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Drs H.O.Th. FInkensieper 
(56) was directeur van de 
Heidringstichtingen in Zet
ten. Hij werd tot zes jaar 
gevangenisstraf veroordeeld 
wegens seksueel misbruik 
van pupillen. Finkensieper 
ontkent de beschuldigingen 
- zijn zaak dient 30 oktober 
in hoger beroep. 
De hoofdpersoon in dit ze
denschandaalover zijn 
machtspositie in Zetten en 
zijn ervaringen als aange
klaagde. "Ik ben nog niet 
aan m'n end." 

Frits Abrahams 

cn sober gemeubileerde 
nat In een groene buiten
wijk van Nij megen. Aan 

de muur een poster waarop in 
grote letters de beginalinea van 
Kafka's Die Verwalldlung: "Toen 
Gregor Samsa op een morgen UIL 
onrustig, dromen ontwaakLe, ont
dekte hij dat hij in zijn bed in 
'1:11 monstcr.achtlS ongedierte 
\'Iil .\ vcr:1 mlcrd 11 ij l'lg op 1.IJn 
h :'.rd~~p:IIII Sc.lilt 1111'. en lUl': als 
h!J ZIIII III~ I d t III}"/II1S opillde. 

IJ . II . ~c\l'c Jllk . brUIlIt. dl)ur buog
rèll '/III~è ijcll'lhngcII verdeelde 
bUÎk", ' . 
"Zo i~ lid ook mIj vergaan", 

(' MI 'hc\) rinkcnsieper, "op een 
tlag was ik voor mijn omgeving 
upccnl> een beest geworden." 
/lij is een kleine man met een 
du n baardje en een zeer dwin . 
gende spreektrant. Het kost hem 
moeite lang stil te zitten, het 
liefst zou hij tijdens het gesprek 
blijven ijsberen. Hij verontschul
digt zich voor zijn voortdurclldt 
pijprokon. "Ik moct iets in mijn 
hand hebben:; De cassellerecor
der op tafel? Hij vraagt zich af 
of hij zijn nelgmg zal kunnen on
derdrukken om steeds op het ta
felblad te trommelen. 
Bij hel arrangeren van het inter
view had hij minder reserve ge
loond dan zijn advocaat, mr E. 
Sutorius. Eerder liet hij zich 
voor de televisie ondervragen in 
VARA'S Het moment . Waarom? 
"Ik dacht vroeger dat je als cri
mineel geen openbaar bezi t bent. 
Maar ik merkte dal ik door de 
vele publi citeit OVer mij toch een 
soort publieke fi guur was gewor
den Iedereen praaLte en schreef 
maar over mij. Daarom voelde ik 
me eeáwongen mij n 

Wat my ook vreselijk hinderde 
en wat ik eveneens als een druk
middel heb ervaren, was de be
handeling in het politiebureau in 
Doorwerlh. rk heb daar 23 dagen 
tn een cel gezeten met het licht 
en een tv-camera constant aan. 
lIel motief was dat mijn broer 
een paar jaar geleden sulcide had 
gepleegd. En ook al zei ik dat ik 
niet extreem geagiteerd of de
pressief Was - het moest zo." 

Hoe heeft 11 üch tijdens de verhoren 
opgesteldr 
"De recherche wilde maar één 
ding: een bekentenis. Men was 
ervan overtuigd dat ik hel ge
dnan had Ze konden ook moei
lijk anders. Twee maanden lang 
hadden ze kinderen over mij ho
ren klllgen - en toen zagen 1e me 
!elf. Dan kun je loch niet meer 
onbevooroordeeld zijn. Lk denk 
dal hel met politiemensen net
elfde is als mel psychiaters, pcr

soneelschers en andere mensen 
die iemand mOelen beoordelen: 
het oordeel valt in de eerste vijf 
IlÜnulen Alleen de hele goeden 
ijn dan nog in sla,tt cen andere 

hypothese op te stellen 
"Vier mensen verhoorden me, ze 
wisselden elkaar În koppels af. 
Elk koppel bevatte een vrouwe
lijke rechercheur. Eén van hen 
was bijzonder op mij gebeten. 
Die sloeg op tafel, snauwde te
gtn me: 'Je bent een miezerig 
manlletje, je hebt het gedaan, 
eg hel nQu maar' Aanvankelijk 

