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1. Nederlandse Publieke Omroep (NPO) – Televisie & Radio 

 
o Digitale TV-uitzending HUMAN/VPRO – Argos d.d. 26 juni 2020 “Argos: Achter het 

verhaal; Sanne Terlingen over ritueel misbruik”: 
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/sanne-terlingen-over-ritueel-
misbruik.html  

 
Omschrijving:  
Hoe onderzoek je een verhaal dat je zelf niet wil geloven? In ‘Achter het verhaal’ vertelt Argos-
redacteur Sanne Terlingen over een jaar lang onderzoek naar ritueel misbruik. 
 
Dit interview is onderdeel van het dossier georganiseerd seksueel misbruik. Het afgelopen jaar 
verzamelde Argos de ervaringen van meer dan tweehonderd slachtoffers. Honderdveertig van hen 
vertelden over geritualiseerd geweld. 
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o Radio-uitzending HUMAN/VPRO – Argos d.d. 8 december 2018 “Het verhaal van 

Lisa”. Argos bestudeerde de dossiers van de politie, het Openbaar Ministerie, het 
medisch dossier van Lisa, verklaringen die zijn afgelegd bij de notaris en onderzoek 
van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Daarnaast zijn er tientallen gesprekken gevoerd 
met betrokkenen, hulpverleners, en deskundigen en kreeg Argos de computers van 
het gezin tot haar beschikking: 
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html  

 
Omschrijving:  
Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij 
de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes en in een café in Den Haag. De details die ze vertelt, worden steeds gruwelijker 
en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan 
duiken er bewijzen op die Lisa’s verhaal ondersteunen. 
 

 
 

o Radio-uitzending HUMAN/VPRO – Argos d.d. 16 februari 2019 “Mocht Haagse 
Rechter oordelen over kindermisbruik?” 
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2019/mocht-
haagse-rechter-oordelen-over-kindermisbruik-.html  

 
Omschrijving:  
'Lisa' was vijftien jaar toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in de 
Nieuwe Scheveningse bosjes in Den Haag. Ze noemde de namen van advocaten, een CEO van een 
groot bedrijf en een topambtenaar van het Ministerie van Justitie. In december onthulde Argos dat het 
Openbaar Ministerie belangrijk steunbewijs negeerde en de zaak seponeerde. Hoffmann 
bedrijfsrecherche vond kinderporno op computers in gebruik bij vader. Gynaecologen die Lisa medisch 
hadden onderzocht, stelden vast dat zij zwanger is geweest en bevallen van een baby.  
 
Na de vorige uitzending ontving Argos een foto die nieuw licht werpt op de rol van een raadsheer van 
het gerechtshof in Den Haag. Hij was de voorzitter in de Artikel 12-zaak die Lisa en haar moeder 
aanspanden om alsnog vervolging af te dwingen. De foto mocht Argos niet publiceren, maar er is wel 
een bij de notaris onder ede afgelegde verklaring gekregen, die de authenticiteit van de foto 
garandeert. 
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o Radio-uitzending HUMAN/VPRO – Argos d.d. 14 september 2019 “Waarheidsvinding 
in kindermisbruikzaken”. Interview van Eric Arents met Sanne Terlingen en Huub 
Jaspers, waarin ook Bessel van der Kolk en Ineke Wessel worden geïnterviewd: 
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Waarheidsvinding-in-
kindermisbruikzaken.html  

 
Omschrijving:  
Via een enquête verzamelde Argos de verhalen van meer dan 150 mensen die vertellen slachtoffer van 
georganiseerd kindermisbruik te zijn, waarbij ook kinderporno werd gemaakt. Ook nu nog kampen ze 
met zware psychische problemen, zoals complexe PTSS of een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). 
Slechts één deelnemer vertelt dat een dader door de rechter is veroordeeld. Als ze al aangifte deden, 
werden ze niet geloofd door de politie of was er onvoldoende bewijs. 
Hoe vind je waarheid in kindermisbruikzaken? Argos spreekt hierover met de Nederlands-Amerikaanse 
traumapionier Bessel van der Kolk, die weet wat trauma doet met hersenen. Ook presenteren we 
eerste bevindingen van onze eigen enquête. Geheugendeskundige Ineke Wessel, die voor het 
Landelijk Expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) van de politie aangiftes analyseert, reageert. 
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o Radio-uitzending HUMAN/VPRO – Argos d.d. 7 december 2019 “Waarom Stefanie en 

Beatrix hun eigen kinderporno willen vinden?”: 
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2019/waarom-
stefanie-en-beatrix-hun-eigen-kinderporno-willen-vinden.html  

 
Omschrijving:  
Het aantal meldingen van kinderporno neemt explosief toe. De politie heeft te weinig capaciteit om 
alle zaken op te pakken.  
 
Het Team Kinderporno (TBKK) draaide vorig jaar 800 zaken, maar kreeg ruim 31.000 meldingen 
binnen. Het Meldpunt Kinderporno kreeg zelfs 220.000 tips, die ieder voor zich weer duizenden foto’s 
kunnen bevatten. Wat betekent dit voor de slachtoffers? 
 
