
 

Beste Mevrouw Slotboom en Mevrouw Mooren, 

Graag wenden wij ons tot u. 

Afgelopen week is er veel onrust ontstaan onder de slachtoffers van sadistisch 
georganiseerd misbruik. Deze onrust heeft betrekking op de onafhankelijkheid van 
de commissie en het al dan niet veilig kunnen praten met de commissieleden en in 
dat verlengde over het ondersteunen van de motie van Gideon Meijeren van FVD. 
De motie die volgende week wordt ingediend wordt reeds ondersteunt door de 
groep van therapeuten en gaat uit van het ontbinden van de Commissie Hendriks en 
het opnieuw vormen van een commissie die wél onafhankelijk staat van het 
ministerie van Justitie.  

De vraag die wij kregen of wij als belangenbehartigers van de groep slachtoffers 
deze motie zouden willen steunen brengt grote morele dilemma’s voor de 
slachtoffers met zich mee.  
Wij willen natuurlijk alle slachtoffers, die zich niet veilig voelen om te spreken met 
de commissie, ondersteunen. En vragen ons af of we dat kader en de huidige 
relatie niet op een andere manier kunnen vormgeven.  

Ten eerste ons contact met uw commissie. Wij zijn van mening dat het spreken met 
ons als vereniging van de slachtoffers in dit onderzoek uw prioriteit zou moeten 
hebben. Tot nu toe ervaren wij dit niet zo, we zien u al vele malen en geruime tijd 
praten met de verschillende veldpartijen echter wij ervaren in de mail van 22 
september j.l. nog steeds weerstand door drukke agenda’s van uw kant. Het laatste 
persoonlijke contact dateert van mei jl. hier zouden wij graag meer commitment 
willen voelen.  

Ten tweede maken wij ons op dit moment grote zorgen over de veiligheid van de 
slachtoffers zodra zij zullen praten. De sancties op praten zijn verschrikkelijk en 
ieder die zou praten met de commissie of dit overweegt is door het netwerk al 
gewaarschuwd voor de levensbedreigende gevolgen hiervan.  

Om de gesprekken met de slachtoffers toch zo veilig mogelijk te organiseren 
hebben wij een aantal concrete voorstellen: 



- Er zijn slachtoffers die zich niet veilig genoeg voelen bij u. Wellicht kunnen 
mensen uit de werkgroep deze slachtoffers vertegenwoordingen. 

- Sommige slachtoffers willen graag praten maar liefst alleen met mevrouw 
Slotboom en mevrouw Mooren, bij allen gaat de voorkeur uit naar een 
gesprek met een vrouw. 

- De slachtoffers communiceren via Spotlight met de commissie. 
- De resultaten van het onderzoek, de eerste om te beginnen na 2 maanden, 

en hierna de volgende(n), worden naast de minister van Justitie ook tegelijk 
naar de leden van de tweede kamer gezonden. 

- Wij worden serieus betrokken bij het onderzoek, op dit moment zijn de 
afspraken hierover nog niet gemaakt.  

Wij hopen dat u ons kunt helpen de slachtoffers het respect te bieden en de 
veiligheid middels een gesprek deze week nog waarin de nu ontstane onrust kan 
worden weggenomen.  

Met vriendelijke groet, 

Spotlight 
Stichting Lisa tegen georganiseerd kindermisbruik


