewijs” waarin “andere mensen ook praten over de ‘rode man’.”
De vele zelfmoorden in Bodegraven en verdachte sterfgevallen op jonge leeftijd zijn een
“statistische anomalie” en “dat is bewijs.” Hij vervolgt “42 doden, jong overleden .. dat is
raar.” “Er was zoveel bewijs, ik wilde dat het opgepakt zou worden.” Volgens de rechter is er
echter geen sprake van “enig bewijs” en “ik zie het niet.” Wouter zucht “ik heb het helemaal
losgelaten”. “Het wordt helemaal omgedraaid.”
De rechter leest in het dossier over het
“Het Q-anon gedachtegoed,
verondersteld vermoorde meisje Sandra van
Aalst: “Ze is nog in leven en woont in
gelooft u daar in?”
Nederland. Dat zegt de politie.” Volgens Joost
— OFFICIER VAN JUSTITIE
“klopt de leeftijd niet” en gaat het om een
andere vrouw. De kinderen die op die foto
stonden moeten nu 48-49 jaar zijn. Joost is niet overtuigd dat Sandra nog leeft. “Als dit
meisje nog leeft, waarom heeft ze dan geen aanklacht wegens smaad gedaan?” Ook begrijpt
hij niet waarom haar broertje zich dan niet zou hebben gemeld.

“

Sabotage vanuit justitie
https://www.ellaster.nl/2022/06/13/strafzaak-ritueel-misbruik-bodegraven-de-geest-is-uit-de-fles/
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Joost vindt het onbegrijpelijk dat het OM de
zaak niet heeft onderzocht. Hij spreekt over
onthullingen van een wijkagent, die beweert
dat de zaak “vanuit de top van Justitie is
gesaboteerd. Zij wilde zelf onderzoek doen,
wilde naar het schoolarchief kijken. Maar
dat mocht ze niet en dat vond ze verdacht.
Volgens de o cier van Justitie is er wél
onderzoek geweest in zijn zaak. “Er is heel
selectief onderzoek gedaan,” reageert Joost.
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Klassenfoto waarop volgens Joost het vermoorde
meisje Sandra staat.
Zo heeft de politie wel gesproken met
iemand, met wie Joost altijd al een con ict
heeft gehad, die een belastende verklaring heeft afgelegd. “Waarom zijn die andere 14
getuigen niet gehoord?” “Er zijn zeven personen die (kroongetuige) Marcel hebben horen
spreken voordat hij levend verbrand is.” Die kunnen bevestigen dat “Marcel heeft gesproken
over een vermoord meisje.” Ook hij refereert aan de verdachte sterfgevallen: “Vijf beste
vrienden rondom de huisarts missen een zoon.”

De rechter leest in het dossier dat Joost
volgens zijn moeder niet op de
De zaak is “vanuit de top van
peuterspeelzaal heeft gezeten, maar altijd op
Justitie gesaboteerd.”
woensdagmiddag naar huis ging. Joost
— JOOST K.
reageert: “Andere mensen hebben bevestigd
dat ik daar wel heb gezeten. Mijn moeder
heeft iets te verbergen.” Ze is volgens hem nog
steeds goed bevriend met een van de daders. Hij heeft eind 2019 aan haar verteld dat hij zijn
jeugdherinneringen terugkreeg, “drie dagen later is Dimar (een kroongetuige) dood
gevonden, opgehangen aan een bouwladder.”

“

Impact voor de verdachten en slachto ers
De Bodegraven-zaak heeft voor veel onrust in de samenleving
gezorgd. O cier van Justitie: “de geest is nu wel uit de es.” Hij
houdt het drietal dat terecht staat ook verantwoordelijk voor
de daden van anderen. “U heeft best wat invloed,” zegt hij
tegen Wouter. De o cier van Justitie streeft naar een
strafmaat die ervoor zal zorgen dat dit stopt. Hij stelt een
voorwaardelijke vrijlating voor en een ruim spreekverbod. Over
Jaap van Dissel zegt hij: “Hij is bang hè? U heeft hem angst
aangejaagd.” Wouter knikt naar Joost “er zit hier een
slachto er van Van Dissel.”
Van de vier kroongetuigen

De o cier van Justitie wil dat Joost zich net als Wouter niet
meer uitlaat over het satanisch misbruik, Covid, vaccinaties,
meisje Sandra, is Joost de
Bodegraven en complotten, met eventueel een verbod op
enige die nog in leven is.
social media. “Cliënt vindt dat dit erg ver gaat, want het raakt
de vrijheid van meningsuiting”, merkt zijn advocaat Peter
Plasman op. Gezien de lange periode van voorarrest (Hans de M. zat 85 dagen vast en is
geschorst, Wouter R. zit al 203 dagen vast en Joost K. 298 dagen), is er een reële kans op
vrijlating onder voorwaarde. Joost is door het Pieter Baan Centrum onderzocht, die stelt dat
hij leidt aan “paranoïde waanideeën.” Volgens de rechtbank werkt een waanstoornis door in
smadelijke uitlatingen. Hij is daarom “gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar.”
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Voor Joost zou die voorwaardelijke vrijlating
een dwangbehandeling in een Nederlandse
“Er zit hier een slachtoffer van
forensische kliniek kunnen betekenen. “Liefst
Van Dissel.”
ging ik terug naar Spanje,” waar zijn gezin met
— WOUTER R.
jonge kinderen woont en hij een Bed &
Breakfast runt. Hij heeft inmiddels goede
therapie gekregen van een particulier. Ook heeft hij oefeningen gekregen die hem helpen
beter om te gaan met het trauma. Door medicatie slaapt hij beter. De psychiaters achten
“TBS niet noodzakelijk” en “recidive niet aannemelijk.” De rechter volgt de conclusies uit hun
rapport.

“

“

“Wij volgen het advies van het Pieter Baan Centrum. Daarbij is een proeftijd,
waarbij u zich aan regels moet houden (..) een verbod op social media. Uw
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doel is terug naar Spanje?”
— RECHTER

Daar waar de rechter over het vermeende misbruik stelt dat het slechts om “claims van
mensen” gaat, wat niks zou bewijzen, is de gestelde diagnose ironisch genoeg ook gebaseerd
op claims, weliswaar gemaakt door psychiaters, maar waarbij aanvullend onweerlegbaar
bewijs (van psychoses) ook ontbreekt. Opvallend is dat een van de psychiaters over Joost
stelt: “komt wel altijd erg overtuigend over.” Soms begon hij te twijfelen en “dacht dat de
verhalen waar waren.” Maar hij concludeert later dat Joost een “goede verhalenverteller” is.
Dat hij “overtuigd is van zijn eigen verhaal.”

Strafmaat
Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum is er bij Wouter R. sprake van “een
narcistische persoonlijkheidsstoornis.” Hij is het daar niet meer eens. Rechter: “Door de
aandacht die u krijgt voelt u zich belangrijk, dat is een deel van narcisme.” Wouter: “Wat
moet ik zeggen: dat ik wel of geen narcist ben om minder straf te krijgen?”
De strafeis van het OM en pleidooi van de advocaten zal in de tweede zitting op 16 juni 2022
worden behandeld. Micha K. is in Noord-Ierland opgepakt en vecht het uitleveringsverzoek
vanuit Nederland aan, om te voorkomen dat hij eveneens in dezelfde zaak terecht moet
staan. Eerder werd het drietal in een civiele zaak al veroordeeld tot een schadevergoeding
van 215 duizend euro, die ze moeten betalen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
wegens hun “ongefundeerde verhalen over een satanisch pedo elennetwerk.”

