Rapportage van een onderzoek
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder Nederlandse hulpverleners
naar kenmerken van satanisch ritueel misbruik (SRA), zoals beschreven
door cliënten die zeggen dat zij SRA (hebben) ondergaan.

Door Anton B. Marinkelle
psycholoog-psychotherapeut

Met medewerking van de leden van de werkgroep
“alternatief beraad” bestaande uit
C.M.Hamoen (psycholoog)
T.Jongsma (psychiater)
M.O. de Klerk (psycholoog-psychotherapeut)
K.F. Prins (GZ-psycholoog)
H.Prins-Booij (orthopedagoog/GZ-psycholoog)
J.C. van der Schoot (ECP-therapeut)
A. de Vries (theoloog)

December 2007

Inleiding ............................................................................................................................................................ 3
Waarschuwing ................................................................................................................................................. 4
Voorgeschiedenis en motivering tot het onderzoek.................................................................................... 4
Verslag van onze bevindingen en werkwijze ................................................................................................ 5
Inleiding ....................................................................................................................................................... 5
Wie waren onze (potentiële) informanten, hoe hebben we ze benaderd en wat hebben we..................... 5
hun gevraagd? ............................................................................................................................................ 5
De interviews en de geïnterviewden ........................................................................................................... 6
Behandelaars en begeleiders zijn niet op zoek naar waarheidsvinding!................................................ 7
Waarborg van de anonimiteit.................................................................................................................. 8
Een later toegezonden vragenlijst .......................................................................................................... 8
De categorisering van de verkregen informatie...................................................................................... 8
Namen .................................................................................................................................................. 12
Een uitgebreider onderzoeksverslag volgt later. .................................................................................. 12
Commentaar.............................................................................................................................................. 12
Literatuur ........................................................................................................................................................ 13
Supplement 1 ................................................................................................................................................. 13
Supplement 2 ................................................................................................................................................. 16
A. Concrete Verwijzingen.......................................................................................................................... 16
B. Programmering ..................................................................................................................................... 17
C. Leren van teksten ................................................................................................................................. 19
D. Meestal aan bepaalde alters / identiteiten toegeschreven specifieke taken of vaardigheden ............. 19
E. Aanwijzingen voor rituelen.................................................................................................................... 21
F. Pijnigen en/of doden van anderen ........................................................................................................ 22
G. Seksualiteit ........................................................................................................................................... 23
H. Denken dat men nog een kind heeft in de sekte .................................................................................. 24
I. Gebruik van middelen ............................................................................................................................ 25
J. Specifiek genoemde martelingen (ook als middel bij programmering) ................................................. 25
K. Werven van nieuwe sekteleden............................................................................................................ 27

Stichting Alternatief Beraad – www.alternatiefberaad.nl

2

Inleiding
Medewerkers van het Alternatief Beraad hebben interviews gehouden met Nederlandse
hulpverleners. Deze hulpverleners hebben te maken (gehad) met cliënten die aangeven dat zij SRA
(hebben) ondergaan.
Het doel was om enerzijds meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken van SRA zoals de cliënten deze
beschrijven en anderzijds de kennis over en bespreekbaarheid van het onderwerp te bevorderen
In deze rapportage is de informatie van 28 interviews verwerkt.
De geïnterviewden waren/zijn werkzaam als psycholoog, psychiater, psychotherapeut of pastoraal werker.
Zij hebben te maken (gehad) met in totaal 109 cliënten, over het hele land verspreid, die melding maakten
van SRA.
De interviews hebben plaatsgevonden van begin 2001 tot begin 2007.
De contacten van de hulpverleners met hun cliënten betreft de periode van de jaren negentig van de vorige
eeuw tot heden.
De ervaringen waarover deze cliënten zich hebben geuit bestrijken een veel groter tijdvak: van de jaren 50
van de vorige eeuw tot en met 2007.
In de interviews stonden een zevental vragen centraal die wij van te voren aan de (potentiële)
gesprekspartners hadden toegezonden. De in de interviews gegeven informatie is uiteindelijk
gecategoriseerd aan de hand van 59 categorieën.
De tabel op pagina 8 t/m 11 geven een samenvatting van onze bevindingen.
Wij willen de lezer er overigens op wijzen dat wij met dit onderzoek niet hebben beoogd vast te stellen of en
in hoeverre bepaalde herinnerde en aan ons vertelde gebeurtenissen feitelijk hebben plaatsgevonden. Wel
hebben wij beoogd aannemelijk te maken dat er een grote mate van waarschijnlijkheid bestaat dat althans
een deel van wat we te horen hebben gekregen wel degelijk inhoudelijk correspondeert met wat in sommige
groepsverbanden plaatsvindt. Ons is het er om te doen hier op de aandacht te vestigen van diegenen die
beroepshalve of anderszins nu en dan met dit soort getuigenissen te maken hebben of krijgen.
De in de tabel genoemde aantallen en percentages bij elke categorie geven aan hoeveel therapeuten dit
item noemen als een ervaring van hun enige cliënt of van één of meerdere van hun cliënten. Alleen al om
die reden geven deze getallen een onderschatting van het aantal cliënten dat hier tegenover hun
hulpverlener melding van heeft gemaakt, laat staan van het werkelijke aantal cliënten wat dergelijke
herinneringen met zich meedraagt.
De belangrijkste reden om aan te nemen dat er sprake is van onderschatting is echter dat hulpverleners in
hun benadering van hun cliënten niet uit zijn op waarheidsvinding. Het is belangrijk te beseffen dat de voor
ons onderzoek relevante informatie een bijproduct is van behandeling en hulpverlening.
Een derde reden om de getallen als onderschattingen op te vatten is dat ook in onze interviews onmogelijk
alle door de geïnterviewden verkregen en voor ons relevante informatie naar voren kan zijn gebracht. In
grotendeels open interviews over een onderwerp, waarover de geïnterviewden jarenlang informatie hebben
vergaard, treedt er bewust en onbewust een selectie op van alle voorhanden zijnde informatie. Het gaat
hierbij om een bewuste of onbewuste selectie in het registreren, onthouden en paraat hebben van verkregen
informatie, zowel als in het doorgeven van deze informatie aan de interviewer. Daarnaast hebben het min of
meer toevallige verloop van ieder open gesprek en de beperkte beschikbare tijd een grote invloed op welke
details wel of niet ter sprake komen. En juist om de details was het ons te doen.
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De bevraagde therapeuten geven aan geen sturing te hebben gegeven of suggesties te hebben gedaan
waardoor de cliënten met hun ervaringen kwamen.
Bij alle cliënten is sprake van een Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) of van een Dissociatieve
Stoornis Niet Anderszins Omschreven (DSNAO).
In de hiernavolgende hoofdstukken vindt u een verantwoording van onze werkwijze en een
feitelijke rapportage van een deel onze bevindingen.
In een latere rapportage op deze site gaan wij inhoudelijk dieper in op diverse aspecten van het
door ons verzamelde materiaal.

Waarschuwing

In dit artikel komen teksten voor die schokkend kunnen zijn en tot dissociëren
kunnen leiden. Mensen die zich zelf slachtoffer weten van cultgeweld en niet
zeker weten of zij volledig los zijn van de cult doen er verstandig aan dit
artikel niet te lezen buiten de aanwezigheid van een steungevende, liefst
deskundige vertrouwenspersoon.