Argos gaat met de tweelingzussen Stefanie en Beatrix op zoek naar de beelden die begin jaren ’80 van 
hen zijn gemaakt. Beatrix: ‘Het bewijs is zo belangrijk omdat je altijd tegen muren oploopt. Niemand 
kan begrijpen dat dit niet gezien werd, niet gehoord werd, dat dit kan bestaan. Dat is ook de reden dat 
ik die beelden wil vinden.’  
 
Is het mogelijk om met moderne technieken als gezichtsherkenning de beelden die toen zijn gemaakt 
op te sporen? Met het fotoalbum van de zussen onder de arm maakt Argos een rondgang langs de 
teams die belast zijn met het vinden en het verwijderen van kinderporno. 
 
Stefanie: ’Mijn grootste twijfel om hieraan mee te werken is dat je dadelijk een gezicht wordt van 
kinderporno. Dat is het laatste wat ik zou willen. Ik doe dit voor de lotgenoten. Ik wil laten horen dat 
zij niet de enigen zijn die ertegenaan lopen dat er niks mogelijk is.’ 
 
‘We moeten alles op alles zetten om die beelden van internet te halen’, zegt Herman Bolhaar, 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. ‘Het trauma van het 
misbruik wordt nog eens versterkt door de gedachten dat er beelden zijn die eigenlijk overal aanwezig 
kunnen zijn.’ 
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o Radio-uitzending HUMAN/VPRO – Argos d.d. 27 augustus 2020 “Glasscherven en 
duistere rituelen”: https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-
27-juni-ritueel-misbruik.html   

 
Omschrijving:   
Vorig jaar april startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. 
Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp 
van verschillende experts is opgesteld. Deelnemers spreken openhartig over misbruik op sportclubs en 
internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks uitzendingen. 
Bij een ander deel had Argos aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te 
controversieel, te ongeloofwaardig.  
Honderdveertig van de verhalen zouden - als de aangevers zich bij de politie melden - het stempel 
‘rituele kenmerken’ krijgen. Dat is seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol 
spelen. Satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s.  
 
Het is in Nederland zo geregeld dat aangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium moeten 
worden doorgestuurd naar de LEBZ – De Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de 
politie. Het doel van de LEBZ is om valse beschuldigingen te voorkomen. Ze stellen dat noch in 
Nederland, noch elders in de wereld ooit bewijs is gevonden voor Ritueel Misbruik.  Onder 
rechtspsychologen is de opvatting dominant dat de gruwelijke herinneringen van slachtoffers niet 
authentiek zijn, maar worden aangepraat in therapie.  
 
Is dat wel zo? Moeten hun verklaringen niet net zo serieus worden genomen als ieder 
ander signaal van ernstig seksueel misbruik? Argos deed een jaar lang onderzoek naar de verhalen van 
slachtoffers, analyseerde de soms schokkende overlap in hun verhalen en toetste aan de hand van 
deskundigen in binnen- en buitenland de aannames over ritueel misbruik.  
 

 
 

o Artikel d.d. 6 december 2019 van Joline Kramer en Sanne Terlingen: “Bestrijding 
kinderporno: aan meldingen geen gebrek. Wel aan politiemensen”:  
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/bestrijding-kinderporno-aan-
meldingen-geen-gebrek-wel-aan-politiemensen.html  

 
Omschrijving:  
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet de bestrijding van kinderporno als prioriteit. Maar de 
teams die belast zijn met de opsporing kampen met geld- en personeelstekorten. Ze kunnen de snelle 
stijging van het aantal meldingen niet aan. ‘Met 100 extra politiemensen gaan we het ook niet 
redden.’ 
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o Artikel d.d. 27 juni 2020 van Sanne Terlingen en Huub Jaspers: “Oud-advocaat 
generaal pleit voor onderzoek naar ritueel misbruik”: 
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/oud-advocaat-generaal-pleit-voor-
onderzoek-naar-ritueel-misbruik.html  
 
Omschrijving:  
Er moet nieuw onderzoek komen naar ritueel misbruik in Nederland. Dat zegt de voormalig voorzitter 
van de werkgroep Ritueel Misbruik, oud-advocaat generaal Joost Hulsenbek in het Radio1-programma 
Argos. ‘Vaststaat dat mensen die met deze verhalen komen ernstig geleden hebben en geholpen 
dienen te worden.’ 
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o Artikel d.d. 27 juni 2020 van de redactie van Argos: “LEBZ: ‘Focus ligt op het 

onderzoeken van objectieve werkelijkheid”:  
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/reactie-LEBZ-op-onderzoek-ritueel-
misbruik.html  

 
Omschrijving:  
De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) heeft geen interview willen geven over 
ritueel misbruik. De LEBZ heeft wel schriftelijk antwoord gegeven op de door Argos gestelde vragen. 
 