Waarom de elit

De verdachte zelfmoorden i
het transhuman
Bodegraven
Deze termen moet
je kennen
onsterfelijkheid
3begrijpen
AUGUSTUS 2021
wat

er
in de
wereld
21 APRIL
2022
– complete lijst
3 APRIL 2020

PEDONETWERKEN Waarom de elit

het transhuman
New World Ord

ONZE SELECTIE

17 APRIL 2022

Pizzagate: feit of ctie?
PEDONETWERKEN
29 AUGUSTUS 2021

Voorzitter
onderzoekscomm
GOUDEN TOEKOMST
Hendriks wilde kinderporno
beschikbaar stellen
12 DECEMBER 2021

Zoeken …

Zoe

De onderste steen komt bov
CORONAVIRUS
29 OKTOBER 2021

INSCHRIJVEN MAIL-SERVICE

Schokkende bewijzen: het c
NEDERLAND
werd al in BERICHTEN
2001 gezien als m
POPULAIRE
biowapen
20 JULI 2021

Kinderen worde
klaargestoomd
transhumanisti
Ontvang nieuwe
berichten in
DE CABAL

16 NOVEMBER 2021

3 JUNI 2022

De profetische
Werelddominantie
middels v
RECENTE
AANBEV
patentenBERICHTEN
en desimulatie
kolonisatie
v
23 MEI 2022
lichaam
27 JUNI 2021

WERELD

Strafzaak rituee
Bodegraven:
“D
Strafzaak rituee
de
es”
Bodegraven: “D
13
2022
deJUNIes”
13 JUNI 2022

Andere getuigen die zich bij Joost hebben gemeld spreken ook over een satanisch pedo el netwerk, seksueel
misbruik en of dezelfde daders in (de regio) Bodegraven. Deze getuigen zijn door de politie niet gehoord.

De ‘waanideeën’ van SRM-slachto ers
https://www.ellaster.nl/2022/06/13/strafzaak-ritueel-misbruik-bodegraven-de-geest-is-uit-de-fles/
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Daarmee is er een uiterst onveilig klimaat gecreëerd voor slachto ers van satanisch ritueel
misbruik (SRM), wiens getuigenissen steevast worden afgedaan als “complottheorieën” en
“waanideeën”. Een patroon dat we ook bij andere zaken zien. Zaken die lang niet allemaal de
media halen. Degene die het waagt “man met paard te noemen” met naam en toenaam, —
zoals voormalig minister Grapperhaus bepleitte in een Kamerdebat over SRM waarbij “ook
hooggeplaatste ambtenaren van justitie betrokken zijn” — loopt het risico als dader berecht
te worden.
De dreigende uitlatingen van Joost, Wouter,
Micha en Hans naar aanleiding van de
Bodegraven-zaak, zijn hoe dan ook
vernietigend geweest voor een integer en
evenwichtig onderzoek naar SRM. De
rechtbank mag het op basis van het Pieter
Baan Centrum-rapport bewezen achten dat
Joost lijdt aan waanideeën, maar dat verklaart
niet dat er ook andere getuigen zijn die het
bestaan van het satanisch pedo el netwerk en
of seksueel misbruik in Bodegraven hebben
bevestigd. Is het voor hen nog veilig om naar
buiten te treden? Of zou dat hooguit mogelijk
zijn vanuit een
getuigenbeschermingsprogramma in het buitenland?

“

De rechtbank mag het op basis
van het Pieter Baan Centrumrapport bewezen achten dat
Joost lijdt aan waanideeën, maar
dat verklaart niet dat er ook
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andere getuigen zijn die het
bestaan van het satanisch
pedofiel netwerk en of seksueel
misbruik in Bodegraven hebben
bevestigd.

Levenslang spreekverbod?
De geest is uit de es en als er wel degelijk sprake is van een satanisch
pedonetwerk, los je dit niet op door Joost de mond te snoeren. Vraag is dan wel: als
er nieuwe getuigen en onweerlegbare bewijzen aan het licht komen die de claims
over een satanisch pedo el netwerk bevestigen, wat gebeurt er dan met het
spreekverbod dat Joost K. hoogstwaarschijnlijk opgelegd krijgt? Mag hij dan nooit
meer in de rechtbank getuigen tegen zijn vermeende daders?
Betekent een social mediaverbod dat iemand ook zijn persoonlijk Facebook-account
moet opgeven? En wat betreft een spreekverbod over complotten, wie bepaalt wat
een complot is?
Een spreekverbod of (social) mediaverbod druist in tegen de mensenrechten van
vrijheid van meningsuiting. Smaad en laster is strafbaar en het is daarom
begrijpelijk dat men niet in herhaling mag vallen, maar justitie lijkt aan te sturen op
een spreekverbod over het hele onderwerp en zelfs over onderwerpen zoals Covid,
die niets met de zaak te maken hebben en onderdeel zijn van een breed publiek
debat. Wanneer de rechtbank daarmee akkoord zou gaan, geeft zij blijk het recht
zelf niet te honoreren.
> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Waarom de elit

De verdachte zelfmoorden i
het transhuman
Bodegraven
Deze termen moet
je kennen
onsterfelijkheid
3begrijpen
AUGUSTUS 2021
wat

er
in de
wereld
21 APRIL
2022
– complete lijst
3 APRIL 2020

PEDONETWERKEN Waarom de elit

het transhuman
New World Ord

ONZE SELECTIE

17 APRIL 2022

Pizzagate: feit of ctie?
PEDONETWERKEN
29 AUGUSTUS 2021

Voorzitter
onderzoekscomm
GOUDEN TOEKOMST
Hendriks wilde kinderporno
beschikbaar stellen
12 DECEMBER 2021

De onderste steen komt bov
CORONAVIRUS
29 OKTOBER 2021

Schokkende bewijzen: het c
werd al in BERICHTEN
2001 gezien als m
POPULAIRE
biowapen
20 JULI 2021

DE CABAL

Kinderen worde
klaargestoomd
transhumanisti
3 JUNI 2022

De profetische
Werelddominantie
middels v
patenten en desimulatie
kolonisatie v
23 MEI 2022
lichaam
27 JUNI 2021

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

WERELD

Strafzaak rituee
Bodegraven: “D
de es”
13 JUNI 2022

Hoe het Hunter Biden-schan
Nano-routers, a
Joe Biden als presidentskan
uitschakelt alle vaccinmon
23 OKTOBER 2020

https://www.ellaster.nl/2022/06/13/strafzaak-ritueel-misbruik-bodegraven-de-geest-is-uit-de-fles/

ook hartfalen e
problemen

7/9

6/17/2022

Voorzitter onderzoekscommissie Hendriks wilde kinderporno beschikbaar stellen - Ellaster

Over Ella Ster

HOME
YOU ARE AT:

Contact

Schrijvers: insturen artikel

NIEUWS 
Home

»

Dossiers

INTEL 

»

Stuur een nieuwstip!