bleven ze heel vaag over wat pre
cies in de aangiften stond. Ze 
noemden ook geen Mmen . Ik 
moest maar vertellen wat ik 'alle
maal gedaan hod' Toen daar 
niets uitkwam, noemden ze na
men. AI.. ik b..:vcstigde dat ik ie
mand gekend had, zeiden ze. 'Ja, 
dal zal wel, want· Je hebt cr van 
;1110<; mee gedaan'. Als ik zeÎ dat 
ik hel me niet meer herinnerde -
want ik heb in 23 jaar 1500 
meisjes gezien - geloofden ze me 
niet. 
"Zo ontstond van hun kant een 
cirkelredenenng; alles wat ik zei, 
werd tegen me gekeerd. Op cen 
gegeven moment heb ik gewei~ 
gerd nog iets te zeggen. (k ging 
boeken zitten lezen, wat ze ra
zend maakte. Ik noemde de si
luatie 'Kafkaesk' en stond erop 
dat dat woord in het proces-ver
baal werd opgenomen, wat ze 
eerst niet wilden." 

Na de verhoren werd Finkensie~ 
per naar het Huis van Bewaring 
JO Zwolle overgebracht. Hij ver
bleef cr drieênhalve ma.'md. 
Toen moest hij dooT een rout in 
de dagvaardin~ OP vriie voelen 
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geloofde in de samenhang van li
chaam en ziel. Hij heeft zich ook 
sterk verzet tegen de splitsing 
van neurologie en psychiatrie. 
"Een aantal meisjes kwam in 
Zetten terecht omdat ze uit hun 
hchaam gegroeId waren: l4-Jari
gen met een l S-jarig lichaam. 
Op dat laatste werden ze aange
sproken waardoor ze in allerlei 
verwikkelingen terechtkwamen. 
Als ik dat door onderzoek con
stateerde, was mijn advies. je 
moet ze opvoeden, twee jaar in 
Zetten houden, totdat hun psy
chische leeftijd en kalend erleef· 
tijd samenvallen." 

WilS het niet W? rstllndiger geweest 
om dllt gedeelte d()()r de hu;saTls te 
Illten doen? 
"Achteraf: ja. Maar gezien van
uit de dIagnostiek heeft het winst 
opgeleverd. Na dIe eers te klach
ten heb ik er ook wel wat aan ge
daan Ik ben toen tijdens het on
derzoek een witte jas gaan dra
gen. Voor meer duidelijkheid." 

as h(!t nodig om die meisjes ::0 ;,,
ringend te ondel'lltagen over hun 

seksuele geW()()nlen  een klill:ht te
gen u die later roortdurend zal te
rugkett>n7 
"I n de jaren zeventig hadden wc 
in het observatiehuis dertig pro
cent incestkinderen, veelal door 
stiefvaders. Niemand wist wat je 
ermee aan moest. Veel meisjes 
zaten er omdat ze met jongens 
weggingen, zonder goedkeuring 
van hun ouders. Om dat te welen 
te komen, moest je vragen stel
len. Ik merkle ook dal er door de 
meisjes onderling veel over sek
suali teit gepraat werd. Ik ben er 
toen toe overgegaan om er in hun 
eigen termen over te praten, iets 
wat me ook IS kwalijK genomen. 
Ik vroeg: neuk je wel eens'? Als 
je de term ' naar bed gaan ' ge
bru ikte. konden ze je met grote 
ogen aankijken, want sommigen 
deden het ook wel in de berm." 

Drong u er ook wel op all" ~ tf)lIls 
somm.ge beschuldigingen luiden -
dil' te ûch beJlreJigden in uw a.Il,,
wezigheid1 
"Nee. ik beb wêl gezegd dat 
.clfbevred iging geen probleem 

was. Soms zeiden kinderen: ik 
heb er zo'n behoefte aan We 
hebben nict voor niks voor alle 
ki nderen eenpersoonskamers ge
bouwd. Kijk, in deze charitatieve 
gemeenschap van Zetten was 
seksualiteit alt ijd een groot taboe 
geweest - dat lu:b ik opengebro
ken. Ook door voorlichtingsboek
Jes van de NVSH uit te delen." 



WUI UvH lS\,..,I,.\,..lU., j IIUU.UY"';j~ UC;~I"ich( te latei) Tien én mijn eigen de rechtbank in Arnbem hem lOtverhaaJ te vertellen." olzelden au" seksuele Ilrerapie ·werfJ.zes jaar gevangenisstraf veroor
gedaan. Het gebeurde dus wel'!deeld. Dë; rechtbank achtte zcs