 
 
 

o Artikel d.d. 1 maart 2021 van Huub Jaspers en Sanne Terlingen: “WODC geeft 
onderzoeksopdracht georganiseerd sadistisch misbruik terug”:  
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/wodc-geeft-
onderzoeksopdracht-georganiseerd-sadistisch-misbruik-terug.html  

 
Omschrijving:  
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) gaat geen onderzoek doen naar 
georganiseerd sadistisch misbruik. Het WODC, dat door het ministerie van Justitie was gevraagd om 
het onderzoek uit te voeren, ‘is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek niet op een 
methodologische verantwoorde manier kan gebeuren, en dat de uitkomsten daarom van onvoldoende 
wetenschappelijke kwaliteit zullen zijn.’ Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt uit hoe het 
onderzoek alsnog kan worden uitgevoerd. 
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o Artikel d.d. 8 mei 2021 van Sanne Terlingen en Huub Jaspers: “Expertgroep politie 
orkestreerde mediaberichten ‘hervonden herinneringen’ Griet op de Beeck”: 
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/expertgroep-
orkestreerde-mediaberichten-hervonden-herinneringen-opdebeeck.html 
 
Omschrijving:  
Schrijfster Griet op de Beeck vertelde in De Wereld Draait Door over beelden die ze terugkreeg van 
misbruik door haar vader. Een batterij columnisten en geheugenwetenschappers viel over haar heen. 
Uit e-mails in handen van Argos blijkt dat de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken hiertoe 
opriep, om het debat over hervonden herinneringen te beïnvloeden. 
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o Artikel d.d. 16 februari 2019 van GZ-psycholoog Christel Kraaij: “Traumapsychologen: 
Ingewikkelde kindermisbruikzaken onvoldoende onderzocht”: 
https://www.nporadio1.nl/nieuws/achtergrond/46844bcc-bf37-4686-9607-
3420e23cece7/traumapsychologen-ingewikkelde-kindermisbruikzaken-onvoldoende-
onderzocht  

 
Omschrijving:  
Soms is een verhaal te bizar voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is vijftien als ze bij de politie 
aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse 
Bosjes en in een café in Den Haag. De details die ze vertelt zijn gruwelijk en moeilijk te geloven. Het 
Openbaar Ministerie besluit het onderzoek te seponeren. 
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2. Kamervragen & Antwoorden over ritueel misbruik 2020-2021 
 

o Kamervragen (2021Z07755) van M. van Nispen (Kamerlid SP) gericht aan F.B.J. 
Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid) d.d. 11 mei 2021: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z07755&d
id=2021D17084.  

 
Omschrijving:  
Vragen over de rol van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) in het 
publieke debat omtrent hervonden herinneringen. De antwoorden op deze Kamervragen 
(door Grapperhaus) op 15 juni 2021 zijn hier te vinden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z07755&did=2021
D23513  

 
o Kamervragen (2020Z14427) van L. Westerveld (Kamerlid GroenLinks) en C.N. van den 

Berge (GroenLinks) gericht aan F.B.J. Grapperhaus (Minister van Justitie en 
Veiligheid) en S. Dekker (Minister van Rechtsbescherming) d.d. 30 juli 2020: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14427&d
id=2020D30735.  
 

Omschrijving:  
Vragen over de rol, de taken en verantwoordelijkheden van de Landelijke Expertisegroep 
Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). De antwoorden op deze Kamervragen (door Grapperhaus) op 
25 september 2020 zijn hier te vinden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14427&did=2020
D37427  

 
 

o Kamervragen (2020Z12682) van A. Kuiken (Kamerlid PvdA) en M. van Nispen 
(Kamerlid SP) gericht aan F.B.J. Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid) d.d. 
30 juni 2020: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z12682&d
id=2020D27213.  
 

Omschrijving:  
Vragen over de uitzending van Argos over ritueel misbruik. De antwoorden op deze 
Kamervragen (door Grapperhaus) op 27 augustus 2020 zijn hier te vinden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z12682&did=2020
D32565.   
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3. Rapport Commissie Hulsenbek 1994 en instellingsbesluit & procesrapportage 
Commissie Hendriks 2021 

 
o Rapport Commissie Hulsenbek d.d. april 1994: https://kenniscentrumtgg.org/wp-

content/uploads/RAPPORT-VAN-DE-WERKGROEP-1994.pdf  

  
 

o Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 19 april 2021, nr. 3275676, 
houdende instelling van de tijdelijke onderzoekscommissie georganiseerd sadistisch 
misbruik van minderjarigen (Instellingsbesluit commissie Georganiseerd Sadistisch 
Misbruik van Minderjarigen), welk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant nr. 
21634 d.d. 30 april 2021: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-
21634.html  