VAL VAN DE CABAL 

Pedonetwerken

»

RESEARCH 

DOSSIERS 

GOUDEN TOEKO

Voorzitter onderzoekscommissie Hendriks wilde kinderporno beschikbaar stellen

PEDONETWERKEN

Voorzitter onderzoekscommissie Hendriks wilde
kinderporno beschikbaar stellen
by

ELLA STER on 12 DECEMBER 2021



0 COMMENTS

Er is bij slachto ers en GGZ-behandelaren weinig vertrouwen in de commissie
Hendriks. Deze zou bevooroordeeld zijn en valt onder de volledige controle van
justitie, terwijl slachto ers topambtenaren bij justitie als dader aanwijzen. Nu blijkt
ook dat voorzitter Hendriks eerder gepleit heeft voor het beschikbaar stellen van
kinderporno voor pedo elen.
Een motie van Gideon van Meijeren (FVD) om een nieuwe onderzoekscommissie in te stellen
die sadistisch ritueel misbruik moet onderzoeken, is op 7 december 2021 door de Tweede
Kamer verworpen. Hij diende de motie in met het doel de commissie Hendriks te laten
https://www.ellaster.nl/2021/12/12/commissie-hendriks/
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stellen. “Als pedo elen zouden beschikken over gemanipuleerde kinderporno, zou het
aantal gevallen van kindermisbruik wel eens kunnen dalen.” [5]
Hij stelde destijds voor bestaande kinderporno te gebruiken – “en daar is er heel veel van” –
en zodanig te manipuleren dat de kinderen die ervoor gebruikt zijn, totaal onherkenbaar
zijn. “Technisch is dat mogelijk,” stelde Hendriks. De hoogleraar denkt dat het hebben van
een legale uitlaatklep pedo elen ervan kan weerhouden zich te vergrijpen aan kinderen.

Nederland staat op nummer 1 van de wereld op het gebied van kinderporno. 77% van kinderporno wordt
vanuit Nederland gehost. De VS staat met 5% op de tweede plek.

Begrip voor de geaardheid van pedo elen
Over pedo elen zei hij “Het zijn mensen zoals jij en ik, die nu eenmaal een bepaalde
geaardheid hebben. Ze leven vaak erg geïsoleerd en voelen zich afgewezen. Wie vraagt er
nou om, zulke gevoelens te hebben?” Hen toegang geven tot gelegaliseerde en bewerkte
kinderporno zou bijdragen aan een gevoel van acceptatie. Hendriks pleitte er in 2015 voor
om hier onderzoek naar te doen. [5]

“

Pedofielen “zijn mensen zoals jij en ik, die nu eenmaal een bepaalde
geaardheid hebben. Ze leven vaak erg geïsoleerd en voelen zich afgewezen.
Wie vraagt er nou om, zulke gevoelens te hebben?”
— JAN HENDRIKS

Het voorstel stuitte destijds op weerstand in de Tweede Kamer. Kamerlid Marith Rebel:
“Achter gemanipuleerde kinderpornobeelden schuilen immers echte slachto ers die
misbruikt zijn.” Nine Kooiman van de SP: “Bij het maken van deze foto’s hebben kinderen
geleden. Dit soort materiaal gebruiken, vind ik dan ook niet juist.” VVD-Kamerlid Foort van
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ontbinden, nadat 20 GGZ-behandelaren meerdere brandbrieven hadden geschreven waarin
ze hun zorgen uitten. [1][2]
Zij stellen dat de commissie Hendriks niet onafhankelijk is, onder andere omdat uit
documenten blijkt dat justitie inzage krijgt in het onderzoek wanneer het archief na a oop
wordt overgedragen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens de GGZbehandelaren is dat problematisch, omdat slachto ers ook (top)ambtenaren binnen justitie
als dader aanwijzen. Daardoor kunnen zij niet vrijuit spreken.

Veiligheid van slachto ers is binnen
deze commissie niet gewaarborgd

“

“Hiermee houdt de Kamer de
hooggeplaatste ambtenaren bij

Als slachto ers aangifte doen of zich
Justitie een hand boven het
uitspreken over de daders, krijgen ze te maken
hoofd”— GIDEON VAN MEIJEREN
met hardvochtige vergeldingsmaatregelen
vanuit het netwerk waarin ze misbruikt
worden. (Zie video hieronder.) Als vermeende daders binnen justitie inzage in de
getuigenissen krijgen en de identiteit van de slachto ers kunnen achterhalen, kan dit grote
consequenties hebben voor hun veiligheid. Ondanks de aanbevelingen in de brandbrieven
om de veiligheid van slachto ers te waarborgen, zijn deze adviezen door demissionair
minister van Justitie Grapperhaus terzijde geschoven. [3][4]

Slachtoffer ritueel misbruik: Geef ons onafhankelijk onderzoek! - Erik v…
v…

Voorzitter Jan Hendriks wilde kinderporno beschikbaar stellen aan
pedo elen
Naast de invloed die Justitie kan uitoefenen op het verloop van het onderzoek en het
benoemen of schorsen van commissieleden, is er ook controverse over de reeds benoemde
commissieleden. Voorzitter en hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie Jan
Hendriks heeft enkele jaren geleden voorgesteld om bewerkte kinderporno beschikbaar te
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Oosten: “Misbruik van kinderen accepteren we nooit. Dat geldt ook voor het gebruik van
geanonimiseerde en onherkenbaar gemaakte beelden van misbruikte kinderen.” [5]

JOVD en VVD wilde pedo lie decriminaliseren
Sommig politici en seksuologen pleitten al langer voor het legaliseren van kinderporno en of
pedo lie. Mark Rutte was in de jaren tachtig voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van
de VVD, de JOVD, die pleitte voor de ‘decriminalisering van pedo lie’. In de tijd dat Mark
Rutte voorzitter was van de JOVD (1988 – 1991) bleek men in die kringen niet vies te zijn van
bestialiteit (seks met dieren). Voor de liberale jongeren was seks met dieren zelfs een
“vernieuwend element”. [6][7]
De moederpartij VVD steunde een petitie in de
jaren tachtig om de leeftijdsgrens in de zedenwet
te verlagen naar twaalf jaar. Dit voorstel leidde
tot een stormvloed van negatieve reacties. Maar
het geeft wel aan dat men in bepaalde kringen
meer begrip heeft voor de gevoelens van
pedo elen en de behoefte daaraan tegemoet te
komen, dan in te zien wat voor schade seksueel
kindermisbruik aanricht bij de slachto ers.

Slachto ers sadistisch ritueel misbruik zijn ook vaak misbruikt voor
kinderporno
Het is ironisch dat uitgerekend een voorstander van het ‘therapeutisch gebruik van
kinderporno’ een onderzoekscommissie moet leiden inzake sadistisch ritueel misbruik. Veel
slachto ers van deze extreme vorm van misbruik worden vaak vanaf zeer jonge leeftijd
(peuter- of kleuterleeftijd) misbruikt voor de porno-industrie. Zij worden nu uitgenodigd om
hun getuigenis af te leggen bij een commissie, wiens voorzitter heeft voorgesteld om het op
criminele wijze verkregen beeld- en videomateriaal opnieuw te benutten om pedo elen ‘te
behandelen’.
Zowel de GGZ-behandelaren als belangenorganisaties hebben eerder in een brief
aangegeven dat zij hun vertrouwen in de voorzitter van de commissie Hendriks opzeggen.
Het gaat om Spotlight, een groep van overlevenden van georganiseerd misbruik en het
Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld. Zij hebben dhr. Hendriks verzocht zijn functie
neer te leggen, omdat hij het vertrouwen van slachto ers niet heeft. De commissie Hendriks
heeft echter laten weten dat de commissie in de huidige samenstelling doorgaat. [8][9]

