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Datum 29 november 2022 
Betreft: Vervolg op brief aan de CIE Hendriks van 27 november 2022 
 
Geachte Heer Hendriks, beste Jan,  

 
In vervolg op ons schrijven van afgelopen zondag dd. 27 november menen wij er goed aan te 
doen nog een aantal onderwerpen reeds op voorhand aan de orde te stellen. Wij hebben 
daarover geaarzeld aangezien het niet feitelijke onjuistheden betreffen zoals de Commissie in 

haar toezending van het rapport bedoelt, maar niettemin geven zij een beeld die op zijn minst 
vragen oproept. Wij menen dat het zowel in het belang van de Commissie als in het belang 
van het zware onderwerp is om dat nu te doen en niet te wachten tot het rapport uit is. Gezien 

de (begrijpelijke) deadline is dat niet voor zondag gelukt. Wij hopen dat de Commissie deze 
aandachtspunten nog mee kan nemen. In ieder geval zullen wij in onze reactie op het rapport 
na het verschijnen, op dit punt uitvoerig en met een bredere basis terugkomen. 
 

Allereerst wijzen wij erop dat de Commissie onduidelijk is over de beantwoording van de 
opdracht. De opdracht luidt immers ‘te rapporteren over de beschikbare informatie omtrent 
het fenomeen van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen’. Niettemin 
beantwoordt de Commissie veelal de niet gestelde vraag omtrent het bestaan van 

‘georganiseerd ritueel sadistisch misbruik van kinderen, dan wel georganiseerd, of in 
groepsverband, sadistisch misbruik van kinderen met rituele kenmerken’. Door de ontkennende 
beantwoording van deze laatste, niet gestelde vraag (zie ook de opmerkingen van het 
KTGG), lijkt de Commissie ook de wel gestelde vraag min of meer ontkennend te 

beantwoorden, hetgeen op grond van de door de Commissie verzamelde informatie, niet de 
bedoeling kan zijn. Toch gaan wij ook in op het aspect van rituele kenmerken en wel met name 
naar aanleiding van hetgeen op pagina 87 van het conceptrapport is verwoord. Het TBKK-LE 
zou gezocht hebben naar gevallen van ritueel misbruik en deze niet hebben kunnen vinden. 

Hoe dat onderzoek heeft plaatsgevonden wordt niet duidelijk. Wel zou een groot aantal 
personen zijn benaderd en zijn gevraagd een verklaring af te leggen. U zult zich herinneren 
dat wij van begin af aan hebben aangedrongen op grondig digitaal onderzoek naar het 

bestaan van afbeeldingen van georganiseerd sadistisch seksueel misbruik van kinderen, al 
dan niet met rituele kenmerken. Dat er een veelheid van sadistisch misbruik materiaal van 
kinderen te vinden is, is evident. Het ware goed geweest als de Commissie dit ook met zoveel 
worden als conclusie had verwoord. Ten aanzien van misbruik met rituele kenmerken zijn wij 

verbaasd dat het TBKK-LE niets heeft kunnen vinden. En eerlijk gezegd schuilt hierin ook de 
feitelijke onjuistheid. Wij hebben wel een website gevonden met materiaal waarop seksueel 
kindermisbruik is te zien met rituele kenmerken zoals gewaden en kruisen. Ook zijn wij in 
contact met een buitenlandse organisatie die sites met dit soort materiaal in de gaten houdt. 

Wij zullen hier nader op in gaan bij onze reactie na het uitkomen van het rapport, maar 
meenden toch de Commissie te moeten behoeden voor deze voorstelling van feiten die niet 
waar kan zijn. Ten onrechte stelt de Commissie immers dat slachtoffers de enige bron zijn voor 
deze vorm van misbruik. Dat impliceert slechts een omissie in het onderzoek. 

 
Ook hebben wij besloten onze opmerking over het LEBZ, welke wij in ons gesprek dd. 7 juni 
2022 maakten, hier te herhalen. Wij hebben u toen gevraagd ook te kijken naar het L.E.B.Z.-

rapport inzake ‘Lisa’, aangezien wij in dat onderzoek forse onregelmatigheden hebben 
gezien. U gaf toen aan dat die zaak daarvoor te oud is. Wat daarvan zij, zonder die zaak in 
te hebben gezien, is een conclusie zoals de Commissie trekt op pagina 49 onnavolgbaar. Dit 
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klemt temeer nu het voor anderen (journalisten) niet mogelijk is om L.E.B.Z. onderzoeken in te 
zien, en ook het door het W.O.D.C. uitgezette onderzoek naar de werking van het L.E.B.Z. niet 
teruggaat voor 2016. 
 

En tot (voorlopig) slot nog een opmerking over het taalgebruik. Ook al concludeert de 
Commissie dat er geen bewijs is voor georganiseerd seksueel misbruik van kinderen met rituele 
kenmerken, is de algehele conclusie van het rapport dat voor het bestaan van georganiseerd 
sadistisch seksueel misbruik van kinderen voldoende aanwijzingen zijn. Vanuit deze 

constatering getuigen zinsneden als ‘slachtoffers richten hun pijlen op de politie’ van weinig 
respect voor het leed dat deze slachtoffers hebben ondervonden. Nu is er nog een 
gelegenheid om dit recht te zetten zonder aan de inhoud van het rapport af te doen. 

 
Op al deze en andere onderdelen van het rapport zullen wij bij uitkomst nader ingaan. 
 
Hoogachtend, 

 
 

 
 
 

 
Corinne Dettmeijer-Vermeulen 
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Misbruikt! 

 

 
 
Miranda Freriks 
Directeur-bestuurder Stichting Misbruikt! 