          
 

o Procesrapportage Commissie Hendriks d.d. 13 december 2021: 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-5c90dd99-2a19-4760-93e3-
f8482010bbff/1/pdf/tk-bijlage-procesrapportage-commissie-hendriks-december-
2021.pdf  
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4. (Brand)brieven van 20 GZ-psychologen & Spotlight aan de Tweede Kamer / MinJus 
 

o Eerste brief d.d. 9 april 2020 “Oproep behandelaars: neem geen genoeg met 
antwoorden Grapperhaus over pedosexueel ritueel misbruik!”: 
https://www.lichtopsrm.com/oproep-behandelaars-neem-geen-genoeg-met-
antwoorden-grapperhaus-over-pedosexueel-ritueel-misbruik/  
 

o Tweede brief d.d. 12 oktober 2020 “SPOEDOPROEP GGZ-behandelaars: steun 
MORGEN moties onderzoek LEBZ en sadistisch georganiseerd misbruik”:  
https://www.lichtopsrm.com/spoedoproep-ggzbehandelaars-steun-morgen-moties-
onderzoek-lebz-en-sadistisch-georganiseerd-misbruik/misbruik/rhaal/alert-
onafhankelijkheid-onderzoek-georganiseerd-sadistische-pedosexueel-en-ritueel-
misbruik-in-de-knel/  
 

o Derde brief d.d. 30 november 2020 “Alert! Onafhankelijkheid onderzoek 
georganiseerd sadistische pedosexueel en ritueel misbruik in de knel!”: 
https://www.lichtopsrm.com/esthers-eigen-verhaal/alert-onafhankelijkheid-
onderzoek-georganiseerd-sadistische-pedosexueel-en-ritueel-misbruik-in-de-knel/ 
 

o Vierde brief d.d. 4 maart 2021 “WODC gooit handdoek in de ring: Dé kans op echt 
onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik”: 
https://www.lichtopsrm.com/__trashed-6/  
 

o Vijfde brief d.d.12 april 2021 “URGENT! Deze aangestelde commissie georganiseerd 
sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!”: https://www.lichtopsrm.com/urgent-
deze-aangestelde-commissie-georganiseerd-sadistisch-misbruik-kan-doel-niet-
bereiken/  
 

o Brandbrief d.d. 16 oktober 2021 “Brandbrief van o.a. GGZ-behandelaars inzake 
georganiseerd sadistisch misbruik: hef commissie Hendriks op en stel 
onafhankelijke commissie in!”: https://www.lichtopsrm.com/brandbrief/  
 

o Brief d.d. 8 november 2021 van de Werkgroep Spotlight (een belangenvereniging van 
slachtoffers van SRM) aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid dr. mr. 
F.B.J. Grapperhaus en demissionair minister voor rechtsbescherming dhr. drs. S. 
Dekker “Onderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik in Nederland 
door commissie Hendriks”: https://www.lichtopsrm.com/brief-spotlight-aan-
tweede-kamer/  
 

o Tijdlijn en stand van zaken (laatste update 18 oktober 2021) “Landelijk onderzoek 
naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en naar het Landelijk 
Expertisebureau Bijzondere Zedenzaken”: https://www.lichtopsrm.com/landelijk-
onderzoek-naar-georganiseerd-sadistisch-misbruik-van-kinderen-en-naar-het-
landelijk-expertisebureau-bijzondere-zedenzaken/  
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5. Moties Tweede Kamer over ritueel misbruik 
 

o Onderwerp Motie: Onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel Misbruik. 
Kamerstukken 35 349 (nr. 15) d.d. 5 oktober 2020: “Wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking 
van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding 
slachtofferrechten)”. Motie van het Kamerlid Van den Berghe (GroenLinks): 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-15.html  
 

o Onderwerp Motie: Onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de 
Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Kamerstukken 35 349 (nr. 
16) d.d. 5 oktober 2020: “Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het 
Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het 
slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)”. Motie van het 
Kamerlid Van Nispen (SP): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-
16.html   
 

o Onderwerp Motie: Één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld. 
Kamerstukken 31 015 (nr. 230) d.d. 3 november 2021: “Motie van het lid Van der 
Werf c.s. over één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld”. Motie 
van het Kamerlid Van den Werf (D66): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021D41446&did=20
21D41446  
 

o Onderwerp Motie: verminderen doorlooptijd in zedenzaken. Kamerstukken 31 015 
(nr. 231) d.d. 3 november 2021: “Motie van het lid Van Nispen c.s. over het 
verminderen van de doorlooptijden in zedenzaken”. Motie van het Kamerlid Van 
Nispen (SP): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021D41447&did=20
21D41447  
 

o Onderwerp Motie: gewijzigde motie onafhankelijk onderzoek naar de aard en 
omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Kamerstukken 31 015 
(nr. 234) d.d. 3 november 2021 (gewijzigd op 7 december 2021 in nr. 239): 
“Gewijzigde motie van het lid Van Meijeren ter vervanging van die gedrukt onder nr. 
234”. Motie van het Kamerlid Van Meijeren (FvD): 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31015-239.html  
 

o Onderwerp Motie: online opsporingsstrategie voor misbruik van minderjarigen. 
Kamerstukken 31 015 (nr. 236) d.d. 9 november 2021 (gewijzigd op 9 november 2021 
in nr. 233): “Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. ter vervanging van die gedrukt 
onder nr. 233”. Motie van het Kamerlid Kuik (CU): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021D42314&did=20
21D42314  
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6. Brieven van de Minister van Justitie (F.B.J. Grapperhaus) aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal dan wel de Vereniging Caleidoscoop 