Bevooroordeelde positie ten aanzien van slachto ers
Een van de redenen is dat de commissie Hendriks — voordat zij slachto ers gesproken
hebben — in gesprek is gegaan met organisaties die tot doel hebben de getuigenissen van
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slachto ers van georganiseerd sadistisch geweld, op voorhand ongeloofwaardig te maken.
Zoals de doos van Pandora en de Werkgroep Fictieve herinneringen.
In een brandbrief schrijven de GGZ-behandelaren: “Een commissie die ervoor kiest
gesprekken met dergelijke organisaties voorrang te geven, boven het eerst uitgebreid horen
van slachto ers en therapeuten, zet daarmee de toon dat ook zij niet onbevooroordeeld
gaat luisteren. Dit wekt zeker geen vertrouwen bij slachto ers.”
Er zijn nog meer redenen waarom de GGZ-behandelaren de commissie niet
onbevooroordeeld achten. Jan Hendriks publiceert samen met Annemarie Slotboom, het
andere commissielid. “Dit betekent dat zij ten opzichte van elkaar niet onafhankelijk zijn.
Mw. Annemarie Slotboom is bovendien directe collega (Faculty of Law, Criminology, VU) van
de gepensioneerde Peter van Koppen,” schrijven zij in de brandbrief. [10]

Peter van Koppen noemde slachto ers “rare knakkers” met
“fantasieverhalen”
Aan de hand van uitlatingen in de media concluderen zij dat Peter van Koppen
bevooroordeeld is. Zo noemde hij de 140 slachto ers die Argos interviewde “rare knakkers”
met “fantasieverhalen” [Leidsch dagblad 27 maart 2021]. Peter Koppen zat ook in de redactie
‘hervonden herinneringen en andere misverstanden’, waarin slachto ers die vertellen over
ritueel misbruik op één lijn worden gesteld met hen die geloven in het bestaan van aliens.
Commissielid Annemarie Slotboom leverde eveneens een bijdrage aan dit boek. [10]
“Het boek verscheen in 1995, een jaar na het overheidsonderzoek naar ritueel misbruik, en
heeft de toon gezet voor de visie van de LEBZ (Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken
die in 1999 werd opgericht.” Peter van Koppen, maakte jarenlang deel uit van de LEBZ. De
LEBZ beweert dat er nergens ter wereld bewijs is gevonden van satanisch ritueel misbruik,
een pertinente leugen. [11]
Op de website van de politie stond dat de LEBZ als “voornaamste doel” heeft “onjuiste
beschuldigingen op het gebied van seksueel misbruik te herkennen en onterecht
beschuldigden te beschermen tegen vervolging”. Toen Argos hier de aandacht op vestigde is
deze omschrijving verwijderd, maar op een screenshot van de Politie-thesaurus is de oude
de nitie nog te lezen. [12]

Demissionair minister Ferd Grapperhaus legt twee derde van motie naast
zich neer
Aanvankelijk wilde de minister van Justitie en Veiligheid geen onderzoek doen naar ritueel
misbruik. Parlementsleden Niels van den Berge (GroenLinks), Michiel van Nispen (SP) en
Attje Kuiken (PvdA) dienden echter na Argos-uitzending ‘Glasscherven en duistere rituelen’ een
motie in waarin om een onafhankelijk onderzoek werd gevraagd. De Tweede Kamer stemde
unaniem voor het instellen van een onderzoekscommissie. [13] [14]
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De motie vroeg om onderzoek naar 1. de aard en 2. omvang van georganiseerd sadistisch
misbruik van minderjarigen en 3. het gebruiken van deze informatie bij een e ectieve
opsporing van de netwerken. Uit de opzet van de onderzoekscommissie blijkt echter dat
men geen onderzoek gaat doen naar de omvang en zich ook niet bezig gaat houden met de
opsporing van netwerken. In de brandbrief concludeert men daarom: “De commissie
Hendriks gooit bij start meer dan twee derde van de vraag van de motie overboord.”

Geen vertrouwen in de commissie Hendriks
Uit documenten blijkt dat zowel de commissie, als de opzet van het onderzoek, als ook de
onderzoeksresultaten onder controle van het ministerie van Justitie vallen. Gideon van
Meijeren stelt: “De commissie is niet onafhankelijk.” Om die reden vroeg hij om het
ontbinden van de commissie Hendriks en het aanstellen van een nieuwe commissie met de
aanbevelingen van de GGZ-behandelaren. [15]

“

“De wijze waarop dit onderzoek
nu plaatsvindt, deugt van geen
kant.”
— GIDEON VAN MEIJEREN

Kamerlid Lisa Westerveld van Groen- Links
bracht namens de meeste politieke partijen
een stemadvies uit om tegen de motie te
stemmen, omdat “het instellen van een
nieuwe commissie vertragend werkt”. Gideon
van Meijeren vindt dit “onacceptabel”. Het
dossier is omvangrijk en speelt al zo lang dat
“snelheid het hier niet mag winnen van

zorgvuldigheid.” [16] [17]
GZ-psychologe Aline Terpstra zei hier al even over: “Beter geen onderzoek dan dit
‘onderzoek’.” Het vertrouwen in de commissie Hendriks zal met het wegstemmen van de
motie van Van Meijeren niet hersteld worden. Zeker niet nu blijkt dat de voorzitter een
pleidooi hield om gemodi ceerde kinderporno voor pedo elen beschikbaar te stellen. Nu
men ondanks alle bezwaren vanuit de slachto ers en belangenbehartigers, toch doorgaat
met de commissie Hendriks, is dit onderzoek gedoemd te mislukken. [18]
Ella Ster | ellaster.nl

NLP in de Tweede Kamer | Grapperhaus in het nauw over ritueel kinde…
kinde…
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Bronnen en voetnoten
[1] De Andere Krant nr. 10
[2] Licht op SRM: Brandbrief van o.a. GGZ-behandelaars inzake georganiseerd sadistisch misbruik: hef
commissie Hendriks op en stel onafhankelijke commissie in!, 16 oktober 2021
[3] Café Weltschmerz: Slachto er ritueel misbruik: Geef ons onafhankelijk onderzoek! – Erik van der Horst
en Esther
[4] Kamerdebat over motie Gideon van Meijeren: ‘Grapperhaus in het nauw over ritueel kindermisbruik’
[5] Parool 11 april 2015: ‘Hoogleraar: stel gemanipuleerde kinderporno beschikbaar ’
[6] VVD en pedo lie
[7] Seks met dieren was voor de JOVD geen probleem
[8] Brief Spotlight aan Tweede Kamer
[9] Spotlight, een groep van overlevenden van georganiseerd misbruik, heeft een brief naar de een aantal
regeringsfunctionarissen en naar de Tweede kamer gestuurd, waarin zij het vertrouwen in de voorzitter
van de commissie Hendriks opzeggen. Ook het KTGG heeft aan dhr. Hendriks verzocht zijn functie neer te
leggen, omdat hij het vertrouwen van slachto ers niet heeft. De commissie Hendriks heeft echter laten
weten dat de commissie in de huidige samenstelling doorgaat. Licht op SRM
[10] Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!
[11] Aanvullende informatie over ‘Controversiële positie van het LEBZ’; ‘Satanisch ritueel misbruik bestaat
helaas echt’; en ‘Getuigen en slachto ers lopen gevaar’
[12] Argos: Glasscherven en duistere rituelen
[13] Minister Grapperhaus: Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik
[14] 6 oktober 2020 stemde de voltallige Tweede Kamer voor ‘een onafhankelijk onderzoek naar de aard en
omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’
[15] Motie van Gideon van Meijeren dwingt Kamerleden kleur te bekennen
[16] Gideon van Meijeren: “Het onafhankelijke onderzoek naar ritueel kindermisbruik wordt krampachtig
geblokkeerd.”
[17] Stemmingsuitslagen Tweede Kamer
[18] GZ-psychologe Aline Terpstra: “Beter geen onderzoek dan dit ‘onderzoek’.”