Is het elfict u meege.vaUtn? "Niet seksuele therapieën in dievan de tien ten laste gelegde fei"Ach, wat merk je ervan? Ik ben zin, maar we hebben wel eenten - afkomstig van vier ex-pupilveroordeeld wegens weerzinwek paar hele moeilijke .. . fk heb telen - bewezen. Er waren meerkende misdaden, ik weet niet wat maken gehad met een kind dat aanklachten, maar die kondenje dan mag verwachten. Als een transseksuele problemen had vanwege de verjaringstermijn of twee mensen je schrijven dat Daar heb ik inderdaad iets in dietwaalf jaar - niet worden behanze het goed hebben gevonden • is richting gedaan. En ook met eenàeld.dat veel of weinig?" ander kind, dat geen aanklacht 
. Tijdens he t kennismakingsge heeft ingediend. heb ik zoiels geSinds wanlleer leeft u gescheiden 
sprek had hij gezegd: " Ik begrijp daan, maar met iemand erbij enVlm 11K' ~rouK'! 
de media niet, al die aandacht in overleg met ~e ouders." "Ik heb in november '88 het huis 
voor een plattelandspsychiater verlaten, in september '89 is de 
tje." Als ik daar nu op terugkom, scheiding u1tgesproken. Als je MUIlr hel zwemmen met dil' tl'lln!i
zegt hij: "Is mijn zaak opzienba seksuele meisje dilt daarbij Iraarvan zoiets beschuldigd wordt, en 
render dan de schilderijenroof wilde hulp bIeden aan vooral onzoals ze vroeger deden. Ze hoe mooder was' ook druk met deWaarom I'erschun u zelf .'oor Je borsten nwes, ontbloten, heeft u aldan ook nog weet wat mij buiten 
van Van Gogh of een of andere venlÏch daarbij niel uit te laten gehuwde moeders en prostituées Stic htingen en kerkclubs." rechtbank'! U had kUllnen zeggen: leen gedaan. de Stichtingen overkomen is of 
moord? Het valt me op hoe sim over mIjn schuld of mijn stOmmi met als voornaamste oogmerk: dit kan ik niet aa". " I.k had er beter iemand kunnen wat ik gedaan heb, dan is dal 

bekering.pel dergelijke zaken worden af teiten. Als ze maar gewoon met Uw IIadel' moel een dominante nlan Stilte . Een kort lachje : "Eigen bijhalen. Het was een heel extrevoor een echtgenote niet meer te 
gedaan, vergeleken met de mij je pralen cn ingaan op je interes De Stichtingen vormden eenverdragen." lijk gun ik het mijn legenslan tij" geweest. me zaak. Ze was niet meer in de 
ne." ses Er zijn nog mensen die dat hechte geloof-, werk· en leefge "De hele gemeenschap keek ontders niet.. . Ik heb gedacht: hel inrichting, ze kwam vrUwillig bij 