o Brief d.d. 6 juli 2022 met het onderwerp: Kindermishandeling, seksuele intimidatie 
en geweld. Kamerstukken 34 843 & 31 015 (nr. 60) (Voortgang aanpak online 
seksueel kindermisbruik en zeden): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D2942
9&did=2022D29429   
  

o Brief d.d. 13 april 2022 met het onderwerp: Verslag van een schriftelijk overleg over 
de tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd 
Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Kamerstuk 31015-240): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D14958&did=2022D149
58  
 

o Brief d.d. 11 mei 2021 met het onderwerp: Reactie op diverse verzoeken aangaande 
onderzoek naar ritueel misbruik en sektes. Kamerstukken 35 349 (nr. 19): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021D17125  
 

o Brief d.d. 25 maart 2021 met het onderwerp: Georganiseerd ritueel misbruik van 
minderjarigen. Onderwerp brief. Kenmerk brief: 3252652: 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-e3f57101-af91-42f0-b651-
36dae0ebc1de/1/pdf/tk-georganiseerd-ritueel-misbruik-van-minderjarigen.pdf  
 

o Brief d.d. 10 mei 2022 met als onderwerp: Reactie op brief d.d. 1 oktober 2020 
inzake reactie afwijzing onafhankelijk onderzoek naar ritueel misbruik en 
werkwijze LEBZ in Nederland. Brief aan de Vereniging Caleidoscoop (te vinden als 
bijlage bij deze link): 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021D17125 
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7. Kranten- en tijdschriftartikelen (over onder meer ritueel misbruik) 
 

o Volkskrant d.d. 18 november 2021 “Yvonne Keuls: Door over die misbruikte 
kinderen te schrijven, heb ik anderen laten zien hoe het zit’: 
https://www.volkskrant.nl/mensen/yvonne-keuls-door-over-die-misbruikte-
kinderen-te-schrijven-heb-ik-anderen-laten-zien-hoe-het-zit~bc6e9db6/ 

Ondertitel: Deze week verschijnt de 98ste titel van Yvonne Keuls. Een boek dat ze 
móést schrijven, over haar pleegkind Gemmetje. Zoals ze ook al die andere 
onrechtvaardige verhalen, onder meer over kindermisbruik door hooggeplaatsten, 
móést vertellen. ‘Als ik zie dat er met het recht wordt gesjoemeld, sta ik op’.  

 
o De Groene Amsterdammer d.d. 30 juni 2021 “Ritueel misbruik. Babylijkjes en 

andere gruwelen”: https://www.groene.nl/artikel/babylijkjes-en-andere-gruwelen 
Ondertitel: Een door minister Grapperhaus ingestelde commissie gaat onderzoek 
doen naar georganiseerd satanisch kindermisbruik. Bestaat het? Kan iemand 
seksueel misbruik vergeten en het zich dan later herinneren? Een voorverkenning. 

 
o BNN/VARA d.d. 11 april 2015 “Hoogleraar pleit voor experiment met legale 

kinderporno”: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/hoogleraar-pleit-voor-
experiment-met-legale-kinderporno  
 

o Volkskrant d.d. 11 april 2015 “Hoogleraar: stel gemanipuleerde kinderporno 
beschikbaar”: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-stel-
gemanipuleerde-kinderporno-beschikbaar~b3beeef9/  
 

o Parool d.d. 11 april 2015 “Hoogleraar: stel gemanipuleerde kinderporno 
beschikbaar”: https://www.parool.nl/nieuws/hoogleraar-stel-gemanipuleerde-
kinderporno-beschikbaar~b3beeef9/  

Ondertitel: 'Als pedofielen zouden beschikken over gemanipuleerde kinderporno, 
zou het aantal gevallen van kindermisbruik wel eens kunnen dalen.' Dat stelt 
hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie Jan Hendriks. Hij denkt dat de 
gevoelens van sommige pedofielen zo wellicht kunnen worden beteugeld. 
 

o RTL Boulevard d.d. 27 februari 2019 “Kamervragen naar aanleiding van bizar 
misbruikverhaal Lisa”: 
https://www.rtlboulevard.nl/crime/artikel/4624831/kamervragen-naar-aanleiding-
van-het-heftige-verhaal-van-lisa  

Ondertitel: SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft Kamervragen ingediend naar 
aanleiding van het heftige verhaal van Lisa. De moeder van het vijftienjarige 
meisje dat zwaar seksueel misbruikt zou zijn zocht de media op, nadat een 
strafrechtelijk onderzoek keer op keer werd gedwarsboomd. 

 
o Volkskrant d.d. 12 juni 1993 (p.4) “Incest kan leiden tot mens met vele 

persoonlijkheden”: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Incest+kan+leiden+tot+mens+met+
vele+persoonlijkheden&coll=ddd&identifier=ABCDDD:010866363:mpeg21:a0057&re
sultsidentifier=ABCDDD:010866363:mpeg21:a0057&rowid=1   
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Ondertitel: Tien jaar geleden had ze er ook nog nooit van gehoord. Nu is ze erop 
gepromoveerd. ‘Meervoudige persoonlijkheidsstoornis’ (MPS) doet zich voor bij 
mensen die zijn blootgesteld aan extreem traumatische ervaringen, zoals incest. 
Volgens psychologe Suzette Boon is een betrouwbare diagnose van MPS inmiddels 
mogelijk. ‘We moeten nu de bereidheid hebben om te zeggen dat we met zijn 
allen de afgelopen tientallen jaren iets hebben gemist. Dat is geen schande’.  