Voorgeschiedenis en motivering tot het onderzoek
De voorgeschiedenis van dit onderzoek en de motivering ervan zijn te vinden op deze site op de pagina
Doelstelling (leze daar m.n. Onderzoek naar het mogelijke bestaan van ritueel misbruik in Nederland) en de
pagina Uitnodiging (klik daar naar Introductie brief ). Op deze laatste pagina zijn onder het hoofdje
Uitnodiging tot medewerking ook de 7 vragen te vinden die wij aan alle geïnterviewden stelden en die in alle
gesprekken centraal stonden.
De antecedenten van de onderzoekers zijn te vinden op de pagina medewerkers.
Wij willen hier nog het volgende aan toevoegen:
Zoals u op de hierboven genoemde pagina’s hebt kunnen lezen is met de aanbevelingen van de Werkgroep
Ritueel Misbruik, in 1993 benoemd door het Ministerie van Justitie, niets gedaan. Dit betreft met name de
aanbeveling tot voortgezet onderzoek. Zie het Rapport van deze Werkgroep op deze site.
Het lijkt er meer op dat dit rapport een door de schrijvers zelf ongetwijfeld onbedoeld repressief effect heeft
gehad. Sinds het verschijnen is dit rapport - naarmate de verschijningsdatum verder weg kwam te liggen en
steeds minder mensen de moeite namen om het zelf te lezen – door sommigen namelijk herhaaldelijk
opgevoerd als een verslag van een onderzoek dat duidelijk had aangetoond dat verklaringen over of
zinspelingen op ritueel seksueel geweld geen enkele overeenkomst konden hebben met iets wat ook in de
realiteit plaatsvond. Wij hebben zelfs begrepen dat in justitiële kring getuigenissen, die dergelijke
verklaringen bevatten, zonder meer als ongeloofwaardig terzijde worden gelegd.
Sinds het verschijnen van dit rapport lijken de hulpverleners, die met deze materie te maken krijgen, dan ook
nog geïsoleerder te zijn geraakt. Adequate hulp voor cliënten die verschijnselen vertonen welke mogelijk met
(nog doorgaand) ritueel geweld te maken hebben, kan daardoor nog minder dan voorheen worden geboden.
Dit ervaren wij zelf en horen we om ons heen. (Al heeft dit laatste ook andere oorzaken die buiten de orde
van dit stuk vallen. Mogelijk dat de vorming van enkele topreferente centra voor de behandeling van
slachtoffers van vroegkinderlijke chronische traumatisering waar momenteel aan wordt gewerkt op den duur
tot verbetering van de behandelingsmogelijkheden ook voor deze groep zal leiden. Dat laat zich nu nog niet
overzien).
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Binnen de beroepsgroep lijkt er sprake te zijn van een taboe. We kunnen daar nog aan toevoegen dat ons
uit incidentele contacten is gebleken dat dit isolement en de dreiging van reputatiebeschadiging ook gelden
voor sommigen die vanuit een ander beroepsperspectief onverhoeds met deze problematiek in aanraking
zijn gekomen, zoals politiefunctionarissen, vertrouwensartsen, werkers in de kinder- en jeugdbescherming,
predikanten en pastorale werkers. De vrees bij vele beroepsbeoefenaren voor verlies van hun reputatie en
geloofwaardigheid - wanneer zij de mening zouden verkondigen, dat sommige verhalen over zogenoemde
satanische rituelen, welke in groepen plaatsvinden wel eens een flink realiteitsgehalte zouden kunnen
hebben - is o.i. terecht.
Opmerkelijk in dit verband is dat in Duitsland deze vrees lang niet in die mate gevoeld wordt, zo is onze
indruk. Het onderwerp SRA lijkt daar in beroepskringen normaal bespreekbaar.
Ons onderzoek is een poging iets van de aanbevelingen gedaan in 1994 (!) door de “Werkgroep Ritueel
Misbruik” alsnog te realiseren en daarmee de bespreekbaarheid van het onderwerp te bevorderen. Dit
laatste is een voorwaarde voor een betere hulpverlening voor de groep waar we het hier over hebben

Verslag van onze bevindingen en werkwijze
Inleiding
Al enige jaren zijn wij als Onderzoeksbureau naar achtergronden van verklaringen over ritueel misbruik
bezig met het verzamelen en vergelijken van getuigenissen, waarbij we vooral gericht zijn op een eventuele
overlap in (zeer specifieke) details. Wij hopen daarmee enig licht te werpen op het mogelijke realiteitsgehalte
van de aanhoudende geruchten, verhalen en verwijzingen. Onder sporen of krachtige aanwijzingen voor het
bestaan van dergelijke groepen verstaan wij zulke zaken als: het, voor zover na te gaan, door twee of meer
getuigen onafhankelijk van elkaar noemen van dezelfde namen, plaatsen of zeer specifieke bijzonderheden,
littekens met een symbolische betekenis die de cliënt onmogelijk zelf kon aanbrengen, foto’s of
videobeelden, door de hulpverlener ondervonden bedreigingen of verdachte telefoontjes of brieven, die
onmogelijk van het slachtoffer zelf afkomstig kunnen zijn e.d. Ook rekenen we hiertoe: gedetailleerde
beschrijvingen van methoden van conditionering, “hersenspoeling” of van posthypnotische opdrachten die
wijzen op professionele deskundigheid en waaraan de cliënt beweert te zijn blootgesteld, te hebben
geparticipeerd of getuige van geweest te zijn. In het bijzonder waren wij daarbij geïnteresseerd in letterlijke
teksten, die wijzen op doordachtheid en raffinement en waarmee de cliënt zegt te zijn geïndoctrineerd.
Teksten afkomstig van verschillende bronnen lenen zich namelijk goed voor onderlinge vergelijking. Er is
nagegaan of er sprake is van letterlijke overlap en of er opvallende structurele overeenkomsten zijn, zoals
een identieke omgang met taal of identieke boodschappen.
Toen wij met dit onderzoek begonnen en ook nog toen wij het grootste deel van ons materiaal al hadden
verzameld waren wij nog weinig op de hoogte van de literatuur die ons inmiddels bekend is geworden. Wij
hadden ons met opzet enigszins afgesloten voor kennisname van publicaties over dit onderwerp, teneinde
zo onbevooroordeeld mogelijk naar het materiaal te kunnen kijken.
Inmiddels hebben wij 28 hulpverleners, die mogelijke SRA slachtoffers (meestal) langdurig hebben begeleid
of nog steeds begeleiden, uitgebreid geïnterviewd.
In het hiernavolgende doen wij verslag van een deelaspect van ons onderzoek en wel van het meer
kwantitatieve deel. In een later stadium willen wij nog meer inhoudelijk over het materiaal rapporteren.

Wie waren onze (potentiële) informanten, hoe hebben we ze benaderd en wat hebben we
hun gevraagd?
Om het soort gegevens te verkrijgen waarin wij waren geïnteresseerd, benaderden wij tussen begin 2001 en
begin 2007 een aantal mensen (totaal :45) met het verzoek tot een gesprek hierover met één van ons. Deze
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mensen behoren tot verschillende beroepsgroepen. Het was ons bekend of wij vermoedden, dat zij met de
SRA-materie in aanraking waren gekomen. Wij lichtten ons verzoek uitvoerig toe middels een brief, die op
een paar persoonlijk gerichte zinnen na, integraal te vinden is op deze site (de Introductiebrief, waarnaar
hierboven al werd verwezen).
De 7 vragen, die de leidraad zouden vormen in een eventueel gesprek waren in deze brief opgenomen en
volgen hieronder:
1. Heeft u zelf dingen waargenomen, die sterk in de richting van ritueel misbruik wezen, dus
onafhankelijk van wat anderen vertelden, beschreven of tekenden?
2. Heeft u beschrijvingen gehoord van methoden van programmering/ conditionering/ hersenspoeling?
3. Heeft u teksten gehoord of gelezen van bijvoorbeeld hypnotische inducties, programmeringen,
opdrachten, versjes, bewerkingen van teksten uit de bijbel en dergelijke of gedetailleerde informatie
verkregen omtrent een bepaalde wijze van communiceren,die binnen zo’n groep gangbaar zou zijn?
4. Bent u zelf wel eens benaderd door iemand, die bij u de indruk wekte bij een satanistische sekte
o.i.d. betrokken te zijn?
5. Zijn u wel eens plaatsen, waar bijeenkomsten plaats zouden vinden, bekend gemaakt?
6. Heeft u wel eens verdachte littekens, die onmogelijk door het slachtoffer kunnen zijn aangebracht,
gezien of zijn deze wel eens door een u bekende en betrouwbare getuige waargenomen, b.v. een
medicus?
7. Heeft u wel eens bevestiging gekregen van derden van uw eventuele vermoeden, dat iemand
slachtoffer was van en/of deelnemer aan ritueel geweld in groepsverband gepleegd?
Wij kondigden aan dat één van ons na enkele weken contact zou opnemen om te vernemen of een dergelijk
gesprek zinvol geacht werd en of men daartoe bereid was.