commissie Hendriks
pedonetwerken

Gideon van Meijeren
satanisch netwerk



Minister Grapperhaus

satanisch ritueel misbruik

PREVIOUS ARTICLE

Situatie Oostenrijk biedt hoop: Bondskanselier
en meerdere ministers stappen op

onderzoekscommissie
Selectie

NEXT ARTICLE 

Brits team dient bij het Internationaal Strafhof
klacht in van misdaden tegen de menselijkheid

ABOUT AUTHOR
ELLA STER

RELATED POSTS

https://www.ellaster.nl/2021/12/12/commissie-hendriks/

7/8

6/17/2022

Motie van Gideon van Meijeren dwingt Kamerleden kleur te bekennen - Ellaster

OverHOME
Ella Ster

YOU ARE AT:

Contact
insturen
nieuwstip!
NIEUWS Schrijvers:
INTEL
 artikel VALStuur
VAN een
DE CABAL

Home

»

Dossiers

»

Pedonetwerken

»

RESEARCH 

DOSSIERS 

GOUDEN TOEKO

Motie van Gideon van Meijeren dwingt Kamerleden kleur te bekennen

PEDONETWERKEN

Motie van Gideon van Meijeren dwingt Kamerleden kleur
te bekennen
by

ELLA STER on 24 OKTOBER 2021



15 COMMENTS

Justitie weigerde eerder een onderzoek inzake sadistisch (satanisch) ritueel misbruik,
maar wil nu wel een ‘onafhankelijke’ onderzoekscommissie leiden. De top van Justitie
wordt zelf verdacht van betrokkenheid. Gideon van Meijeren gaat op maandag 25
oktober 2021 een motie indienen om de onafhankelijkheid van de
onderzoekscommissie te waarborgen.

UPDATE:
Het tweeminutendebat over “Kindermisbruik en seksueel geweld” zal pas
volgende week maandag 1 november 2021 (week 44) plaatsvinden. Zie de
website van de Tweede Kamer.
https://www.ellaster.nl/2021/10/24/gideo-van-meijeren/
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De term satanisch ritueel misbruik heeft betrekking op een extreme vorm van zeer
sadistisch, pervers en gewelddadig misbruik, waarbij sprake is van rituele kenmerken. In
sommige gevallen betreft dat occulte rituelen — zoals het gebruik van symbolen, gewaden,
kaarsen, mantra’s, et cetera — maar in alle gevallen is het dermate kwaadaardig dat het
duivels te noemen is. Bij dit type misbruik gaat het niet alleen om verkrachtingen, maar ook
om martelingen en o errituelen. Het zijn de ergst denkbare misdaden, veelal gepleegd op
weerloze kinderen.
Deze vorm van misbruik is eeuwenoud en is al decennia lang bekend. Individuele zaken
komen af en toe wel aan het licht, maar strafrechtelijk onderzoek leidt zelden tot nooit tot
een veroordeling van het betrokken netwerk, omdat dit uitermate goed georganiseerd én
beschermd is. Het is vergelijkbaar met de georganiseerde misdaad, met een onderwereld
die steun heeft in ‘hoge kringen’, waarbij ‘poortwachters’ op invloedrijke posities (zoals
rechters, o cieren van Justitie en politici) de belangen van het netwerk veilig kunnen stellen.
[1] [2]

Journalistiek onderzoek leidde tot instellen onderzoekscommissie
Toen de journalisten van het VPRO-programma Argos naar aanleiding van de uitzending
over het verhaal van Lisa rond de tweehonderd meldingen van ritueel misbruik
binnenkregen, hadden ze deze aanvankelijk terzijde geschoven, omdat ze deze té extreem
en té ongeloofwaardig achtten. Toen men later toch onderzoek ging doen, bleek dat er een
opvallende overlap bestond tussen losstaande zaken. Slachto ers noemden onafhankelijk
van elkaar dezelfde daders, locaties en methoden. Naar aanleiding van dit onderzoek
maakte Argos de uitzending “Glasscherven en duistere rituelen”. [3]
Als gevolg van deze uitzending werden er Kamervragen gesteld, met het voorstel hier nader
onderzoek naar te doen. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus vond dat in eerste instantie
niet nodig. Nadat de Kamer later een motie aannam om zo’n onderzoek wél te laten
plaatsvinden, blijkt nu dat er twee leden van de onderzoekscommissie, waaronder de
voorzitter, door Justitie zelf zijn aangesteld. Bovendien is er bedongen dat de
onderzoeksresultaten eerst worden beoordeeld door demissionair minister van Justitie
Grapperhaus, vóórdat ze in het eindrapport mogen worden gepubliceerd. [4]

Geen onafhankelijke commissie
De commissie is door de minister zelf aangesteld, terwijl diverse slachto ers namen van
daders noemen die zich binnen het ministerie van Justitie zouden bevinden. Dat roept veel
vragen en twijfel op over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een kwestie van “de slager
die zijn eigen vlees keurt”, waarbij de geclaimde onafhankelijkheid ver te zoeken is.
Gideon van Meijeren zei daarover in een recente uitzending van Café Weltschmerz: “De
minister zit heel duidelijk niet te wachten op onderzoek naar dit fenomeen (sadistisch ritueel
https://www.ellaster.nl/2021/10/24/gideo-van-meijeren/
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benoemt en ook nog eens aangeeft dat de onderzoeksresultaten niet direct naar de kamer
gestuurd mogen worden, maar eerst langs de minister moeten.” [5]
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“Deze onderzoekscommissie is niet onafhankelijk. (…) De reden die zij zelf,
namens de slachtoffers noemden was: dit onderzoek vindt plaats binnen
justitie (…) terwijl heel veel van die slachtoffers juist in hun beschuldigingen
aangeven dat er ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van
Justitie bij betrokken zijn. De slachtoffers kunnen niet vrijuit spreken binnen
deze commissie.”
— GIDEON VAN MEIJEREN

Onwelwillend om pedo lie te bestrijden?
Door in eerste instantie een onderzoek te weigeren en in tweede instantie de regie te nemen
over de onderzoekscommissie, speelt de demissionair minister van Justitie een dubieuze rol.
Een andere motie, om het Pedophile Handbook — met tips hoe je pedo lie kunt bedrijven
zonder betrapt te worden — te verbieden, die unaniem is aangenomen door de kamer,
heeft desondanks nog steeds niet tot een verbod geleid. Dit terwijl dergelijke praktijken
ernstige misdrijven tegen kinderen betre en. In Duitsland en Engeland is het inmiddels wel
gelukt dit boek te verbieden, zegt Tom Zwitser in onderstaand interview met Ferdinand van
der Neut. [6]
Justitie speelt al jaren een dubieuze rol als het gaat om strafrechtelijk onderzoek naar zaken
van georganiseerd misbruik. Wanneer er sprake is van een pedo elennetwerk waarbij
hooggeplaatste ambtenaren betrokken zouden zijn, weigert Justitie onderzoek te doen, of
neemt belangrijke delen van het beschikbare bewijsmateriaal niet mee in de beoordeling
wel of niet tot strafvervolging over te gaan. Op die manier is het onmogelijk gebleken een
elite pedonetwerk op te rollen en de (vaak hooggeplaatste) daders berecht te krijgen. Er zijn
talloze voorbeelden:
Zaak Lisa