i doen. maaT alleen - en dal is een zettend tegen hem op, maar ikmeenschap. Pas În de jaTen vijfmoet. Als ik hel niet hou, komt U d()t1lt nll op de buitenechtelijke me. Ze wilde haar borsten eraf 
U begrijpt toch wel dm de beschul heb hem niet als bedreigend ertypisch effeot - ondl'F vier ogen. lig kwam er een kentering naar het echl over me heen. Het was laten halen . Toen beb ik een porelatie met een expllti~"'le - '"'' 
digingen .·an dien aard zijn dat men Dat is Jammer, want ik was een varen." professional iteit. Na de dood vanverschrikkelijk. Het kost energie, ging gewaagd die achteraf bew:nvrollW he.eft daar nooit iets van ge
er terecht veel opheJ I'an mokt? sterk groepsmens. Finkensieper sr In 1960 ontwikhoor. 1.o'n zaal achter je. belastend is geweest." weten7 
"Dat inrichtingswezen en mis "Wal ik mensen kwnlij k neem. is JleH'trhaal gnut dat uw ouders weikelden de Stichtingen zich tot "Ik krijg ook steeds meer de nei"Nee. Ik bad overigens geen
schien ook psychiatrische aspec dat ze nict willen of kunnen zien nig aandaclrt l'oOr u hadden. ging om me op te winden en te een behandelings tehuis voorslecht huwelijk. We hebben ook Een allder geval waar~'oor u ~'eroor
ten op tafel moeten komen, is meisjes (Iaier ook jongens) met "In de oorlog had mijn vader het zeggen: dat kan tocn dgenlijk dal een mens méér is dan ~ijnnog contact." deeld bent: dat van de nagespeelde 
mij duidelij k Maar dan hoeven veel te druk. Mijn grootmoeder mIsdaad. Zelf" als ik het gedaan ernstige gedragsstoornissen. niet wat me nu overkomt. Ik ben verkraehting - was dal ook ah sek
toch niet al die persoonlijke din ou hebben, zelfs ~s ik gez.egd Tbeo Finkensieper werd in 1971 hee ft mij toen voor een grootinmiddels failliet verklaard cn ik suele Iherllpie bedoeld? Binnen enule mtUlnden waren IIH' 
gen vermeld te worden?" zou hebben dat ik het gedaan benoemd tot directeur van de deel opgevoed. Na de oorlog benZil nu in een gevecht met de "Het was als een katharsis beprive7even en uw maatschappelijk 
Als voorbeeld komt hij met het had - dan nog ben Je méér dan je ik naar het gymnasium in Nijmeww, de w",o , de bijstand en met jeugdpsycbiat rische afdeling; in doeld."leve" volledig ingestort - /roe ver
zelfde detail dat hij ook in Het 1985 werd hij algemeen behan gen gegaan en vervolgens medide Katholieke Universiteit Nij mIsdaad. Je hoef! het iemanwerkte u dat? 
moment noemde: de vermelding niel te vergeven. maar je moet delingsdirecteur. cijnen gaan studeren Ik heb memegen waar ik filosofie wil st u U zou haar de kleren lIon het lijf"Mijn privéleven vormde één ge
door een krant van de grootte deren" wel z.ien dat Îe méér is," "Ik heb tot mijn negentiende in niet verwaarloosd gevoeld, ik heb hebben gerukt. heel met mij n werk aan de Stich
van zIjn gen i tali~n. " Dat heb ik, Zetten gewoond . Ik ben hele cen prettige jeugd gehad. Ik had "Dat is niet juist. Ze is me weltingen, dat is al tijd zo geweest
ook bij zedenzaken. nog nooit lIw Irele gezin word, in IIW val mee maal opgegr~jd in hel charisma geen sterke band met mijn ouMedestudenten dreigden onlangs aangevlogen, we hebben wel wat Mijn hele sociale Jeven lag in 
zien gebeuren ." Hij voegt eraan met acties toen ze Finkensieper g~leurd. tische klimaat van de inricht ing derliJk huis, het Wrui geen geslo geworsteld, maar ik heb haaretten, ik zat in allerlei verban
toe: "Ik ben door de grote kran "Dat komt ook door die naam.herkenden; de collegeleiding ver waarvan de dominee - mijn vader len fa mil ie, maar Je leefde in een niet de kleren van het Ujf geden. Alles heb ik opgezegd Ik 
ten, met name De Teleg,.aaf, A I zocht hem vervolgens af te zien Een opvallende naam. Mijn - tevens de directeur was. Het gemeenschap waarbIj je heel ge scheurd. Ik heb haar tot rust lakan er nu niet meer over straat 
gemeefl Dagblad en de Volks grootvader was een Duitse han hele leven draaide om de Stich makkeliJk toegang bad tot andere van een voordracht die hij in een ten komen cn vastgehouden. Iklopen. Ik wil de mensen die me 
krant nict fatsoenlijk behandeld. gezinnen."delaar in garen en band die ûch tingen Als mijn vader Jarig was, werkcollege lOU houden. al er zat in een zeer moeilijke positie.goed kennen, met dwingen om. 
Algemeen Dagblad heeft zelfs in Nederland vestigde. Mijn kinkende men zijn recht op univer kwamen er meer dan honderd Ze moest bij ons weg vanwege p'0sitie te kiezen. 
een paginagroot artikel over mij deren waren trots op die naam. Het riel mij op dal uw moeder in desitair onderwiJS. "Ik zou een sluk mensen over de vloer. De Held'Mijn kinderen hebben mij ge haar sociale gedrag. Toen kwam 
gepllbliceerd met foto's van mij Want zoals mijn vader wal voortekst verklaren. Dat betekende rechtnaai zat.ringgemeenschap heeft een ze met het verhaal dal ze vroegervraagd: 'Kun je er tegen of be
en mij n toenmalige vrouw." mij betekende, betekende ik ook "En ze gaat straks weer. Ze zegt: dal men naar mij moest luiste zwaar Slempel op Zetten ge verkracht was en met het verwijtstaat er een mogelijkheid dal je 

wnt voor hen. Dat wordt nu heel ik wil dat zIen. Natuurlijk is hetren. Dal IS het breekpunt ge drukt. De Heldn ngstichtingen dat ik daar niks aan deed. Ik heber een eind aan gaal maken?' rk 
wee))t.Op 27 februari 1989 werd Theo moeilijk voor ze. '1 wee werken er moeilijk Voor haar, maar het ishadden hun eigen kerk, de niet gezegd: we gaan cen verheb gezegd dal ik dat niet van 