De interviews en de geïnterviewden
Uiteindelijk werden 28 van de 45 door ons benaderden door één van ons geïnterviewd. Alle geïnterviewden
waren hulpverleners.
Met de anderen kwam het niet tot een afspraak. Met sommigen werd een uitvoerig gesprek toch niet zinvol
geacht omdat men niet over voldoende specifieke gegevens beschikte. Anderen waren om uiteenlopende
redenen niet tot een gesprek bereid.
De zeer enkele personen uit de justitiële hoek met wie we contact hadden opgenomen, waren uiteindelijk
niet tot een gesprek bereid, daar zij tot de conclusie waren gekomen dat zij dit niet konden verenigen met
hun positie.
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Tot de 28 geïnterviewden behoorden 14 B.I.G. geregistreerde psychotherapeuten, 6 niet B.I.G.
geregistreerde psychologen-psychotherapeuten, van wie enkelen in een opleidingstraject en 3 pastorale
werkers. Vijf (5) geïnterviewden waren vanuit een andere achtergrond werkzaam in de GGZ, maar wel met
later verworven therapeutische scholing en supervisie, met name op het gebied van de behandeling en
begeleiding van mensen met dissociatieve stoornissen.
Vrijwel allen hadden verscheidene, vaak vele jaren contact gehad of nog steeds contact met de cliënten
waaraan zij hun informatie ontleenden. De geïnterviewden beschikten dan ook over een enorme
hoeveelheid gegevens. Het ging natuurlijk om de voor dit onderzoek relevante gegevens.
Het selecteren van de voor dit onderzoek relevante gegevens - dat waren op zich soms al heel veel - en het
voldoende duidelijk schetsen van de context, waarin deze gegevens naar voren waren gekomen, vroegen
veel tijd. Alle gesprekken duurden dan ook tenminste 2 uur, meestal langer.
Met sommigen hadden we meer dan één gesprek van zo’n 2 à 3 uur.
Door de uiteenlopende leeftijden van de meestal chronisch getraumatiseerde cliënten en de uiteenlopende
perioden, waarin onze informanten de voor ons onderzoek relevante contacten hadden, hebben de
herinneringen van de cliënten betrekking op zeer uiteenlopende perioden tussen de jaren ‘50 van de vorige
eeuw en 2006.
Vrijwel alle cliënt-hulpverlenercontacten, waar wij over hoorden, speelden zich af in de jaren negentig en/of
in deze eeuw.
De informatie van de 28 geïnterviewden had betrekking op 109 cliënten.
Ondanks de leidraad die de eerder genoemde 7 vragen vormden voor het gesprek en ondanks de lengte
van de gesprekken kon lang niet alles worden verteld wat wellicht voor ons relevant was. Dat bleek wel uit
het feit dat in de enkele gevallen waarin er later nog een incidenteel contact plaatsvond er altijd spontaan
nog aanvullende informatie werd gegeven. (Zie ook onze opmerkingen in het voorwoord aangaande de
vermoedelijke onderschatting van de “werkelijke” cijfers)
We hebben zoveel mogelijk getracht elke suggestie in de manier van vragen te voorkomen door zoveel
mogelijk open vragen te stellen. Naar aanleiding van de antwoorden gingen we gericht in op details om zo
precies mogelijk te achterhalen wat men gehoord heeft en zo min mogelijk dubbelzinnigheden te laten
bestaan in het verhaal van de geïnterviewde. Wel bleven er heel wat lege plekken omdat men gewoon niet
meer te horen heeft gekregen en ook onmogelijk alles kan registreren.
Alle informatie die wij hebben verzameld is meestal broksgewijs door de geïnterviewden verkregen in een
langdurig behandelingsproces, voor het grootste deel in een fase waarin inmiddels een aanzienlijke
vertrouwensbasis was ontstaan in de relatie. De vorm waarin deze informatie naar voren kwam was niet de
gebruikelijke manier van in retrospectief vertelde herinneringen. De informatie werd, zoals dat bij
traumatische herinneringen vaak gebeurt, gedissocieerd en fragmentarisch verteld of gemanifesteerd, veelal
in of kort na een herbeleving (zie en download op de pagina Literatuur “De Dissociatieve identiteitsstoornis”
en/ of het artikel van James Quan over de verschillen tussen traumatische en normale herinneringen).
Behandelaars en begeleiders zijn niet op zoek naar waarheidsvinding!
Belangrijk is om ons te realiseren dat alle informatie naar boven is gekomen in de loop van een behandeling.
Een behandelaar of begeleider is gericht op - zo ruim mogelijk gesteld - verbetering van de leefsituatie van
de cliënt en niet op waarheidsvinding. Zodra de begeleider zich primair laat leiden door de wens te weten
"wat er werkelijk is gebeurd" staat het welzijn van de cliënt niet meer voorop en zal hij/zij deze schade
berokkenen. De voor ons relevante informatie is dan ook een bijproduct van de behandeling, dan wel
begeleiding.
Geen van de geïnterviewden maakte gebruik van hypnose in onderzoek of behandeling van de
categorie van cliënten.
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Alle geïnterviewden, met wie we daar over hebben gesproken, gaven aan er bedacht op te zijn geweest om
suggestieve vragen of ander soort suggesties te vermijden in de gesprekken.
Waarborg van de anonimiteit
Zoals is te verwachten drong iedere geïnterviewde aan op strikte anonimiteit. In de eerste plaats in het
belang van de cliënten of ex-cliënten maar ook ter bescherming van zich zelf.
Voor het begin van het gesprek werd meestal gevraagd of men er bezwaar tegen had als het op audioband
werd opgenomen. Een minderheid maakte inderdaad bezwaar. Verreweg de meesten van degenen die wel
hun toestemming gaven deden dit onder voorwaarde dat de interviewer de opname alleen zou gebruiken ter
aanvulling en ter controle op de eigen aantekeningen en herinneringen en beslist niets ervan zou laten horen
aan wie dan ook. Meestal werd daaraan het nadrukkelijke verzoek gekoppeld om het bandje na gebruik
meteen te wissen. Wij hebben dit uiteraard gedaan, ook de enkele opgenomen gesprekken waarbij dit
verzoek niet was gedaan.
De verzamelde gespreksgegevens zijn anoniem en achter wachtwoord digitaal opgeslagen.
Een later toegezonden vragenlijst
De enorme hoeveelheid informatie die wij in de vele urenlange gesprekken kregen en zoveel mogelijk
letterlijk noteerden, vroeg om ordening. Deze ordening werd in de loop van de tijd geregeld bijgesteld,
uitgebreid en nader gedifferentieerd.
Toen we een groot deel van de interviews hadden afgenomen en dus een overzicht kregen van het soort
gegevens waarover we beschikking kregen, werd duidelijk dat bepaalde overeenkomstige fenomenen door
heel veel van de geïnterviewden waren genoemd, zonder dat er specifiek naar was gevraagd. Het leek ons
nuttig, vanwege de door ons veronderstelde mate van toevalligheid in de selectie van de informatie die ons
werd verstrekt, alle geïnterviewden, achteraf, m.b.v. een toegestuurde vragenlijst, nog eens expliciet hier
naar te vragen.
Het betreft hier fenomenen, die in onze cultuur niet onmiddellijk zijn verbonden met satanisme, demonologie,
agressieve anti-Chistelijke activiteiten of anti-religie in het algemeen, zoals een bom die geïmplanteerd zou
zijn, of het oefenen in het doden van dieren, waarbij de hand door een volwassene wordt gestuurd. De kans
dat een groot aantal van de mededelingen hierover zijn gedaan door vraagsturing van de hulpverlener of
onder invloed van horrorlectuur of suggestie vanuit de media moet dan ook bijzonder gering worden geacht.
Daarbij komt dat - voor zover ons bekend, ook door de meldingen van geïnterviewden daarover - deze
veronderstelde slachtoffers van ritueel geweld vaak juist tot elke prijs confrontatie met horrorfilms en -lectuur
vermijden. Het zijn fenomenen die in hun gezamenlijkheid eigenlijk uitsluitend naar voren lijken te komen in
“SRA-scenarios”. Daarom wilden we enig zicht krijgen op de kwantiteit waarin deze fenomenen aan de
geïnterviewden bekend zijn gemaakt.
Deze aanvullende vragenlijst is als supplement te vinden aan het einde van dit artikel.
De categorisering van de verkregen informatie
Om zicht te geven op het aantal geïnterviewden dat bepaalde verschijnselen en categorieën van
verschijnselen vermeldde, hebben we de verkregen informatie, voor zover mogelijk, uiteindelijk in
59 categorieën verdeeld.
De 43 verschijnselen/categorieën van verschijnselen, waarnaar achteraf d.m.v. de vragenlijst nog expliciet is
gevraagd, vormden daarvan een substantieel deel.
Daar we lang niet alle toegestuurde vragenlijsten ingevuld terug hebben gekregen - 18 van de 28 lijsten - zal
het werkelijke aantal geïnterviewden dat mededelingen over de genoemde 42 verschijnselen of categorieën
te horen heeft gekregen nog groter zijn geweest dan wij hebben kunnen vast stellen.
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De tabel hieronder vermeldt voor elk verschijnsel - hoeveel geïnterviewden hier melding van maakten.

Omschrijving

Aantal

Perc.

A. Concrete Verwijzingen
1. Nauwkeurige plaatsaanduidingen door cliënt

*

*

2. Groepsbijeenkomsten in het buitenland

15

53,6

3. Door therapeut of betrouwbare derde waargenomen fysieke sporen die onmogelijk
door cliënt zelf kunnen zijn aangebracht of veroorzaakt.