  
o Parool d.d. 12 juni 1993 (p.4): “Epenaren verwachten nog meer bizarre 

onthullingen”: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=epenaren+verwachten+nog+meer+
bizarre+onthullingen&coll=ddd&identifier=ABCDDD:010842459:mpeg21:a0238&resu
ltsidentifier=ABCDDD:010842459:mpeg21:a0238&rowid=1   

Ondertitel: Met verbijstering wordt op de Noordelijke Veluwe gereageerd op de 
‘babymoorden’ in het Eper gezin waar uit incest verwekte kinderen na hun 
geboorte zouden zijn gedood. “Ongeloof en afschuw strijden bij mij om voorrang”, 
zegt een bewoner van de wijk Burgerenk, waar het gezin Van B. jarenlang heeft 
geleefd.  

 
o Parool d.d. 12 juni 1993 (p.17): “Ritueel misbruik van kinderen door Satan”: 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=ritueel+misbruik+van+kinderen&coll
=ddd&page=3&identifier=ABCDDD:010842459:mpeg21:a0325&resultsidentifier=ABC
DDD:010842459:mpeg21:a0325&rowid=2 

Ondertitel: In Nederland worden jonge kinderen seksueel misbruikt en baby’s 
geofferd in het kader van satansverering. Deze schokkende conclusie trekt 
psychologe Suzette Boon die deze week promoveerde op haar onderzoek naar 
patiënten met een zogeheten meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Over de 
omvang van deze satanscults is niets te zeggen. Met fysiek en psychisch geweld 
snoeren de psychopaten hun slachtoffers de mond.  

 
o Telegraaf d.d. 30 juni 1993 (voorpagina) “Kamervragen over ritueel misbruik van 

kinderen” 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=ritueel+misbruik+van+kinderen&col
l=ddd&identifier=ddd:010691826:mpeg21:a1734&resultsidentifier=ddd:010691826:
mpeg21:a1734&rowid=6  

Ondertitel: De Tweede Kamer heeft minister d’Ancona (WVC) en 
staatssecretaris Kosto (Justitie) om opheldering gevraagd naar het onderzoek 
van de Inspectie voor de Jeugdhulpverlening naar het ritueel misbruik van 
kinderen.  

 
o Algemeen Dagblad (AD) d.d. 18 april 2016 “De hele pedoprostitutie werd in die tijd 

gewoon gedoogd”: https://www.ad.nl/home/de-hele-pedoprostitutie-werd-in-die-
tijd-gewoon-gedoogd~ab679de1/  

Ondertitel: In de rechtbank in Amsterdam is maandag een begin gemaakt met 
het horen van negen getuigen over een vermeend omvangrijk netwerk van 
kindermisbruik  in de jaren '80. Getuigen stellen dat justitiemedewerkers bij 
het netwerk betrokken waren, waaronder de gepensioneerde Justitietopman 
Joris Demmink. 
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o Algemeen Dagblad (AD) d.d. 12 april 2014 “Henk Krol gooit pornofilm op tafel in 

Demminks zaak”: https://www.ad.nl/binnenland/henk-krol-gooit-pornofilm-op-tafel-
in-demminks-zaak~a7218158/  

Ondertitel: De reputatie van Joris Demmink kreeg gisteren opnieuw een 
knauw. Henk Krol, die voor de Gaykrant ooit schreef over Demminks 
vermeende kindermisbruik, mocht in de rechtszaal zijn verhaal doen. Hij 
vertelde hoe de partner van de topambtenaar als pornoacteur furore maakte 
en Demmink trots een pornofilm uitdeelde. 

 
o Algemeen Dagblad (AD) d.d. 12 april 2014 “Teeven wil niet onder ede getuigen in 

pedozaak”: https://www.ad.nl/nieuws/teeven-wil-niet-onder-ede-getuigen-in-
pedozaak~a66e4918/  

Ondertitel: Fred Teeven gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank, 
die hem dwingt onder ede te getuigen over het Rolodex-onderzoek naar 
kindermisbruik onder hooggeplaatste ambtenaren. 
 

o Een Vandaag (1V) d.d. 4 maart 2014 “Zaak-Demmink van start met 
getuigenverhoor”: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zaak-demmink-van-start-
met-getuigenverhoor/  

Ondertitel: Een voormalig jongensprostitué is dinsdag de eerste die gehoord 
wordt in een zogeheten voorlopig getuigenverhoor rond Joris Demmink, 
voormalig topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De 
rechter-commissaris in Utrecht hoort de komende weken in totaal negen 
getuigen. Demmink wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik van 
minderjarige jongens. 