Finkensieper in het huis van zijn in het buitenland, de jongste niet haar aard om weg te blijven. "Ik zal mijn uiterste besl doen Vluchlheuvelkerk. die zich welisplan ben. Dan Sla je voor een si krachting naspelen. Lk heb ge
moeder aangehouden. "Ze zei om filosofie te studeren. in welke heeft hel er het moeilijkste mee. Uiterlijk lijk ik vreselijk op mijnwaar bij de Nederlands Her zegd: vertel nou eens precIes waLtuatie waarin je een weg moel 
den: wilt u inpakken en meeko Voor mijn ex-vrouwen voor mijn vader, maar qua karakter meermodificatie dan ook. Mijn belang vormde Kerk had aangemeld, er gebeurd is. Met je emoties erzien te vinden. Dal betekent dat 
men. Goed, denk je dan, laten us die ook in dil werk Zit, op mijn moeder." daarbij IS enorm. Filosofie heeft maar zich van de regels niet teje alle energie inzet voor de in bij. In die emoties is het tol ' hol
we meegaan en eens kijken hoe altijd mijn interesse gehad, ik schepl het ook grote problemen. veel wilde aantrekken. Zo wer ding' - vasthouden - gekomen.standhouding van het dagelijks
dat gaat. Ik wist dat ze al twee heb vroeger al mijn kandidaats MijD vrouw zat in de feministi AI in I Y7:1. enkele juren nadat u de den de Heldringstichtingen een leven: huishouden, boodschap Dat valt niet buiten de. regels van 
maanden aan een onderzoek gehaald. Verder is het goed om sche beweging bijbelexegese op soort vluchtgemeente voor ieder leiding Ir(ld gt!kregen o~er de jeugd bet spel. Je kunt je Lwijfels erpen, op straat lopen en merken 
werkten. De arrestatie verbaasde weer wat te doen. Ik heb twee feministische grondslag. Daar psychiatrie In Z eilen, k WIIDl Iret eereen in de buurt die ook eens wat over hebben, maar in çLit gevaldat mensen je soms herkennerr. 
mij in zoverre dat ik erop gere ste rwarllHJek UiT ~an dl' Be/(mgenjaar niet over problemen buiten zeiden ze: je moel hem aanpak anders wilde horen. dacht ik. ja. Op dal moment wasAls je dat lukt, krijg je de rare 
kend had dat ik een uitnodiging mezelf nagedacht , dat is slecht ken, jij bent zijn eerste slachtof "Mijn vader was een redelijk ~erl'niglng M inderjürigen. Het han het een reële beslissing. Om daar reactie: het kan hem niets sche
zou krijgen om op het bureau voor een mens. Het is een manier fer. Dat heeft ze niet gewild~ theoloog en goed prediker. Ik delde moer dt zwllre dwangmaatrege zes jaar gevangenisstraf voor teIen. Terwijl je allee n maar je ui
een verklaring af te leggen. Ik heb jarenlang in de kerk gezeten len. Er K'US daarin nog geen sprake om jezelf te handhaven . Ik had hoewel 7e inderdaad een slaoht krijgen, dat gaat me te ver."terste best doet om nog een kern 
dach t dat ze me daarna weer offer is, alleen niet in absoluteook gehoopt dat ik via die studie en elke zondag zijn preek ge van seksuele miJhandeJing, 'énvan het bestaan overeind te hou

zin: ' ..zouden laten lopen oodat ze me heel voorzichlig iets van cen so boord." meisje .'ert, lde toen ui wel dat u den! Dit was niet de enige llankJachl. 
in die twee maanden ook niet ciale wereld zou kunnen schep hJUlr ~,Q8tn slelde over haar seksu"Als je besluit om door te gaan, maar los daarvan: u gebruikre lIerde" 
hadden opgepakt. pen. Maar he l is een studie die Finkensieper was vij f jaar toen Werd u streng f)pgevoed' ele be/el'ing, nadllt ~e zich voor hetmoet je niet huilend. in een hoek geen ~ormen van seksuele therapie? 
"Maar nadat ze me verhoord "Juist beel tolerant. Maar welje heel goed met boeken kunt zijn vader zich - in 1939 - in het l ichamelijk onderzoek had moeten "Nee! Ik heb daar nooit iets in je gaan zillen Af en toe heb ik 
hadden in Westervoort, werd ik Betuwse kerkdo(pjt: Zetten ves ,lick/eden. 1J'4arom deed u dal 017doen, dus ik kan het mogelijk in draaide alles om de Stichtingen. wel eens die billen, maar dan gezien . Ik word ook niet vanwege 
overgebracht naar het bureau in de gevangenis redelijk opzetten." tigde als predikant en directeur De scheiding tussen privéleven dm oek zelf: trek ik de telefoon eruit en dan is seksuele therapIeën aangeklaagd. 
Duiven om te slapen. Op weg van de HeldringstichtlOgen. In "Dat vloeide voort uit wat ik bijen werk was bij mijn vader helehel nog wel te overmeesteren. maar vanwege zware, seksuele 
daarheen kreeg ik handboeien Onderl,jndt u nog enige morel I! 1847 waren de StIchtingen ont prof. Pnck, mij n hoogleraar psymaal weggevallen -. en later bijHet klinkt misschien vreemd, mishandeling. En dal zie ik veel 
om. Dat werkte zeer vervreem steun? slaan uil het sociaal pionierswerk mij voor een groot deel. Het chiatrie in NÏj megen. geleerd maar ik ZIe dit alles als hel meer als een aanklacht tegen
dend. Ik had hel gevoel dat ik zwaarste examen dat ik moet "Ik beleef het als morele steun van de Nederl~nd:; Hervormde werk deed hij thuis - als hij niet had. In zijn kliniek was het ook 