9

32,1

4. Signalen van derden die bevestiging (lijken te) geven van wat cliënt heeft verteld

11

39,3

5. Fake die door de cliënt zelf wordt of is doorzien, soms pas in een veel latere fase

6

21,4

11

39,3

17

60,7

3. Codes, geheimtaal, signalen

19

67,9

4. Omkering van vormen

9

32,1

5. Omkering van betekenissen

15

53,6

6. Spiegelschrift

8

28,6

7. (dreigen met) Straffen bij het verraden van geheimen 2

22

78,6

8. Straffen van elke emotionele uiting

16

57,1

9. Spinning: rondtollen van het lichaam of moeten kijken naar iets dat snel ronddraait

14

50

18

64,3

6

21,4

1. Het opzeggen/zingen van teksten

21

75

2. Laten zien of horen van (delen van) concrete teksten daarvan 1

10

35,7

B. Programmering
1. Onder hypnose brengen, gebruik van inductietechnieken eventueel met daarbij
gebruikte specifieke cues
2. Satanistische indoctrinaties, 'theologie' van het satanisme, gebruik van satanistisch
gekleurde teksten

10. Intimidatie door (al of niet in scène gezette) liquidatie, marteling of mishandeling
van mens of dier
11. De overtuiging dat er iets in het eigen lichaam is geplaatst dat invloed kan
uitoefenen, of schade kan aanrichten
C. Leren van teksten

D. meestal aan bepaalde alters / identiteiten toegeschreven specifieke taken of vaardigheden
1. De opdracht zich op een bepaalde leeftijd te suïcideren 1

10

35,7

2. Geprogrammeerd zijn om suïcide te plegen in antwoord op een intern of extern

10

35,7
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signaal
3. Alters die een vreemde taal spreken

12

42,9

4. Alters met de taak alles, met name ook over de contacten met de hulpverlener, te
rapporteren aan de sekte

11

35,7

5. Alters met de taak om de hulpverlening te saboteren 1

17

60,7

6. Alters die ‘niemand’ of ‘no name’ heten

12

42,9

7. Schaduwalters

5

17,9

8. Andere opvallende alters

19

67,9

1. Beschrijving van of verwijzing naar specifieke rituelen en rituele handelingen

25

89,3

2. Specifiek genoemde hoogtijdagen, bijzondere data voor rituelen 1

19

67,9

3. Gebruik van uitgebeelde symbolen

9

32,1

4. Specifieke kleding

16

57,1

5. Zogenaamde wedergeboorten

9

32,1

6. Opzettelijk opgewekte abortussen

16

57,1

7. Gebruik van faeces en urine

6

21,4

8. Kannibalisme en/of drinken van bloed

16

57,1

1. Oefenen in het doden van dieren of mensen

12

42,9

2. Gedwongen worden kinderen, volwassen mensen en/of dieren te pijnigen,
misbruiken of doden

19

67,9

3. Zien mishandelen en/of doden van dieren

18

64,3

4. Zien mishandelen en/of doden van mensen

17

60,7

1. Gedwongen worden tot seksuele handelingen met mensen en/of dieren

5

17,9

2. Veinzen van lustbeleving

4

14,3

3. Benoemen van eigen lustbeleving of beschrijven van eigen orgasmen tijdens
rituelen of mishandelingen

11

39,3

4. Straffen van lustbeleving (soms na opzettelijke lustopwekking)

4

14,3

5. Wellust ervaren in bijv. het steken in een levend lichaam, kannibalisme of bloed
drinken

2

7,1

6. Gedwongen worden tot prostitutie

16

57,1

E. aanwijzingen voor rituelen

F. Pijnigen en/of doden van anderen

G. Seksualiteit
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7. Verwijzingen naar pornoproductie en video-, foto- of filmopnamen

20

71,4

13

46,4

25

89,3

1. Opgesloten worden

22

78,6

2. Elektrische schokken toegediend krijgen

20

71,4

3. Buiten in de kou gezet worden

9

32,1

4. Voedseldeprivatie

13

46,4

5. Slaapdeprivatie

8

28,6

6. Sensorische deprivatie

9

32,1

7. Blootgesteld worden aan fel licht

11

39,3

8. Opgehangen worden

14

50

9. Opgehangen worden met het hoofd naar beneden 1

12

42,9

10. Gebruik van honden als angstwekkende ervaring 1

14

50

11. Angstwekkende ervaringen met andere dieren zoals slangen, spinnen en andere
insecten, katten, muizen, ratten, kraaien

7

25

7

25

H. Denken dat men nog een kind heeft in de sekte
1. Denken dat men nog een kind heeft in de sekte
I. Gebruik van middelen
1. Gedrogeerd worden, toegediend krijgen van hallucinogenen, spiercontracterende
of spierverlammende middelen
J. specifiek genoemde martelingen (ook als middel bij programmering)

K. werven van nieuwe sekteleden
1. Werven van nieuwe sekteleden

In het Supplement 2 (pag.16 - pag. 26) worden voorbeelden, door cliënten beschreven, of nadere
omschrijvingen gegeven van de in de tabel vermeldde verschijnselen.
We hebben er voor gekozen om niet het aantal cliënten te sommeren wat deze verschijnselen en
categorieën aangaf. De aantallen zouden dan hoger zijn, omdat velen van de geïnterviewden met meer dan
één SRA-cliënt te maken hebben gehad, die van een zelfde verschijnsel melding zouden hebben gemaakt.
Dit zou de cijfers echter wat onbetrouwbaarder hebben gemaakt en doet enigszins afbreuk aan de
onafhankelijkheid van de verkregen gegevens.
Wel hebben we vastgelegd welke geïnterviewde welke fenomenen heeft genoemd. Zie voor een overzicht in
Supplement 2.
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Namen
Er is nog een 60ste categorie, die niet in de tabel is opgenomen om meerdere en voor de handliggende
redenen. Bijna alle geïnterviewden hebben namen gehoord van volwassenen die zich meestal veelvuldig
schuldig zouden hebben gemaakt aan sadistisch ritueel geweld jegens cliënten van de geïnterviewden. Op
z’n minst die van familieleden, waaronder heel vaak één of beide ouders, althans de officiële ouder. Een
aantal der geïnterviewden hebben onder voorwaarde van geheimhouding één of meer namen, welke ze
hadden gehoord van hun cliënt(en), aan de interviewer genoemd. Soms waren dit losse achternamen, soms
met een voornaam er bij en soms met een volledig adres en andere bijzonderheden, zoals hun beroep of
maatschappelijke functie of de functie die ze in de cult zouden hebben (gehad).
Op zich zeggen namen natuurlijk weinig. Het kunnen gefingeerde namen zijn of zijn genoemd om zich te
verbergen, om te misleiden of verwarring te stichten en/of de geloofwaardigheid van de slachtoffers te
ondermijnen en/of bepaalde personen verdacht te maken en te beschadigen. Wij waren hierin toch
geïnteresseerd omdat we op zoek waren naar eventuele namen en bijbehorende bijzonderheden, die door
meer dan één van de door ons geïnterviewden zijn gehoord. Deze hebben we niet gevonden.
Wel hebben twee geïnterviewden van twee van hun cliënten naar hun zeggen onafhankelijk van elkaar een
zelfde naam gehoord in een context van zodanige bijzonderheden, zoals maatschappelijke functie en positie
in de cult, dat zij er van overtuigd waren dat het hier om de zelfde persoon ging.
Verder vertelde een geïnterviewde dat in een intervisie contact was gebleken dat zij en een collegahulpverlener ieder een cliënt hadden bij wie alles, juist door de kleine details, er op wees dat zij in het
verleden als kind slachtoffer waren geweest van de zelfde cult. Onafhankelijk van elkaar beschreven beide
vrouwen locaties, waar de cult regelmatig bijéén zou zijn gekomen, die qua inrichting, decoraties en
architectuur in zeer specifieke en ook ongewone details overeenkwamen. Onafhankelijke navraag bracht
aan het licht dat beiden het betreffende huis ook op exact de zelfde plaats lokaliseerden. Beide vrouwen
gaven, de één ongevraagd, de ander in antwoord op een open vraag, beschrijvingen van de zogenoemde
cultleider, die in treffende details met elkaar overeenstemden: de zelfde naam en, meest treffend, een
zelfde, ongewoon lichamelijk kenmerk. In een later door één van ons geïnitieerd telefonisch contact met
deze collega-hulpverlener, die niet tot de door ons geïnterviewden behoorde, gaf deze - zonder enige
suggestie van onze kant, behalve onze mededeling aan haar dat naar onze informatie haar collega
vermoedde dat hun cliënten tot de zelfde cult hadden behoord – onmiddellijk een beschrijving, welke
inhoudelijk in alle bovengenoemde opzichten volledig overeenstemde met wat wij eerder te horen hadden
gekregen, plus nog wat aanvullingen, die hier nu te ver voeren.
Een uitgebreider onderzoeksverslag volgt later.
Categorieën doen afbreuk aan de persoonlijke verhalen. Elke getuigenis geeft weer een eigen variant binnen
zo’n categorie. En het zijn toch de persoonlijke verwoordingen van de cliënt of van de behandelaar en de
persoonlijke, unieke details binnen een algemener patroon, die het meest zeggend zijn en de meeste
overtuigingskracht hebben.
In een later verslag komen we hier uitgebreid op terug, zij het dat we daar toch terughoudend over zullen
moeten zijn in verband met de privacy van de hulpverleners en hun cliënten. Alleen in enkele gevallen,
waarin toestemming is gegeven door cliënt zowel als hulpverlener, kan wat meer openheid worden gegeven.