  
o Parool d.d. 3 juni 2016: “Joris Demmink getuigt vrijdag zelf voor rechtbank 

Amsterdam”: https://www.parool.nl/nieuws/joris-demmink-getuigt-vrijdag-zelf-
voor-rechtbank-amsterdam~b30590f7/  

Ondertitel: Oud-topman van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris 
Demmink, moet vrijdag zelf getuigen over kindermisbruik waarvan hij wordt 
beschuldigd. De rechtbank in Amsterdam neemt het getuigenverhoor onder 
ede af, op verzoek van een van zijn vermeende slachtoffers. 
 

o Advocatie d.d. 17 december 2014 “Joris Demmink verliest rechtszaak tegen AD op 
alle fronten”: https://www.advocatie.nl/actueel/joris-demmink-verliest-rechtszaak-
tegen-ad-op-alle-fronten/ 

Ondertitel: Voormalig topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink 
heeft de rechtszaak die hij had aangespannen tegen het Algemeen Dagblad op 
alle fronten verloren. Het AD hoeft een artikel over Demmink uit 2012 
zodoende niet te rectificeren en hoeft geen schadevergoeding van 100.000 
euro aan Demmink te betalen, aldus de uitspraak die de rechtbank Rotterdam 
woensdagmorgen publiceerde. 
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o Parool d.d. 14 september 2019: “Getuigenis: kindermisbruik in ‘zwemclubs’ in de 
jaren vijftig”: https://www.parool.nl/amsterdam/getuigenis-kindermisbruik-in-
zwemclubs-in-de-jaren-vijftig~b9b38c09/  

Ondertitel: Een geheime ‘zwemclub’ van de Amsterdamse culturele elite 
misbruikte in de jaren vijftig kinderen in het AMVJ-bad en Heiligewegbad, 
aldus George Gantzert, een van de slachtoffers. ‘Laat dit een oproep zijn voor 
anderen die dit hebben meegemaakt.’ 

 
o Artikel op de website van de Evangelische Omroep (EO) d.d. 7 november 2005 

“Ritueel misbruik ook in christelijke kring”: https://www.eo.nl/artikel/ritueel-
misbruik-ook-in-christelijke-kring  

Ondertitel: Wat zijn de bewijzen en wat moeten we hier als christenen mee? 
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8. Wetenschappelijke literatuur  
 

o EMDR Magazine Jaargang 4 December 2016 nr. 12 “Yvonne van Riemsdijck vertelt 
over satanisch ritueel misbruik": https://psycho-trauma.nl/wp-
content/uploads/2015/11/EMDR12_Interview_Yvonne_van_Riemsdijk_Satanisch_rit
ueel_misbruik.pdf   
 

o Proefschrift/publicaties Suzette Boon (klinisch psycholoog en psychotherapeut die in 
1993 promoveerde op het proefschrift ‘Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis in 
Nederland'): http://www.suzetteboon.com/nl/publicaties/  
 

o Op de website Licht op SRM van GZ-psycholoog Aline Terpstra is veel 
wetenschappelijke literatuur te vinden over het fenomeen georganiseerd sadistisch 
en/of satanisch ritueel misbruik: https://www.lichtopsrm.com/voorkomen-en-
empirisch-bewijs-van-georganiseerd-en-ritueel-misbruik/ alsmede 
https://www.lichtopsrm.com/index.php/enkele-lezenswaardige-websites-over-
ritueel-misbruik-en-de-dissociatieve-identiteitsstoornis/  
 

o Op de website End Ritual Abuse (van Ellen P. Lacter, Ph.D) is veel wetenschappelijke 
literatuur te vinden met empirisch en forensisch bewijs voor het bestaan van SRM. 
Zie bijvoorbeeld deze longread van Randall Noblitt en Pamela Perskin Noblitt d.d. 24 
april 2017 “Empirical and Forensic Evidence of Ritual Abuse” 
http://endritualabuse.org/empirical-and-forensic-evidence-of-ritual-abuse/ 

 
o Artikel in het tijdschrift Bijzonder Strafrecht (een platform op het gebied van 

financieel-economisch strafrecht) d.d. 1 september 2020: “Advies AG aan Hoge 
Raad: vervolging voormalig plaatsvervangend hoofdofficier wegens 
zedenmisdrijven kan worden voortgezet”: 
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/advies-ag-aan-hoge-raad-vervolging-
voormalig-plv-hoofdofficier-wegens-zedenmisdrijven-kan-worden-voortgezet  

Ondertitel: Parket bij de Hoge Raad 1 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:768. 
De vervolging wegens zedenmisdrijven tegen de voormalig plaatsvervangend 
hoofdofficier van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) in 
Amsterdam kan voor de rechtbank Den Haag worden voortgezet. Dat 
adviseert procureur-generaal (PG) Silvis de Hoge Raad in zijn conclusie van 
vandaag. Eerder oordeelde het gerechtshof Den Haag dat het bezwaarschift 
van de verdachte tegen de dagvaarding ongegrond was. Dat oordeel van het 
Hof kan volgens de PG in stand blijven. 
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9. Diverse video’s / televisie-uitzendingen (o.m. over ritueel misbruik) 
 

o Tijdboek LuMens 
o Aflevering 9 d.d. 8 september 2022 (interview met Anne de Vries; voorzitter 

van het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld: 
https://www.tijdboeklumens.nl/podcast-anne-de-vries  