'meedeed in een stukje Tatort . doen." wanneer mensen met mij omgaan predikant O.G.1 Heldring. Hij gebruikelijk. Hij was iemand die vervolg op pagina -Iop reis was door het land. Mijn 
1 
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et raarste verhaal over 
de gevolgen van het 
blindschaak stond bijna 

een eeuw geleden, in 189 1, in 
Brittsh Chess Magazine. Er wer
den in die tijd veel blindsImul
taans gegeven. Voor de Engelse 
meester Blackburne was hel een 
belangrijke bron van inkomsten . 
Misschien schrok hij wel toen hij 
het aiti kel van professor Charles 
Tomlinson las: On Blindfold Play 
and a Post-Morlem. Tomlinson 
vertelt over een schaker, Richard 
Rookewarden, die ' in kleine kri ng 
als een begaafd blindspeler be
kend stond en zonder moeite 
twaalf partijen tvgelijk speelde. 
Kort voor zijn dood probeerde 
hij het een keer met veertien te
genstanders, maar dat lukte niet. 
Anat omisch onderzoek na zijn 
dood maakte duidelijk dat zijn 
krachtsinspanningen niet z.onder 
gevolgen waren gebleven. Hier 
en daar hadden de hersencellen 
zich zo herschikt dat ze de vorm 
van kleine lichaakbordjes aanna
men. Met een scherpe micros
coop was op twaalf borden nog 
de slotsteUing te zien. Op de 
laatste twee borden kon meh 
slechts vage vlekjes vinden. Dit 
verklaarde hoe de blindschaker 
de stellingen kon zien. Hij keek 
gewoon in zijn eigen hersenen. 
Het verklaarde ook waarom het 
aan de laatste twee borden niet 
lukte. 
Negentig jaar later kwam een 
schaakhistoritus tot de conclusie 
dat dit artikel een grap moest 

ijn geweest. Professor Tomhn
son was in de vorige eeuw inder
daad een bekend geleerde. Of bij 
het brein achter de grap was of 
slechts een onschuldig slachtof
fer. is niet helemaal duidelijk ge. 
worden. Er zullen zeker lezers 
zijn geweest die het ge loofden. 
Wereldkampioen Steinitz nam 
het bericht in ieder geval zonder 
commentaar over in zijn eigen 
tijdschnfl. 
Niet alleen toen, maar ook later 
bestonden hier en daar simpele 
ideeën over de relat ie tussen het 
denken en de griesmeelpap onder 
onze schedel. Toen ik in 1977 
mel Kortsjnoj in ltali~ was voor 
de match tegen Pet rosian, kreeg 
hij een brief van een Russische 
emigrant die bem waarschuwde 
dat de geheime dIenst van de 
Sovjet Unie zou proberen om 
vanuit Moskou met een welge
mikte straal de schaakcentra van 
zijn hersenen uil. te schakelen. 
Kortsjnoj moest er hard om la
chen, maar nam wel zijn tegen
maatregelen. Op de berg waar 
hij .speelde stond een radiozender 
en die het hij tijdens de speel
uren als stoorzender fungeren. 