Commentaar
James Quan(1996) geeft in zijn op deze site te vinden artikel op pag.13 t/m 16 een samenvatting van 2
categoriserende onderzoeken in de V.S., gespreid over het hele land, resp. bij kinderen en volwassenen. In
het eerste onderzoek (Hudson,1990) werden de gegevens verkregen van de ouders van 12 kinderen, die
aangaven slachtoffer te zijn (geweest) van SRA. Deze kinderen vielen onder de zorg van 11 door het hele
land verspreide behandelinstituten. In het 2e onderzoek (Young e.a. 1990) werden de gegevens verkregen
van 37 volwassenen, afkomstig uit 5 behandelafdelingen van 4 in zeer verschillende regio’s gevestigde
hospitaals. De globale overeenkomsten met onze bevindingen zijn duidelijk, voor zover vergelijking mogelijk
is, daar wij veel meer categorieën hebben onderscheiden. In een niet systematisch gekwantificeerde
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rapportage vermeldt M. Huber, (2005), op grond van haar eigen ruime ervaring als behandelaar en van die
van collega’s in Duitsland, naast nog vele andere, dezelfde verschijnselen en categorieën van verschijnselen
als zeer veelvuldig genoemd door cliënten.
Ís het plausibel dat al deze volwassenen en kinderen, of hun ouders deze met elkaar overeenstemmende
herinneringen produceerden als gevolg van suggestie en sturende vragen van hun behandelaars (zoals
vaak wordt beweerd)? Deze laatsten zouden dan allen zonder uitzondering voordat zij met de behandeling
van hun cliënt begonnen, intensief studie moeten hebben gemaakt van de schaarse en niet zo makkelijk te
vinden rapportages over dit soort ervaringen in samenhang met elkaar. We dienen ons namelijk te realiseren
dat elk zich als zodanig presenterend slachtoffer van SRA een hele reeks van deze verschijnselen beschrijft.
Het tegendeel lijkt echter het geval, zo hebben wij gemerkt. Vrijwel allen – zo is ons gebleken uit de
interviews en dit geldt ook voor ons zelf – verkregen hun kennis hierover van hun eerste cliënten en stonden
aanvankelijk sceptisch, vaak zeer sceptisch tegenover wat ze te horen kregen.
Om de mogelijkheid onder ogen te zien dat de gehoorde traumatische herinneringen verwijzen naar een – al
is het maar ten dele - buiten de cliënt bestaande realiteit van systematische terreur en wreedheid moeten de
meesten bij zich zelf veel weerstand overwinnen omdat het gehoorde een bedreiging vormt voor het beeld
van de wereld waarin men denkt te leven. In verschillende bewoordingen was dit zo ongeveer de teneur van
wat een groot deel van de geïnterviewden ons heeft gezegd.
De consistentie in deze bevindingen maakt het o.i. onverantwoord dat degenen die één of andere vorm van
verantwoordelijkheid dragen op het terrein van geestelijke volksgezondheid en justitie de mogelijkheid
terzijde schuiven dat herinneringen van het type zoals hier is besproken - in samenhang met elkaar - voor
een groter of kleiner deel corresponderen met een bestaande gruwelijke realiteit.

Literatuur
Michaela Huber.(2005), Was ist das besondere an ritueller Gewalt? Kapittel 8 in Trauma und die
Folge, Trauma und Trauma Behandlung, Teil 1, Paderborn, 2005
James Quan.(1996), A consolidation of SRA and false memory data: www.heart7.net/consldra.html
(via deze site te downloaden)
P.Hudson (1990), Ritual child abuse: A survey of symptoms and allegations Journal Of Child And
Youth Care, Special Issue, 27-53.
December, 2007

Supplement 1
Vragenlijst m.b.t. beroepservaringen met SRA
U wordt verzocht de nummers van de vragen te omcirkelen of te accentueren als u ze met ja kan
beantwoorden. Eventuele toelichting is niet nodig, maar natuurlijk altijd welkom. Als u het bedoelde van meer
dan 1 cliënt hebt gehoord, wilt u dan achter de vraag, zo mogelijk, vermelden bij hoeveel? Het gaat hier om
een aantal specifieke onderwerpen, welke door ons niet systematisch aan de orde zijn gesteld, maar waar
we nogal eens mededelingen over kregen.
Omcirkel of accentueer alleen de nummers van die vragen, waarvan u zeker weet dat u die met ja kan
beantwoorden, zonder dat u daarvoor weer in dossiers moet duiken!
Hebt u wel eens expliciete mededelingen van een cliënt (eventueel via een supervisant van u) gekregen
over
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1. Onder hypnose brengen, ventueel over inductie- technieken en daarbij gebruikte specifieke cues
2. Een soort morsetaal, waarbij mededelingen worden overgebracht door bijvoorbeeld met de vingers
op een tafelblad of de telefoon te tikken
3. Het oefenen in het doden van dieren
4. Zien mishandelen of doden van dieren
5. Systematisch oefenen en opzeggen van de regels van de sekte of teksten, liedjes, liederen, songs,
gezangen, semi-liturgische teksten
6. Training van het veinzen van lustbeleving
7. Zwaar straffen van het uiten van lustbelevingen
8. Verslaafd zijn aan lustbeleving
9. Zwaar straffen van het uiten van welke emotie dan ook
10. Zwaar straffen van het verraden van geheimen
11. Al of niet in scène gezette liquidatie, marteling of mishandeling als intimidatie
12. "Spinning", zeer snel rond worden getold, of kijken naar iets wat zeer snel rond wordt gedraaid
13. Gedwongen zijn tot prostitutie
14. Pornoproductie en/of video-opnamen
15. Gedwongen drogeringen
16. Toediening van hallucinogene middelen, zoals LSD
17. Blootstelling aan elektrische schokken
18. Spierverlammende middelen geïnjecteerd krijgen
19. Spiercontracterende middelen toegediend krijgen
20. Alters met de expliciete taak de therapie te saboteren
21. Alters met de taak alles, met name ook over de therapie, te rapporteren aan de sekte
22. Alters ,die de opdracht hebben zich op een bepaalde leeftijd te suicideren.
Welke leeftijd?
23. Alters, die zijn geprogrammeerd om suicide te plegen middels een intern of extern signaal.
a) Alters, die er van overtuigd zijn dat ze een demoon of de duivel/Satan zijn.
b) 1 of meer alters die (uitsluitend) een vreemde taal spreken.
Zo ja welke?
c) Een alter die “Niemand” heette
24. Opzettelijk verwekte abortussen, (waarna de foetus werd geofferd?)
Na hoeveel maanden?
Op een bepaalde datum?
25. Het vermoeden van of de subjectieve zekerheid bij de cliënt nog een eigen kind te hebben in de
sekte
26. Wel eens spiegelschrift gedemonstreerd gezien?
27. Wel eens omkeringen van de betekenissen van woorden gedemonstreerd gezien?
28. Wel eens omkeringen van de vormen van woorden gezien, bv. omgekeerde lettervolgorde of de
letters op de kop?
29. Langdurig opgesloten worden in een hok, kist, graf, kelder o.i.d.
30. Zogenaamd opnieuw geboren zijn of uit de dood weer tot leven zijn geroepen.
31. Langdurig buitengesloten worden in de kou
a) Met het hoofd naar beneden opgehangen worden
24. Slaapdeprivatie
25. Voedseldeprivatie
26. Sensorische deprivatie
35. Blootgesteld worden aan fel licht
36. Angstwekkende herinneringen aan honden
37. Bijeenkomsten buiten Nederland
Zo ja waar?
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38. Een bom die ergens in het lichaam zou zijn geplaatst.
Evt. waar in het lichaam?
39. Hebt u contact gehad met alters die wellust leken te ervaren in bv. het steken met een mes in het
lichaam van een mens of dier, of kannibalisme, drinken van bloed, smeren met faeces e.d, waar de
“host” geen weet van had
Tot slot:
Zijn er onder uw (SRA) cliënten, welke niet als mensen met een D(issociatieve) I(dentiteits) S(toornis)
kunnen worden gediagnosticeerd?
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Supplement 2
Vragenlijst m.b.t. beroepservaringen met SRA
Voorbeelden door cliënten beschreven, of nadere omschrijvingen van de in de tabel vermelde
verschijnselen.

A. Concrete Verwijzingen
1.

Nauwkeurige plaatsaanduidingen door cliënt
Bijna allen hebben meer of minder nauwkeurige plaatsaanduidingen gehoord. Een aantal is ons
ook genoemd. De betekenis die we daar aan moeten hechten is onduidelijk. Wij onthouden ons
hier van aantallen en voorbeelden.

2.

Groepsbijeenkomsten in het buitenland
aantal 15
percentage 53.6%
Duitsland is het vaakst genoemd, maar ook andere landen, met name België en Engeland. Het
ouden internationale bijeenkomsten zijn, waar ook rituelen plaatsvinden.

3.

Door therapeut of betrouwbare derde waargenomen fysieke sporen die onmogelijk door cliënt
zelf kunnen zijn aangebracht of veroorzaakt.
aantal 9
percentage 32.1%
Bij iemand die er van was overtuigd dat zij tenminste 2 kinderen had gebaard, maar officieel
kinderloos was, werd bij gynaecologisch onderzoek in het ziekenhuis waar zij psychiatrisch was
opgenomen vastgesteld dat zij tenminste 1 kind moest hebben gebaard.

