
Van Satanic Ritual Abuse, 
naar 

Transgenerationeel 
Georganiseerd Geweld

Symposium  
24-11-2018



• Voorstellen Alternatief Beraad.
• Gaat over georganiseerd en vaak 

doorgaand misbruik
• Mensenhandel en pedo-seksuele 

netwerken
• Eventuele vragen of opmerkingen 

graag direct 



Definitie deel 1 Wiki:
Herhaaldelijke en systematische fysieke, 
seksuele en emotionele mishandeling 
van een kind door een groep van 
volwassen daders in het kader van een 
cult- of satansverering; mee worden 
genomen naar verlaten plaatsen, getuige 
moeten zijn van en ondergaan van 
extreme lichamelijke marteling en 
seksueel misbruik;]



Definitie deel twee:

Getuige moeten zijn van het verminken 
en doden van dieren; levend begraven 
worden in een doodskist of in een graf; 
gedwongen druggebruik; gedwongen 
bevruchting en het offeren van het eigen 
kind.' [1



Transgenerationeel Georganiseerd
Geweld (TGG)

Spectrum van criminele activiteiten en 
relaties. Algemene kenmerken:

• Machtsuitoefening
• Pedoseksuele netwerken
• Exploiteren van kinderen
• Hoog ontwikkelde mindcontrol



Beschrijving van georganiseerd misbruik,
er zijn onderscheidbare velden:

• Criminele netwerken zonder ideologie
• Pedoseksuele netwerken
• Religieuze cults (waaronder satanische)
• (Semi-)militaire groepen
• Kunnen ook individuele zaken zijn
• Transgenerationeel Georganiseerd 

Geweld



Transgenerationeel Georganiseerd
Geweld (TGG)

Mindcontrol, verschillende aspecten:
• doorontwikkelde psychologische 

technieken
• complexe patronen van DIS
• programmering zo vroeg mogelijk
• mix van wreedheid en warmte
• ingebouwde onbetrouwbaarheid
• Veelheid aan desinformatie, misleiding 



Transgenerationeel Georganiseerd
Geweld (TGG)

Verschillen van interpretatie:

Het rituele stuk niet bewijsbaar dus niet 
bestaand

Aan de andere kant een overvloed aan 
cliënten en meldingen
Zoektocht naar overlappende velden van 
werk / hulp.



Transgenerationeel Georganiseerd
Geweld (TGG)

Mogelijke overlap:

• Pedoseksuele netwerken
• Kinderporno
• Mensenhandel
• Witwasoperaties
• Drugshandel
• Groepsgewijs seksueel geweld



Ideologie of methodiek:

Er zijn ook een aantal facetten, die 
lijken te wijzen op een zekere 
ideologie.
1. Een deel van de cliënten noemt de 
gesloten groep satanisch en beschrijft 
praktijken die samenhangen met de 
contrastleer t.o.v. de christelijke 
geloofsleer.  



Ideologie of methodiek:

2. Regelmatig wordt vermeld dat  
iemand de rol van satan speelt in de 
rituelen.
3. Sommige besloten groepen 
benoemen zichzelf zo en geven 
adviezen op hun site.
4. Er zijn aanwijzingen van global
networking mbt delen van kennis van 
programmering.



• De meest basale techniek van dit 
georganiseerde misbruik en 
kinderprostitutie ligt in de 
dissociatieve persoonlijkheids-
structuur bij de kinderen.

• Deze kinderen worden getraind in 
dissociatie en “gedresseerd” om ze 
geschikt te maken voor het pedo-
seksuele netwerk.



Gaat om een gruwelijke realiteit 
geschetst door onze cliënten.

Noodzakelijk om eerst het begrip 
dissociatie helder te hebben. 

Dissociatie is de basis bij deze 
problematiek.



Vereenvoudigde schematische 
voorstelling van ons bewustzijn



Ieder mens schrijft zijn ervaringen weg in zijn of 
haar bewustzijn.



Ieder mens heeft ook herinneringen of 
gevoelens waar we ons reflexmatig tegen 
beschermen of liever niet met onze gedachten 
naar toe gaan.



Gaande weg ontwikkelen we 
overlevingsstrategieën en ontstaat er een 
verdeling in ons bewustzijn





In die zin hebben we allemaal een enkelvoudig 
verdeeld bewustzijn. Bij chronische 
traumatisering voor het derde levensjaar 
redden we het daar niet mee.