S(:F KEN 
niet helpen, de feiten schreeu
wen er om verteld te worden. 
Twee weken geleden speelde 
Kortsjnoj op het SPUI in Amster
dam een blindsunultaan aan vijf 
borden. Hij had het niet makke
lijk. Vier spelers. het team van 
schaakcafé Gambiet, waren steT
ke hoofdklassers. Nummer vijf, 
dammer Ton Sijbramis, IS min
der sterk. maar toch ook geen 
beginner. hij is schaakkampioen 
van zijn Twentse dorp . Kortsjnoj 
deed het OIel goed. hij verloor 
met 4-1. Hij had een paar lelijke 
handicaps. Hij kon tic wedstrijd
leider die de zellen doorgaf niet 
goed verstaan Soms was de stel
·!jng in zijn hoofd daardoor heel 
anders dan op hel bord. Aan één 
bord deed bij een paar aanvals
zetlen die alleen te begrijpen 
ouden zijn als je wist dal hij 

'g5' had verstaan in plaats van 
'b5'. wat in werkelijkheid ge
speeld was. Na een tijdje werd 
het misverstand opgehelderd, 
maar de rare zetten van KOrlsj
noj bleven slaan, hel lOU de 
voorstelling teveel ophouden om 
alles weer terug te draHicn. Hal
verwege de voorstelling Wilde hij 
een plas doen Dal hlld gekund in 
het cart IUln tie overkant, maar 
als hij naar hel pÓdium IOU te
rugkeren 7QU hiJ de stand op de 
demonslralicbordcn lÏen en dat 
mag Olel in et.:n blindvoorstellIng 
Hij had natuurlijk om een blind
doek en een geleidehond kunnen 
vragen, maar dat was hem Ie in 
gewikkeld en daarom bleef hij 
maar op zijn stoel zitten. De toe
schouwers zeiden dal je duidelijk 
kon zien dat hem iets dwars zat. 
Ondanks al deze verzachtende 
omstandigheden vrees ik toch 
dat een man van zeslig niet meer 
op zijn best is tijdens een blindsi
multaan. Kortsjnoj' klaagt wel 
eens dat zijn geheugen Dlel meer 
'.0 goed is als vroeger. Het is na
tuurlijk nog goed genoeg om Vijf 
parlijen te onthouden, maar ik 
denk dat het hem meer lijd en 
energie kostte dan vroeger hèt 
geval zou zijn geweest. Hij deed 
veel goede zellen Af en toe 
kwam er een slechte tussendoor, 
door vermoeidheid waarschijn
lijk. Dan verlies je. 

Wit Kortsjnoj-zwnrt Sijbrands 
1. d2-d4 Pg8-f6 2. cl-c4 g7·g6 
3. Pgl-f3 Lf8..g7 4. Pbl-c3 0-0 
5. e2-e4 d7-d6 6. UI-e2 Ph8-d7 
7. 0-0 e7-e5 8. Tal-bI e5xd49. 
POxd4 Pd7-cS ]0. fl-f3 1l7-aS 
Beter is" IO...c6 11. Pd4-b5 Le8
d7 12, LcI-e3 h7-b6 Beslissende 
fout. 12... Te8 was noodzakelijk, 

Ld7xa4 19. Pb7-cS Twee pion
nen voor, hel zou geen moeite 
meer mogen kosten. t9•..Ta8--d8 
20. . W-d3 La4-c6 21. Dd2-fl 
Pe8-d6 22. KgJ-ht TfS-e8 23. 
b2--b3 Pd(t.b7 

Opeens is er een stelling ontstaan 
die toch weer concentratie van 
de blindspeler eist. Zwart beeft 
een paar valslrikken gespannen: 
24. Pxb7 TxdJ of 24 Lc2 Txc3 
25. Dxe3 Ld4. Het best was nu 
24. Tbd I, wanl dan gaat 
25...Txe3 26. Dxe3 Ld4 27. 
Lxg6+ fxg6 28 Tltd4 niet voor 
zwart. 24. LdJ...e4 Pb7xcS 25. 
I...é3xe5 Lc6xe4 'Z6. Oxe4 De7· 
c6 27. lc5-b6 Td8-dJ 28. Tb1· 
el Te8xe4 29. Tcbe4 Dc6xe4 
311. Ul6xa5 n-fS 31. 'rft-el 
tg7-d4 32. Telxe-t Ld4xl2 33. 
Te4-e7+ Kh7-g8 34. g2-g3 
Zwart gaf op. Eigenlijk len on
rechte. Kortsjnoj had nog drie 
minuten. Op zichzelf genoeg, 
maar hij was aan alle borden te
gelijk in tijdnood. Vreselijk lot 
voor een blindslmuhaangever. 
Als hij aan het ene bord nadenkt 
gaat hij aan een ander bord door 
zijn vlag. Ik denk dat Sijbrands 
bang was dat hij nog zou winnen. 
Hij heeft ook blindsimlihaans ge· 
geven, hij weet wat het is. 
Hans Ree 