4.

Signalen van derden die bevestiging (lijken te) geven van wat cliënt heeft verteld
aantal 11
percentage 39.3%
Door één of meer onbekenden via de telefoon onder druk worden gezet, al of niet vergezeld van
expliciete bedreigingen, om zich niet met ……(een cliënt van de geïnterviewde, die aangeeft
slachtoffer te zijn van ritueel geweld) te bemoeien.

5.

Fake die door de cliënt zelf wordt of is doorzien, soms pas in een veel latere fase
aantal 6
percentage 21.4%
Sommige alters zeiden later of meteen te hebben doorzien dat de ‘duivel’ een gemaskerde of
verklede man was. Een ander die zogenaamd een jong hondje heeft gebaard kwam later tot het
inzicht dat dit fake was. Zij herinnert zich vaag dat van te voren een hond was gedood en er een
puppy uit de hond is gehaald en dat er iets bij haar naar binnen is geduwd.
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B. Programmering
1. Onder hypnose brengen, gebruik van inductietechnieken eventueel met daarbij gebruikte specifieke
cues
aantal 11
percentage 39.3%
Suggereren van en amnesie voor bepaalde gebeurtenissen m.b.v. oogfixatie. Zoals een kindalter
zei: ‘dan doet ie met de enge ogen’ en dan werd gezegd: ‘nu ga je alles vergeten wat er is gebeurd’.
2. Satanistische indoctrinaties, 'theologie' van het satanisme, gebruik van satanistisch gekleurde
teksten
aantal 17
percentage 60.7%
Een cliënt zei: ‘het drinken van bloed verbindt met Hij die niet genoemd mag worden’. Uit de context
van wat zij nog meer vertelt, blijkt duidelijk dat hier satan mee wordt bedoeld. In ons nog volgend
verslag worden ook veel langere en meer gecompliceerde teksten besproken.
3. Codes, geheimtaal, signalen
aantal 19
percentage 67.9%
Bijvoorbeeld met vingers, tiksignalen, telefonisch of berichten per post of e-mail, geluids – en
lichtsignalen.
Genoemd werd een soort morse taal, waarbij mededelingen worden overgebracht door bijvoorbeeld
met de vingers op een tafelblad of op de telefoon te tikken.
Veel voorkomend is het werken met cijfers en getallen. Een eenvoudig voorbeeld is dat elk cijfer
staat voor een bepaalde boodschap, bv ‘je bent niks’, of ‘je bent slecht’, of voor een bepaalde
opdracht, bv om je zelf te snijden of je zelf om het leven te brengen.
4. Omkering van vormen
aantal 9
percentage 32.1%
5. Omkeringen van woorden, zinnen, symbolen.
Omkering van betekenissen
aantal 15
percentage 53.6%
Het principe van omkering van alles wat in de ‘gewone’ wereld gangbaar is, is in alle getuigenissen
herkenbaar: omkering van vormen, betekenissen, en vooral van de daaraan verbonden
waarderingen. Men lijkt vooral geïndoctrineerd met omkeringen van morele waarden: alles wat in de
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gewone wereld ‘goed’ wordt genoemd was in de sekte ‘slecht’, en omgekeerd. Vijftien
geïnterviewden hebben dit expliciet onder woorden gebracht aan de hand van de voorbeelden, die
zij hadden gehoord. Ook als een vorm van omkering hebben we hier meegeteld de gedachte dat
liefde altijd met lichamelijke pijn gepaard gaat. Hoe meer pijn, hoe meer liefde; pijn als bewijs van
liefde.
6. Spiegelschrift
aantal 8
percentage 28.6%
Negen geïnterviewden, vertelden dat één of meer van hun cliënten - altijd een bepaalde alter - in hun
aanwezigheid iets opschreven in spiegelschrift, hetzij dat ze brieven hadden ontvangen in
spiegelschrift van hun cliënten. Soms werd erbij verteld dat zo’n alter alleen in spiegelschrift kon
schrijven. Ook dit is een type van omkering van vorm, die we overigens niet hebben meegeteld
onder bovengenoemde categorie (B5).
7. (dreigen met) Straffen bij het verraden van geheimen
aantal 22
percentage 78.6%
Alle slachtoffers herinneren zich verschrikkelijke dreigingen, veelal doodsdreigingen als ze met
buitenstaanders over de kult zouden praten. Een enkele herinnert zich de posthypnotische
suggestie,
dat zij verschrikkelijke buikpijn of hoofdpijn zou krijgen als ze op het punt zou staan iets over de kult
naar buiten te brengen. Meerderen herinneren zich zulke pijnen als ze er alleen maar aan dachten
om iets te gaan vertellen.
8. Straffen van elke emotionele uiting
aantal 16
percentage 57.1%
Huilen, schreeuwen, agressie werd altijd zwaar gestraft, zo laten de meesten weten en ook dat het
pijnigen langer doorging wanneer je liet merken dat het pijn deed.
9. Spinning: rondtollen van het lichaam of moeten kijken naar iets dat snel ronddraait
aantal 14
percentage 50%
Verschillende lichaamsstanden worden daarbij genoemd. Zowel horizontaal als verticaal alsook om
de eigen lichaamsas. Enkele beschrijven nauwkeurig de apparatuur die daarvoor zou zijn gebruikt
en waarop zij waren vastgemaakt.
10. Intimidatie door (al of niet in scène gezette) liquidatie, marteling of mishandeling van mens of dier
aantal 18
percentage 64.3%
De boodschap hierbij was steeds: als je niet gehoorzaamt, of als je de kult verraadt, dan doen we of
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gebeurt er het zelfde met jou.
11. De overtuiging dat er iets in het eigen lichaam is geplaatst dat invloed kan uitoefenen, of schade kan
aanrichten
aantal 6
percentage 21.4%
Een therapeut had van verscheidene cliënten gehoord dat er een bom in hun buik zat, die zou
ontploffen als geheimen verraden zouden worden.

C. Leren van teksten
1. Het opzeggen/zingen van teksten
aantal 21
percentage 75%
2. Bijvoorbeeld van zogenaamde kinderliedjes of een soort liturgische teksten, of bepaalde regels.
Enkelen herinneren zich hoe die teksten werden geleerd, zoals iemand die verslag deed van de
wijze hoe de regels van de kult werden ingedrild: er volgde zware bestraffing als ze bij overhoring
een fout maakte, ook werden ze als kind vaak in de nacht gewekt om de regels op te zeggen. Zodra
een dochter van één van de leden van de kult oud genoeg is en begint met praten wordt begonnen
met het leren van de regels, werd er nog bij verteld. Dit ging gepaard met het uitoefenen van grote
macht en mishandeling, o.a. langdurig opgesloten worden in een donkere ruimte. Anderen hebben
soortgelijke herinneringen.
3. Laten zien of horen van (delen van) concrete teksten daarvan
aantal 10
percentage 35.7%
Enkelen herinneren zich een groot aantal liedjes die men als kind gezamenlijk zong - zie de ‘casus
sadistisch ritueel geweld’ elders op deze site met een groot aantal voorbeelden - of andere teksten
die deel uit lijken te maken van systematische indoctrinatie. Zie de zelfde casus en ook het artikel
‘Misleidende informatie’ op deze site. Soms herinnerde de geïnterviewde of de cliënt zich alleen nog
1 of 2 regels, in een enkel geval in het Latijn, waarbij zowel de lettervolgorde in de woorden van de
originele tekst, als de strekking was omgedraaid.