 

                
 

o RTL 7 - Business Class 
o Aflevering d.d. 15 november 2014 “Thomas Ross over Joris Demmink en Els 

Borst”: https://youtu.be/B_iXJj_bOB0  
 

                               
 

o Duitse Publieke Omroep 
o Duitse documentaire[red. jaartal onbekend] (uitgezonden op de Duitse 

Publieke Omroep: ARD N24) “Ritueel kindermisbruik” (met Nederlandse 
ondertiteling): https://youtu.be/69f39WTLQ_E  
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o Franse Publieke Omroep 
o Franse documentaire (onder meer over Dutroux) d.d. 26 mei 2010 

(uitgezonden op de Franse Publieke Omroep) “Het dossier van de schande – 
Le Fichier de la Honte” (met Nederlandse ondertiteling) van Karl Zéro over 
het Zandvoort-schandaal en de rol van Marcel Vevloesem in de onthulling van 
die zaak. Met speciale aandacht voor de manier waarop het Franse aandeel in 
deze internationale zaak net als het Nederlandse en Belgische in betreffende 
landen in de doofpot is gestopt, ondanks de inzet van een paar 
gerenommeerde Franse journalisten, mensenrechten-activisten en kinder-
psychiaters: https://www.youtube.com/watch?v=jTGIw6jYQts  

 

               
 

o Nederlandse Publieke Omroep 
o Oude uitzending van het TV-programma Netwerk uit 1992 “Joris Demmink: 

Onderzoek naar Manuel Schadwald ‘raakte per ongeluk zoek’”: 
https://www.youtube.com/watch?v=hFDo6Ysc19s&t=5s  
Omschrijving: De Duitse politie was al een jaar op zoek naar Manuel, getuigen 
en zelfs de politie hadden hem een paar keer zien lopen op Rotterdam Zuid, 
er werd een onderzoek gestart, en net als in het Anne Frank Plantsoen 
schrokken de onderzoekers, het onderzoek werd stopgezet en alle 
documentatie raakte "zoek". Wie probeerde de politie en justitie te 
beschermen? Let vooral op de lachende rechercheur vanaf 15m40s.  

 

  
 

o Documentaire over het Rooms Katholieke opvoedingsgesticht Groenestein - Bevat 
interviews met voormalige bewoners van het opvoedingsgesticht aan de 
Loosduinseweg. Gemaakt door Hans Koekoek en Henny van Aurich in 1982: 
https://youtu.be/23Rx5rC1Eek  
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o Veel kinderen hebben door het veelvuldige geweld en seksueel misbruik nog 
steeds last van het Groenestein-syndroom: 
https://www.tegenwicht.org/56_misbruik/56_groenestein.htm 

 

                               
 

o Evangelische Omroep (EO) – TV-programma Tijdsein  
o Oude uitzending van het TV-programma Tijdsein van de EO uit 1989: 

https://www.ellaster.nl/2020/06/09/we-weten-dit-al-30-jaar/ (in dit artikel 
zit een linkje naar de uitzending van Tijdsein – EO van 1u25m27s) 

 
Omschrijving:  
Eind jaren ’80 zond de EO een tweetal reportages uit over satanisme 
in Amerika en Nederland. Toen kwam het bestaan van satanisch 
ritueel misbruik al aan het licht. Maar de grote onthullingen en 
strafzaken bleven uit. Er lijkt na 30 jaar weinig veranderd te zijn. Toch 
is er wel degelijk reden tot hoop.  
Wie wat bewaard, die heeft wat. Zo kwam er een videoband uit de oude 
doos van een lezer, met een aantal uitzendingen van Tijdsein over een 
wereldwijd satanisch netwerk. In de eerste uitzending komen 
overlevenden, ouders, therapeuten en een rechercheur aan het woord 
die vertellen over satanisch ritueel misbruik in Amerika. Ondanks dat de 
verhalen te bizar voor woorden lijken, blijkt dat de getuigenissen van 
kinderen op 60 plaatsen in het land opvallende gelijkenissen vertonen. De 
onderzoekers concluderen dan ook dat, ondanks het gebrek aan fysiek 
bewijs, deze getuigen wel de waarheid vertellen. 
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10. Websites en statistieken over Human Trafficking / mensenhandel 
 

- https://www.worldschildren.org/child-trafficking-statistics/ 

- https://www.unicefusa.org/stories/what-fuels-human-trafficking/31692  

- https://humantraffickingsearch.org/what-is-human-trafficking/  

- https://humantraffickingsearch.org/resource/polaris-project-human-trafficking-
statistics/ 

- https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--
en/index.htm 

- http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm  

- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/
publication/wcms_575479.pdf  

- https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/human-trafficking_-
organized-crime-and-the-multibillion-dollar-sale-of-people.html 

- https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html 

- https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking  

- https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/  

- https://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats  

- https://ourworldindata.org/extreme-poverty 
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