In de zaak Lisa heeft haar moeder, Marlies van Muiswinkel computers bij de politie
ingeleverd die nooit onderzocht zijn op kinderporno. Terwijl uit een onderzoek uitgevoerd
door Hofman bedrijfsrecherche zou blijken dat er wél kinderporno op zou staan, zegt Tom
Zwitser in onderstaand interview. In een recent kort geding tegen Huig Plug toonde Marlies
van Muiswinkel een document uit het dossier, een screenshot van een bestellijst om
kinderen te bestellen. Daaruit kan men a eiden dat er een netwerk actief is dat online
kinderen verhandelt. Justitie zegt echter dat er onvoldoende bewijs is om tot vervolging over
te gaan. [7]
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wordt van iets, dan kan niet de

Ook in de zaak tegen Robert M., die
veroordeeld is voor het misbruik van 83 veelal
onderzoeken. Die zelfkeuring,
jonge kinderen (0-4 jaar) bleek dat er sprake
dat kan natuurlijk niet.”
was van kinderhandel en het verhuren van
peuters voor astronomische bedragen. De
— FERDINAND VAN DER NEUT
enorme collectie kinderporno die in het huis
van Robert M. was aangetro en, mocht niet
als bewijsmateriaal worden gebruikt. Dat werd
in hoger beroep besloten op verzoek van zijn verdediging (Anker & Anker
strafrechtadvocaten). Doordat er geen onderzoek naar de kinderpornocollectie meer mocht
plaatsvinden, zou de mogelijke betrokkenheid van hooggeplaatste guren eveneens in de
doofpot verdwijnen. [8]
top van Justitie dat gaan

Kinderporno en Haags pedonetwerk

De rechtszaak die Robert van de Luitgaarden onlangs tegen de staat aanspande, leidt ook
niet tot een nieuw strafrechtelijk onderzoek. Hij eiste een nieuw onderzoek, omdat volgens
hem de laakbaarheid én betrokkenheid van Justitie bij het afdekken van georganiseerd
misbruik aantoonbaar is, omdat er in het verleden niets gedaan is met ingeleverd
bewijsmateriaal. Het ging onder andere om videobanden met kinderporno. [9]
Dominique Meijer

Toen Dominique Meijer aangifte wilde doen tegen haar pleegvader voor de verkrachtingen
die in het pleeggezin vanaf 18 maanden tot haar 16e hadden plaatsgevonden, is ze
stelselmatig tegengewerkt door politie en Justitie. Daardoor is haar pleegvader nooit
vervolgd. Toen ze haar verhaal bij de commissie-Samson deed, kreeg ze wel erkenning voor
het misbruik. Ze richtte later de stichting ‘Voor Ons’ op, voor alle slachto ers van misbruik
en verwaarlozing. Van veel leden hoort ze dat slachto ers bij politie en Justitie op weinig
steun hoeven te rekenen. [10]
De verdwenen asielkinderen

In Nederland zijn de afgelopen tien jaar 2500 kinderen uit asielcentra verdwenen. Het is niet
onderzocht waar deze kinderen zijn gebleven. Het is aannemelijk dat veel kinderen in de
prostitutie terecht zijn gekomen. [11]
Kinderrechter Theo Reub

Yvonne Keuls schreef een boek over het misbruik door een kinderrechter uit Den Haag. Ze
hoopte op bijval van haar collega’s: “Journalisten wilden alles weten, ik dacht: ze gaan over
het kindermisbruik schrijven dat ik aan de kaak stel. Maar dat gebeurde niet. In plaats
daarvan kreeg de tegenpartij uitgebreid de kans om mij door het slijk te halen.” Namens zes
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Demmink

In de beoordeling door het Hof of Joris Demmink
wel of niet vervolgd zou moeten worden voor
vermeende pedo lie zijn belangrijke bewijsstukken
en getuigenverklaringen niet meegenomen. Bart van
Well zei destijds dat hij als minderjarige door
Demmink is verkracht en was een artikel 12
procedure gestart om hem alsnog vervolgd te
krijgen. Demmink is uiteindelijk nooit vervolgd
omdat er te weinig bewijsmateriaal zou zijn. Bart
van Well zit nu zelf vast wegens bedreiging van een
topambtenaar in een andere (vermeende)
pedozaak.
Bodegraven-zaak

Ondanks verschillende pogingen om aangifte te doen voor het vermeend seksueel en
satanisch ritueel misbruik en kindermoorden, wilde Justitie de beschuldigingen van Joost
Knevel niet onderzoeken. Zijn artikel 12 procedure is van tafel geveegd. Hij zit nu zelf
gevangen en wordt aangeklaagd wegens bedreiging, opruiing en terrorisme. Justitie
onderzoekt nu of men hem TBS kan opleggen, waardoor hij voor onbepaalde tijd gevangen
zal blijven. [13]

Slachto ers die zich uitspreken nemen een enorm risico
Hieruit blijkt dat het voor slachto ers een enorm risico is met hun claims naar voren te
treden. Ook klokkenluiders en onderzoekers worden in tal van zaken wél vervolgd, bedreigd
of ontslagen. Denk aan Roelie Post, Huig Plug, de Zandvoort-zaak, et cetera. Naast
bovenstaande voorbeelden zijn er tal van andere zaken, zoals de Rolodex-zaak, waarbij
steeds het patroon zichtbaar is van een onwelwillende Justitie om zaken van georganiseerd
misbruik en kinderhandel grondig te onderzoeken en (alle) daders te vervolgen. [14]

Onderzoek van commissie leidt niet tot strafvervolging
UvA-hoogleraar Jan Hendriks (forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling)
heeft de leiding over de ingestelde onderzoekscommissie inzake sadistisch ritueel misbruik.
Hij was lid van de commissie-Samson. “Wij doen niet aan waarheidsvinding, maar we willen
de zaak wel goed van alle kanten beschrijven en proberen met oplossingen te komen,” zegt
Hendriks.
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gedegen hulpverlening voor de slachto ers — het beschermen van de samenleving door de
daders te berechten. Kunnen we dit wel verwachten als we er rekening mee houden dat die
daders hoge maatschappelijke functies (onder andere binnen Justitie) bekleden? Zo niet, is
zo’n commissie dan niet gewoon een wassen neus? [15]
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De bevindingen van de commissie-Samson, alsook andere onderzoekscommissies inzake
seksueel misbruik, hebben nog nooit geleid tot strafrechtelijke vervolging. Volgens de LEBZ
(Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken) bestaat er over de hele wereld geen
enkel forensisch bewijs voor ritueel misbruik; een pertinente leugen, die blijk geeft van de
vooringenomenheid van die organisatie. Zij adviseert politie en Justitie bij bijzondere
zedenzaken en ook hier zien we het bekende patroon dat zaken waarbij zij betrokken is
geweest, nooit hebben geleid tot een veroordeling. [13]