D. Meestal aan bepaalde alters / identiteiten toegeschreven specifieke taken of
vaardigheden
1. De opdracht zich op een bepaalde leeftijd te suïcideren
aantal 10
percentage 35.7%
Het meest wordt de leeftijd van 36 jaar genoemd. Ook worden andere leeftijden genoemd: 40 jaar,
46 jaar.
2. Geprogrammeerd zijn om suïcide te plegen in antwoord op een intern of extern signaal
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aantal 10
percentage 35.7%
Bijvoorbeeld een bepaald symbool wat is afgebeeld op een toegestuurde ansichtkaart, een bepaalde
zinsnede die men te lezen of te horen krijgt door de telefoon, het aanbreken van de datum 06.06.06 .
Die laatste datum gaf bij betreffende cliënt aanleiding tot een ernstige crisis waar zij met hulp van
haar therapeut doorheen werd geholpen.
3. Alters die een vreemde taal spreken
aantal 12
percentage 42.9%
Meestal is dat Engels, ook nog wel eens Duits.
4. Alters met de taak alles, met name ook over de contacten met de hulpverlener, te rapporteren aan
de sekte
aantal 11
percentage 35.7%
5. Alters met de taak om de hulpverlening te saboteren
aantal 17
percentage 60.7%
Hulpverleners maken vaak mee dat tijdens het gesprek met (een) bepaalde alter(s) de controle
wordt overgenomen door een alter die ieder constructief contact onmogelijk maakt. Bijv. door
plotselinge doofheid, niet kunnen spreken, het naar voren laten komen van een kindalter die nergens
iets van begrijpt, een geweldig intern lawaai produceren, waardoor de coöperatieve alter niets meer
verstaat. Naderhand wordt dan soms verteld dat dit kwam doordat een andere (bij name genoemde)
alter de controle had vergenomen om te voorkomen dat het gesprek in een bepaalde richting zou
gaan.
6. Alters die ‘niemand’ of ‘no name’ heten
aantal 12
percentage 42.9%
7. Schaduwalters
aantal 5
percentage 17.9%
Hieronder verstaan we alters die een zelfde naam dragen als een zich ‘in de wereld manifesterende’
alter, maar niet door deze laatste worden gekend. Zo’n schaduwalter zou 100% kultloyaal zijn en de
uiteindelijke controle hebben over haar naamgenoot. Zij zouden de opdrachten van de sekte, die de
‘gewone alters’ niet kennen met zich meedragen. Mededelingen hierover kwamen altijd pas in een
tamelijk late fase van een behandeling.
8. Andere opvallende alters
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aantal 19
percentage 67.9%
Veelvoorkomend zijn een ‘demoon’ of een ‘satan’, een ‘heks’, een ‘hoer’, alters met bijbelse namen,
alters die ‘altijd liegen’ of ‘blindelings gehoorzamen’ heten.

E. Aanwijzingen voor rituelen
1. Beschrijving van of verwijzing naar specifieke rituelen en rituele handelingen
aantal 25
percentage 89.3%
Sommigen geven uitvoerige beschrijvingen van rituelen, anderen duiden ze alleen aan of noemen
slechts enkele details. Offers, groepsverkrachting, kannibalisme, het drinken van of het
besprenkelen met bloed of wat daar voor wordt aangezien, ook wel urine, gedwongen participatie ook van kinderen - in offerhandelingen en tot allerlei seksuele handelingen met volwassenen en
kinderen, soms met dieren worden zeer veelvuldig genoemd, vaak ook getekend, als deeluitmakend
van rituelen, die zich meestal afspelen in duistere ruimten, verlicht door vuren en/of kaarsen. Heel
vaak wordt genoemd het huwelijk met satan. Als plaatsen waar rituelen plaatsvinden worden soms
particuliere woningen genoemd, een enkele keer heel nauwkeurig, maar vaker zijn het schuren,
kelders, kerkachtige ruimten. Veel rituelen zouden zich ook buiten afspelen, bij voorkeur in een bos.
Nogal wat cliënten zeggen zich te herinneren dat zij tevoren meestal geïnjecteerd werden of een
drankje kregen te drinken, waardoor hun bewustzijn veranderde.
2. Specifiek genoemde hoogtijdagen, bijzondere data voor rituelen
aantal 19
percentage 67.9%
Er is heel veel overeenstemming, maar niet voor 100%. Algemeen worden genoemd de 4
seizoenswisselingen: de zonnewenden en Christelijke feestdagen of dagen daar omheen, begin van
het nieuwe jaar en Volle Maan. Er wordt door sommigen echter nog veel meer genoemd.
Genoemd wordt nogal eens een datum in juni, waarschijnlijk 21/6, waarop een bevruchtingsritueel
plaatsvindt en 31 oktober, waarop de voor de kult verwekte vrucht wordt geofferd. Door velen wordt
31 oktober als een dag voor offerrituelen genoemd. Verder Walpurgisnacht (30/4-1/5).
Er zijn ook ‘persoonlijke’ hoogtijdagen. M’n de eigen verjaardag, die soms ook een inwijdings- of
overgangsritueel (met beproevingen) met zich meebrengt naar een nieuwe status in de kult.
3. Gebruik van uitgebeelde symbolen
aantal 9
percentage 32.1%
Gezien door geïnterviewden werden (afbeeldingen van) het omgekeerde kruis, pentagram,
Davidster, een cirkel met een A in het midden, zwarte dolk, een bijl,het teken van de bok (= satan):
een vuist met opgestoken pink, wijsvinger en duim als onderlinge groet, 666, XES, kortom veel van
de ook in de literatuur over satanisme wel bekende symbolen; alle bij meerdere cliënten.
4. Specifieke kleding
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aantal 16
percentage 57.1%
Hier is veel overlap: mannen met puntig toelopende kappen op het hoofd, lange mantels of
gewaden, maskers. Een enkeling herkende een masker uit de feestwinkel. Kleuren variëren maar
beperken zich tot paars, purper en zwart/wit. Een enkele vertelt dat de kinderen voor bepaalde
rituelen witte kleding droegen.
5. Zogenaamde wedergeboorten
aantal 9
percentage 32.1%
Hieraan voorafgaand wordt nogal eens een (bijna) doodservaring beschreven, t.g.v.
(bijna)verstikking, soms in combinatie met zwaar sederende of spierverlammende middelen. 1
Slachtoffer vertelde dat zij meerdere keren levend zou zijn begraven. In een kist met een dood kind
op zich. Er is een zware plicht bijgekomen voor haar gevoel, omdat satan haar het leven heeft
teruggeschonken. Volstrekte toewijding aan satan is nu echter een absoluut gebod. Maar ook vertelt
zij dat vele kindalters niet bang voor de dood zijn, omdat ze al zo vaak dood zijn geweest. ‘Je kan
rustig voor de trein springen’.
6. Opzettelijk opgewekte abortussen
aantal 16
percentage 57.1%
Vaak in ritueel kader, maar dat is lang niet altijd duidelijk.
7. Gebruik van faeces en urine
aantal 6
percentage 21.4%
Gedwongen worden resp. tot eten en drinken ervan. Meestal als straf en/of in een perverse orgie,
krijgen we uit de verhalen de indruk.
8. Kannibalisme en/of drinken van bloed
aantal 16
percentage 57.1%
Gaat vaak samen, maar ook wordt vaak alleen het drinken van of het besprenkelen met bloed
genoemd. Zowel bloed van mensen als van dieren, nogal eens van vogels Dit werd vooral genoemd
bij ritueelbeschrijvingen of verwijzingen daarnaar.

F. Pijnigen en/of doden van anderen
1. Oefenen in het doden van dieren of mensen
aantal 12
percentage 42.9%
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Verscheidene cliënten vertellen dat ze als kind, onder verschrikkelijke bedreigingen en pijnlijke
mishandelingen, moesten ‘leren’ om te doden, meestal met een mes. Het uitvoeren van de opdracht
was de enige manier om aan hetzelfde lot te ontsnappen, zo was hun te verstaan gegeven.
Sommigen vertellen dat zij daarbij letterlijk een handje waren geholpen doordat de eerste keer hun
hand daarbij werd gestuurd. Enkelen vertellen erbij, dat als zij onder extreme dwang hun eerste
doding hadden voltrokken zij de boodschap kregen, dat ze er nu ‘bij hoorden’ of dat nu was bewezen
dat ze echt van de duivel waren. Dit leek zowel een negatieve als een positieve strekking te hebben
gehad voor hen. De beschrijvingen doen denken aan wat recent bekend is geworden over de
indoctrinatie en training van kindsoldaten.
2. Gedwongen worden kinderen, volwassen mensen en/of dieren te pijnigen, misbruiken of doden
aantal 19
percentage 67.9%
Een geïnterviewde vertelt dat haar meer dan eens is verteld dat iemand de opdracht kreeg om een
dier of baby te doden (met een mes), waarbij tegen haar werd gezegd zoiets als: ‘of jij maakt nu
hem/haar dood, of wij doen het langzaam’.
3. Zien mishandelen en/of doden van dieren
aantal 18
percentage 64.3%
In het kader van rituelen als offerdieren (zie ook E1). Ook wel als intimidatie (zie ook B11) of als een
eerste stap in de opleiding tot lid van de kult. Vooral katten, konijnen, vogels worden genoemd.
4. Zien mishandelen en/of doden van mensen
aantal 17
percentage 60.7%
Analoog aan F4. Het vaakst baby’s, maar ook jonge en oudere kinderen, jongens zowel als meisjes,
en volwassenen.