Er ontstaan meerdere kanten bij een structurele dissociatieve 
persoonlijkheid



Georganiseerd misbruik

Deel van de cliënten met DIS heeft een voorgeschiedenis 

van georganiseerd misbruik. Gesloten groep waarbinnen 

schrijnende misstanden plaatsvinden

• Financiële en seksuele uitbuiting

• Sociale isolatie

• Geweld

• Rituelen mogelijk satanisme, maar ook vrijwel 
identieke groepen waarbij geloof geen enkele 
rol speelt



Ideologie of methodiek:

Zijn verschillende punten die wijzen 
op meer methodiek dan ideologie:

Satanisme als vorm om te intimideren 
en dwaalspoor.



Afgelopen zomer kwam op het Darkweb een handboek voor pedoseksuelen
boven water, ongeveer 1000 pagina’s en zeer gedetailleerd.



TGG

Voorbeelden van 
hoogontwikkeld kwaad

Gaat om letterlijke voorbeelden van 
teksten



Hoe bereid je een peuter voor
op een leven binnen
een pedoseksueel netwerk?

Liedjes en opdrachten uit 
voorzorg uit deze algemeen
toegankelijke presentatie 
gelaten.



Schematische voorstelling waar de liedjes en 
opdrachten geleerd kunnen worden



Door middel van stuitende,
geperverteerde kinderliedjes.

Hier volgen enkele van (ondertussen 
tientallen die bij ons bekend zijn) 
herschreven kinderliedjes die hierop 
gericht zijn:



Ideologie of methodiek:

Er worden steevast twee groepen 
beschreven, een gesloten en een 
besloten groep



De cult als pooier



De buitenwereld ziet in eerste 
instantie alleen het pedoseksuele
netwerk, de “celkern” blijft buiten 
beeld



Ideologie of methodiek:

De  gesloten groep wordt beschreven 
als de transgenerationele groep, met 
gesloten familie systemen waar je als 
buitenstaander niet tussen komt.



Ideologie of methodiek:

De  gesloten groep heeft vaste data en 
rituelen. De mindcontrol wordt hier 
uitgewerkt, delen gecreëerd en 
opdrachten en liedjes aangeleerd.

Getraind om pijn fijn te vinden en 
onvoorwaardelijk gewillig te zijn.



Binnen de gesloten groep is men op de 
hoogte van de verschillende 
persoonlijkheidsdelen, kent de 
verschillende kanten en creëert 
doelgericht delen bij de verschillende 
kinderen en traint in dissociatie (primal
dissociation).



Ideologie of methodiek:

De besloten groep wordt beschreven 
als een pedo-seksueel netwerk. Groep 
waar exploitatie en  misbruik plaats 
vindt en kinderporno geproduceerd 
wordt.

Al het werk en training in de gesloten 
groep, lijkt voorwerk te zijn opdat de 
kinderen optimaal functioneren 
binnen de besloten groep 



We hebben de term SRA losgelaten
en praten tegenwoordig over:

Transgenerationeel, Georganiseerd 
Geweld (TGG). 

Dit houdt in het herhaaldelijk, 
georganiseerd, systematisch en 
sadistisch misbruiken van mensen -
variërend van zeer jonge kinderen tot 
en met volwassenen- op fysiek, 
psychisch, seksueel en/of emotioneel 
vlak, meestal in groepsverband.



Hierbij kan gebruik gemaakt worden 
van rituelen, leerprogramma’s, 
mindcontrol, desinformatie, isolatie en 
het medeplichtig maken van 
slachtoffers. 
Dit heeft als gevolg ernstige 
dissociatieve problematiek bij 
slachtoffers, met als doel totale 
controle over de slachtoffers/daders. 
Soms lijkt dit het enige doel binnen 
een pseudoreligieuze setting, maar 
vaak speelt dit zich ook af binnen een 
groepssamenstelling waarbij religie 
geen enkele rol heeft.



Vanuit de dissociatieve 
persoonlijkheidsstructuur van de 
individuele slachtoffers kunnen deze 
mensen functioneren en opgaan in 
onze maatschappij, ondanks de veelal 
beschreven banden met (zware) 
criminaliteit, porno, 
(kinder)prostitutie, mensenhandel en 
andere vormen van uitbuiting.
Deze netwerken zijn veelal 
transgenerationeel en lijken te bestaan 
uit een aantal gesloten 
(familie)systemen en ze functioneren 
buiten beeld van onze samenleving.



Vaak lijkt het doel te zijn dat kinderen 
verhuurd kunnen worden aan besloten 
groepen, parallelle netwerken waar de 
kinderen geprostitueerd worden.

Naast mensenhandel, uitbuiting en 
(kinder)prostitutie, lijken drugshandel 
en persoonlijke motieven zoals 
machtsuitoefening over kwetsbare 
groepen en individuen middels 
(quasi)religieuze rituelen een rol te 
spelen.