Georganiseerd misbruik
Sadistisch en satanisch ritueel misbruik is goed georganiseerd. Men is er altijd nog in
geslaagd daders op hoog niveau te beschermen. Slachto ers en klokkenluiders riskeren wél
strafvervolging door zich over een zaak uit te spreken. In een aantal spraakmakende zaken
(zoals de Bodegraven-zaak en Demmink-zaak) zitten de slachto ers en onderzoekers
langdurig vast, met buitenproportionele stra en voor de emotionele uitspraken die ze
hebben gedaan. [16]
Gideon van Meijeren zegt terecht dat slachto ers geen vertrouwen hebben in een
commissie waarin Justitie de hand heeft. Degenen die naar buiten treden zijn hun leven niet
zeker. Hun anonimiteit en bescherming moet gewaarborgd zijn. Daders moeten vervolgd
worden. De motie om een écht onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen zou
unanieme steun moeten krijgen in de Kamer. Alleen degenen die direct of indirect betrokken
zijn bij georganiseerd misbruik, hebben er belang bij dat Justitie zeggenschap houdt over de
onderzoeksresultaten van de commissie. Wie er maandag 25 oktober voor of tegen stemt
bekent hoe dan ook kleur.
Deel jouw mening en/of dit bericht op social media om Gideon van Meijeren te steunen. Je
kunt ook een mail sturen naar Kamerleden om te pleiten de motie van Van Meijeren te
steunen.

Ferdinand van der Neut over het misbruik in Justitiekringen
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sadistisch kindermisbruik: ‘Het komt echt voor in Nederland’
https://www.ellaster.nl/2021/10/24/gideo-van-meijeren/
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Al geruime tijd schrijven wij over de stuitende (kinderroof)realititeit binnen
ons Nederlandse (en buitenlandse) Jeugd"zorg" systeem.
Ook wij vragen ons al langere tijd af af hoe dit allemaal zomaar ongestraft kan
blijven voortbestaan? We deden bizarre ontdekkingen.
Ons artikel gisteren opende met de zin:
"Er zijn op deze website intussen al talloze artikelen verschenen over Bureau Jeugdzorg, de dubbele
agenda en de schijnbaar onaantastbare machtspositie die dit instituut vertegenwoordigt."
Ons onderzoek versterkt de inhoud van deze boodschap en bevestigt onomstotelijk de
onaantastbaarheid van Jeugdzorg gesteund daarin door politie en Justitie.
In een persoonlijk gesprek vorige week met de strijdlustige Karen Schrier
(https://www.niburu.co/binnenland/5772-weer-meer-terreur-van-bureau-jeugdzorg-update-3-9-2013) die
momenteel ook meegezogen wordt in de duivelse stroom van Jeugdzorg, noemde zij terloops de naam
van een instantie: ESAR (https://www.okepunt.nl/Professionals/Esar/Paginas/default.aspx). Zij vertelde
dat mensen van die organisatie zonder aankondiging of voor haar bekende reden zomaar voor de deur
stonden en kwamen praten over de "problemen" met een van haar dochters. Wie bent u? Hoe weet u wat
en óf er iets speelt? Wie heeft u gestuurd? Hele redelijke vragen op het moment dat je door een
onbekend iemand benaderd wordt op je thuisbasis over privacy gevoelige familie-aangelegenheden.
Ook wij hadden nog nooit gehoord van ESAR. Dit was de aanleiding voor onderzoek wat uiteindelijk tot
verhelderende inzichten heeft geleid. ESAR is een regionaal/gemeentelijke (Flevoland) vestiging die
onderdeel uitmaakt van een landelijk systeem met de naam VIR
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/vraag-en-antwoord/wat-is-de-verwijsindexrisicojongeren-vir.html) (Landelijk Verwijsindex Risicojongeren). Onder minister Rouwvoet (Christen Unie,
Jeugd en Gezin 2007-2010, kerntaak: integraal beleid mogelijk maken voor Jeugd en Gezin) werden vele
landelijke systemen ingevoerd zoals een nationaal netwerk van gemeentelijke (inloop) Centra voor Jeugd
en Gezin (https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_voor_Jeugd_en_Gezin) (CJG’s) en het Elektronisch
Kinddossier (https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronisch_Kinddossier) Jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ)
ten behoeve van landelijke uitwisseling van gegevens op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.
Consultatiebureau-artsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg houden het EKD JGZ bij
en gebruiken het bij elk contact voor registratie en informatie.
Blijf lezen, de stof lijkt saai en mogelijk nog gecompliceerd ook maar uiteindelijk is het nodig om te
begrijpen hoe dit fijnmazige duivelse web is gesponnen.
Andere beleidszaken van minister Rouvoet waren ondermeer het kindgebonden budget
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Kindgebonden_budget), terugdringing van kindermishandeling, voorkoming
van jeugdcriminaliteit en het Ouderschapsplan (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderschapsplan). Dit laatste
betreft De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, opgesteld samen met het
ministerie van Justitie en in november 2008 door de Eerste Kamer goedgekeurd, en is een verplicht te
volgen plan bij echtscheidingen waar kinderen mee zijn gemoeid. Elke beweging die je maakt is
geregistreerd en wordt gemonitord.
https://www.niburu.co/binnenland/5827-de-clandestiene-slachtofferdatabase-van-jeugdzorg?tmpl=component&print=1
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Eerlijk gezegd vinden wij dit een krankzinnig lange lijst met bemoeizuchtige, controlerende, teveel met
elkaar verweven en intimiderende wetgeving. Meest vreselijke is dat over het belangrijkste amper
publiekelijk werd en wordt gesproken en er geen wettelijk grondslag voor is ondanks dat die indruk wel
gewekt wordt: VIR (https://www.voordejeugd.nl/).
Rouvoet heeft zich binnen de vormgeving van dit landelijke systeem
volledig en alleen laten adviseren en leiden door Ella Kalsbeek (link
loopbaan)
(https://www.parlement.com/id/vg09llqco6wy/n_a_ella_kalsbeek),
voorzitter van Stuurgroep Kalsbeek bedoeld om "Actieplan
Professionalisering Jeugdzorg" vorm te geven en vele andere
(voorzitters- en controlerende) funkties heeft binnen jeugd en criminaliteit
gerelateerde instanties. Over haar kunnen we minstens zo'n lange
verhandeling houden als hierboven over Rouvoet. Voor de leesbaarheid
doen we dat niet. Vanwege haar werkzaamheden als staatssecretaris
binnen Justitie en asiel (COA