G. Seksualiteit
1. Gedwongen worden tot seksuele handelingen met mensen en/of dieren
aantal 5
percentage 17.9%
Seks met honden en lammeren.
‘Meisjes moesten de piemels stijf maken van kleinere jongens’ (tijdens een inwijdingsritueel). ‘Zij
moest een man aftrekken. Dit was op video opgenomen’. Deze opname zou cliënte herhaaldelijk zijn
getoond om haar te overtuigen van haar slechtheid en schuld dat de man een erectie kreeg.
2. Veinzen van lustbeleving
aantal 4
percentage 14.3%
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Hoewel eigenlijk elke spontane uiting van emotie - dus ook lust en onlust - werd gestraft, geven
tenminste 4 cliënten aan soms lustbeleving tijdens het seksuele misbruik te moeten simuleren. Zoals
een geïnterviewde vertelde: ‘specifieke opsmuk en zinnenprikkelende kleding en geluiden die een
orgasme en genot suggereren werden toegestaan en zelfs ingetraind, zoals zuchten, kreunen,
hijgen, piepen’.
3. Benoemen van eigen lustbeleving of beschrijven van eigen orgasmen tijdens rituelen of
mishandelingen
aantal 11
percentage 39.3%
Seksuele opwinding, lustervaringen en orgasmen worden genoemd, zowel ‘spontaan’ als opzettelijk
opgewekt, maar altijd in een context van intense pijnervaringen. Een alter had over een andere alter
verteld aan therapeut, dat deze seksueel opgewonden raakte bij ‘deftige mevrouwen’, die aardig
voor haar waren. Andere alters hadden echter, door daarop volgende ervaringen, geleerd zulke
dames te wantrouwen.
Enkelen beschrijven gedetailleerd hoe lust en geweld systematisch gekoppeld zouden worden,
waardoor sommige alters zelfs om geweld vragen.
4. Straffen van lustbeleving (soms na opzettelijke lustopwekking)
aantal 4
percentage 14.3%
5. Wellust ervaren in bijv. het steken in een levend lichaam, kannibalisme of bloed drinken
aantal 2
percentage 7.1%
Slechts 2 keer genoemd. Een behandelaar in kwestie twijfelt of ze werkelijk wellust ervaren en of het
niet uitsluitend een overlevingsstrategie is dit voor te wenden of zich zelf wijs te maken. ‘Als ze het
aandurven contact met mij te maken, dan prik je er gauw doorheen’.
6. Gedwongen worden tot prostitutie
aantal 16
percentage 57.1%
Als kind of als jonge vrouw. Sommigen vertellen erbij dat het diende om geld voor de kult te
verdienen. Soms bij mensen thuis. Ook wel in auto’s. Contacten hadden vaak een sadistisch/pervers
karakter.
7. Verwijzingen naar pornoproductie en video-, foto- of filmopnamen
aantal 20
percentage 71.4%
Herinneringen aan camera’s, video-apparatuur, aan gefilmd worden.

H. Denken dat men nog een kind heeft in de sekte
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1. Denken dat men nog een kind heeft in de sekte
aantal 13
percentage 46.4%
Verschillende cliënten denken dat ze nog een kind hebben in de sekte.

I. Gebruik van middelen
1. Gedrogeerd worden, toegediend krijgen van hallucinogenen, spiercontracterende of
spierverlammende middelen
aantal 25
percentage 89.3%
De meeste geïnterviewden hebben hier van (al hun) cliënten mededelingen over gehoord. Een
betrouwbaar onderscheid tussen de verschillende typen middelen konden we echter niet maken.
Men heeft het daarbij zowel over ‘injecties’ als ‘drankjes’.

J. Specifiek genoemde martelingen (ook als middel bij programmering)
1. Opgesloten worden
aantal 22
percentage 78.6%
In kooien, kelders, kisten, levend begraven worden, vaak samen met spinnen of dode, kapot
gesneden dieren.
2. Elektrische schokken toegediend krijgen
aantal 20
percentage 71.4%
Voor zover men locaties noemt, wordt meestal de geslachtsstreek genoemd en ook vaak op het
hoofd naast de ogen. Dit wordt volgens alle slachtoffers die er iets meer over vertelden gebruikt als
straf of als middel om iets af te dwingen, i.h.a. om gehoorzaamheid af te dwingen en
ongehoorzaamheid te straffen. Werd nooit in verband gebracht met rituelen.
3. Buiten in de kou gezet worden
aantal 9
percentage 32.1%
Bijvoorbeeld in de sneeuw, of tijdens een onweer, meestal in een achtertuin, soms in een boom.
Altijd uren lang, vaak een hele nacht. Altijd of vrijwel altijd in de nacht. Eén geïnterviewde kreeg dit te
horen van al haar 3 cliënten.
4. Voedseldeprivatie
aantal 13
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percentage 46.4%
5. Slaapdeprivatie
aantal 8
percentage 28.6%
6. Sensorische deprivatie
aantal 9
percentage 32.1%
Langdurig opgesloten in een donkere ruimte zonder enig geluid, wakker gehouden worden.
7. Blootgesteld worden aan fel licht
aantal 11
percentage 39.3%
Bijvoorbeeld opgesloten zijn in een ruimte, waar constant fel licht aan is en waar soms ook nog
constant een bepaald indringend geluid te horen is en dit zeer langdurig.
8. Opgehangen worden
aantal 14
percentage 50%
Vaak aan de armen opgehangen. ‘Boven een spijkerbed’, vermeldt één erbij. Een veelvoorkomende
variant is J9.
9. Opgehangen worden met het hoofd naar beneden
aantal 12
percentage 42.9%
Eén geïnterviewde hoorde van meer dan 1 cliënt dat zij met het hoofd naar beneden boven een vuur
werd gehangen.
10. Gebruik van honden als angstwekkende ervaring
aantal 14
percentage 50.0%
Twee typen ervaringen worden genoemd: die met bedreigende en verscheurende honden en
gedwongen worden tot seksueel contact met honden. (Dit i.t.t. de herinneringen aan poezen en
konijnen. Deze komen hierin uitsluitend voor als offerdier en voorwerp van marteling. Een heel
enkele keer ook een klein hondje. Deze worden gedood, gemarteld en/of geofferd voor hun ogen en
vaak zou men zijn gedwongen actief mee te doen. Dit leek vooral te gebeuren binnen een ritueel.)
Een voorbeeld van het eerste type herinneringen: honden die je dreigden te verscheuren als je niet
gehoorzaam was. Deze cliënt heeft enkele tekeningen aan de therapeut gegeven, waarop dat wordt
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uitgebeeld. Een ander herinnert zich in een kooi te zijn opgesloten, bewaakt door grommende en
dreigende honden.
11. Angstwekkende ervaringen met andere dieren zoals slangen, spinnen en andere insecten, katten,
muizen, ratten, kraaien
aantal 7
percentage 25.0%
Opgesloten worden in een kist met ratten of spinnen
Ander voorbeeld: ‘Boven haar hoofd in de paal hing een dode kraai’, waardoor ‘de geest van het kind
zich zou mengen met die van de kraai, waardoor het kind weg zou kunnen vliegen’.

K. Werven van nieuwe sekteleden
1. Werven van nieuwe sekteleden
aantal 7
percentage 25.0%
Over het werven van kinderen: ‘Als kind leerde men ook ‘te bekeren’, net als de Christenen. Zo
moesten ze proberen andere kinderen naar de sekte te lokken door ze voor te houden, dat ze daar
meer veiligheid zouden krijgen. Ze moesten daarvoor kinderen uitzoeken die het thuis niet goed
hadden. Soms ging 1 van de 3 ‘Wijzen’ mee om kinderen te ‘bekeren’, zo vertelde ze. Cliënt zou
later ook een Wijze kunnen worden, zo was haar verteld.
Volwassenen worden geleidelijk ‘geïntroduceerd’, in eerst nog betrekkelijk onschuldige seksfeesten.
Alcohol en drugs hebben een belangrijke invloed. Mensen worden in de eerste plaats chantabel
gemaakt. Vaak mensen die zwak in het leven staan, maar lang niet altijd. Ook wel mensen die veel
te verliezen hebben aan macht of reputatie.

Per item verwijzing naar de (genummerde) interviews

A1 niet geteld
A2 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 29
A3 5, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 26, 27
A4 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26
A5 3, 13, 17, 21, 29, 30

B1 3, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 30
B2 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 30
B3 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30
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B4 2, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 26
B5 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27
B6 4, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 30
B7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30
B8 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
B9 1, 2, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29
B10 2, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30
B11 5, 9, 16, 17, 29, 30

C1 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30
C2 2, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 30

D1 1, 2, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 25
D2 2, 3, 5, 10, 14, 17, 20, 21, 25, 26
D3 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 30
D4 2, 3, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 29
D5 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30
D6 2, 3, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 29
D7 2, 5, 24, 30, 22
D8 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27

E1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
E2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 30
E3 3, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 30
E4 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 29, 30
E5 2, 13, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30
E6 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 30
E7 2, 3, 8, 21, 29, 30
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E8 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 30

F1 2, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 29
F2 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30
F3 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 30
F4 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25

G1 3, 9, 12, 13, 21
G2 10, 13, 21, 24
G3 3, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 27, 29
G4 3, 20, 21, 25
G5 14, 21
G6 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27
G7 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30

H1 2, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30

I1 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30

J1 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30
J2 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30
J3 2, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 30
J4 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 30
J5 2, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21
J6 2, 5, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 30
J7 1, 2, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 30
J8 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 29, 30
J9 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 29, 30
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J10 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 30
J11 2, 9, 12, 13, 16, 21, 24

K1 7, 12, 15, 21, 22, 24, 29
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