(https://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2976885/2011/10/19/Ella-Kalsbeektoezichthouder-bij-COA.dhtml)) en immigratie is zij een goede bekende van de van kindermisbruik
verdachte (https://www.demminkdoofpot.nl/home.html)voormalig secretaris Generaal van Justitie Joris
Demmink (https://www.parlement.com/id/vghj1jke3lv9/j_joris_demmink)(foto onder). Dit is nog maar een
speldenprikje vergeleken met het scale aan overlappende werkzaamheden wat deze beide mensen met
elkaar hebben (gehad).
De grote vraag die altijd blijft branden omtrent de monsterlijke kinderrooforganisatie genaamd Jeugdzorg
is "Hoe doen ze het en hoe komen ze ermee weg".
Het blijkt dat de Stuurgroep Kalsbeek een PRIVE clubje is wat gesponsored wordt door het ministerie van
Veiligheid en Justitie (lees: Demmink en consorten) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Echter,
de inmiddels gedecentraliseerde gemeentelijke (non-overheid) Jeugdzorginstellingen door heel
Nederland, allemaal aangesloten op VIR, zijn verplicht 2x per jaar te rapporteren
(https://www.professionaliseringjeugdzorg.nl/pjz/Bestanden/Implementatieplan-ProfessionaliseringJeugdzorg-Voortgangsrapportage-mei-2013.pdf) over hun voortgang aan deze privé-organisatie. Vinger
aan de pols zullen we maar zeggen.
De pedofiele kinderroof in Nederland wordt in een web van regionale, gemeentelijke en uiteindelijk via 1
landelijk systeem, gecoördineerd. Het is een meertrapsraket. Elke instelling in Nederland met een sociaal
maatschappelijke funktie gerelateerd aan jongeren tot 24 jaar
(https://www.verwijsindexmiddennederland.nl/wie-gebruiken-de-verwijsindex), moet verplicht melding
maken in bovengenoemde regionale/gemeentelijke systemen (zoals ESAR) die allemaal overkoepelend
zijn aangesloten op VIR. Ook scholen dus. Maar ook bijvoorbeeld de Kinderbescherming.
Door middel van een landelijke verwijsindex kunnen de gemeenten ondersteund worden in hun
samenwerking bij het signaleren van en de hulpverlening aan jongeren in de leeftijd tot en met 23 jaar die
in hun lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling bedreigd raken of zijn.
„Dit systeem moet voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken," legt Karin Eijgenraam,
onderzoekster bij het Nederlands Jeugd Instituut, uit aan een journalist van Dagblad Trouw in augustus
2008 (https://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1285607/2008/08/14/Koppelen-vanhttps://www.niburu.co/binnenland/5827-de-clandestiene-slachtofferdatabase-van-jeugdzorg?tmpl=component&print=1
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bestanden-risicojeugd-werkt.dhtml). Zij adviseerde destijds het ministerie
over het signaleringssysteem.
Iedere organisatie die op enigerlei wijze ook maar iets te maken heeft
met een kind of jong volwassene in de leeftijd 0-23 jaar maakt meldingen
over deze mensen in een systeem wat gekoppeld is aan een landelijk
netwerk met de naam VIR, wat voorgezeten wordt door iemand onder
privé titel, waar geen controlerend orgaan voor bestaat en die wettelijk
aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Sterker nog, er ís geen
wetgeving die betrekking heeft op dit hele proces! Daarover wordt
gemeld dat dat nu, nu alles al is geïmplementeerd, vormgegeven zal
worden. Wat ons betreft een illegaal zootje wat opereert buiten de wet
om, in handen van privépersonen met de ultieme macht, groter dan die van de ouders zelf, over ALLE
kinderen en jong volwassenen tot en met 23 jaar in Nederland. Dan wordt daar binnenkort de
tussenkomst van rechters ook nog uit weggesneden en het bal is compleet. Niets is dan meer zichtbaar.
Als je kind wordt aangemeld in dit systeem dan is er geen verplichting dit aan de ouders/verzorgers te
melden. Je weet dus niet of je wel of niet in dat systeem zit. Bovendien is vaak niet te herleiden wie de
melding deed. Als iemand je gegevens invoert en je staat er al in vanwege een of meerdere eerdere
meldingen dan worden de verschillende meldersgegevens onmiddellijk gekoppeld en treden de partijen
in contact met elkaar over jouw kind. Je weet nog steeds van niets. Dat proces woekert buiten ieders
gezichtsveld voort, inclusief eventuele fouten die daarbij worden gemaakt. En zo heb je dan ineens
bezoek aan je deur (net als Karen Schrier) van een "hulpverlener" en ben je zonder dat je dat zag
aankomen op een dag je kind simpelweg kwijt. Weggeroofd door de Nederlandse kindermafia onder de
ontzielende leiding van de Demminks en Kalsbeeken van deze wereld.
Opmerkelijk hieraan is bovendien dat je kind gedurende de aanloop naar het hoogtepunt, de
gelegaliseerde roof, onder jouw verantwoordelijkheid valt zoalang hij/zij minderjarig is. Er wordt een
loopje genomen met de privacy van jouw kind want er is nooit toestemming gegeven dat de gegevens in
die database mochten worden verwerkt. Dat is onwettelijk.
Waar het op neerkomt is dat er een fijnmazig netwerk is gecreëerd waar allerlei mensen van goede en
kwade wil in samenwerken, wat een duivelse agenda dient. Er is niet formeel bekend wie er precies in
die database kan of wie erin is aangemeld. Niemand oefent controle uit en er is geen wettelijke
grondslag. Alleen díegenen die er wijzer van worden, zoals hongerige kindermisbruikers, zijn feilloos op
de hoogte. Probleem hierbij is ook dat telkens als er ergens een melding wordt gedaan er elders in het
systeem een rood vlaggetje omhoog gaat. Dat teken alarmeert weer een volgende instantie die op basis
daarvan weer handelt enzovoorts. Op die manier wordt subtiel en vanaf een heel vroeg stadium
stapsgewijs duidelijk waar de zwakke plekken zitten; de probleemgevallen en de kwetsbare groepen. Let
maar eens op bij die gezinsdrama's (https://martinvrijland.com/category/jeroen-denis/)... bijna altijd is
Jeugdzorg betrokken of is er sprake van een (juridisch) gevecht om de kinderen
(https://martinvrijland.com/2013/09/10/de-volledige-afscheidsbrief-van-bernd-k-b/) tussen de ouders. Op
de onafhankelijkheid van rechtbanken (https://www.klokkenluideronline.is/artikel/24804/altijd-in-hetbelang-van-het-kind) hoef je dan als ouders ook niet te rekenen, ze zijn namelijk zelf betrokken.
Lieden van kwade wil kunnen via dit ingenieuze systeem ongestoord hun personeel op pad sturen, bij jou
laten aanbellen en je kinderen van je afnemen.
Geen haan die ernaar kraait! Goedemorgen.
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Bronnen:
Trouw (https://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1285607/2008/08/14/Koppelen-vanbestanden-risicojeugd-werkt.dhtml)
Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2976885/2011/10/19/EllaKalsbeek-toezichthouder-bij-COA.dhtml) (+portret Kalsbeek)
Nederlands Jeugd Instituut
(https://www.professionaliseringjeugdzorg.nl/pjz/Bestanden/Implementatieplan-ProfessionaliseringJeugdzorg-Voortgangsrapportage-mei-2013.pdf)
Klokkenluideronline (https://www.klokkenluideronline.is)
Demminkdoofpot (https://www.demminkdoofpot.nl/home.html)
Database Parlement&Politiek (https://www.parlement.com/id/vg09llqco6wy/n_a_ella_kalsbeek)
Rijks overheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/vraag-en-antwoord/wat-is-deverwijsindex-risicojongeren-vir.html)
Landelijk VIR website (https://www.voordejeugd.nl/)
MartinVrijland (https://martinvrijland.com/category/jeroen-denis/)
VIR Midden Nederland (https://www.verwijsindexmiddennederland.nl/wie-gebruiken-de-verwijsindex)
ESAR (https://www.okepunt.nl/Professionals/Esar/Pages/default.aspx)
Wikipedia

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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