SCHAAKPROBLEEM 
In de opgave van de vorige keer -
hoe wint wit? - (Eingorn
Groszpeter, Berlijn 1990). volg
de: 1 c4-cS! en zwan gaf hel op 
want na d6lle5 2. f4xc5 verliest 
hij cen stuk. De nieuwe opga· 
ve: 
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machtsmisbruik dan als Jets an
ders . ., 

U doelt n/l op de lIlachtspositu die u 
in Zttlell jaren/,lIg beldeedde. De 
aanklach,e" van uw ex-pupillen 
zij", mlgttH u. u n wraa1co.!fenjnE: 
~1l1I",ege machtsmisbruik? 
"Wraak... wraak .. misschien is 
het ecn manier om crkennn ing te 
krijgen van het feil dat het niet 
goed meI je gegaan is. Dat wat ik 
gedaan heb, niet goed gewerkl 
beeft. Dat de"" ik. ja. En je weet 
ook dat wanneer je in deze tijd 
zo'n verhaaJ van seksuele m.is
handeling verleit, er beter naar 
je geluisterd worGt ,. 
Hij laat zijn handen zien. Kleme 
hllekens. "Beten van meisjes," 
Dan. "Als ik t t.:ht zei: ophouden, 
en z.e dan b4.!elpakte, was hel 
meestal ujl. Ik zeg nict dal ik me 
heel rustig hcb gedragen . lk hcb 
wel degelijk gevochten met meis
jes. Ik zeg al leen dat ik niet de 
dingen heb gl;daan waarvan ik nu 
beschuldigd word." 

U WaS voorstaniJer "nn een hard,e. ge
Jragsillerape"jin'he ullnpuk. De zo
genaamde 'colI'~;,iont!ri"g': g~d ge
drag belonen, ileclrt gedrag bes/ruf
fen. ~ 
"Ik ben niet m.et de psychoanaly
se opgegroeitJ. Prick geloofde er 
niet in. In 1!1'n inrichting is die 
methode ook niet haalbaar. Ik 
heb heel lang gedacht dat je de 
psychiatrie kon opdelen tussen 
heud en Pavlov, en ik geloof dat 
misschien nog wel. Maar van die 
conditionering ben ik snel terug
gekOmen Als Je dat goed wilt 
doen, Dloet je het veel rigou~u-
er aanpakken, een totaal andere 

wereld scheppen. Wèl heb ik al
tijd gezegd: sociale aanpassing 
staat voorop Ze moeten zich 
wassen, eten, naar school gaan. 
Als je daarover steeds moet ru

zit!n, kom je niet meer toe aan 
behandeli ng. " 

Er is lange tijd ste~;g gestraft: iso
leercellen, platlipuiten. DlUU gingen 
de zwartboeken ~a" de Belangenver
eniging Minderjarigen steeds over. 
Ook de commissie Dijkhuis die de 
Heldringsticlrtingen in 1976 ond.u
zocht. was daar kritisch over. 
"I k heb iets gedaan waarvan ik 
achteraf zeg... het is zo moei.
lijk... spij t'? Ik heb het gedaan 
omdat het met de tijd te maken 
had en omdat ik als psychiater 
helemaal met de Stichtingen ver
weven was. Agressieve kinderen 
die enorm te keer gingen, ande
ren aanvielen, met de kop tegen 
de muur bonkten, werden in an
dere inrichtingen afgevoerd. Ik 
heb gezegd. we houden ze toch. 
Ik kon iemand zonder risico's 
platspuiten omdat ik op het ter
rein woonde en ik de zaak voort
durend zelf in de gaten kon hou
den. 
"Als alles goed liep, zag ruemand 
mij. Dal was bij het merendeel 
van de kinderen. Maar bij die 
ticn procent waar problemen 
mee wa... , werd ik steeds gehaald. 
Vergcel niet dat ze niet voor ni ks 
naar Zellen kwamen, Zetten was 
een inrichting voor inrichting.en. 
We kregen soms kinderen van 
veertien die dertien keer overge
plaatst waren. Die zeiden: jij 
krijgt me ook niet klein." 

En dan spoot u ze klem. 
"Ja, want als je dat goed doet, 
lukt het je wel om ze kalm te 
krijgen Maai daarmee heb ik in 
het pedagogische veld een psy
chiatrische macht gegooid. Be: 
denk achteraf dat dat hele 
vreemde gevoelens heeft opge
roepen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de groepsleiding met mij 
dreigde: als je niet ophoudt, ga Je 
nnar Finkensieper. Ik . heb ook 
veel isolaties zelf gedaan." 

S( ~ 1\\TI)l'() 
Horizontaal: 

4. Bij2onde.re geneesk.undige (10) 
6. Werkt nfel, aJthans niel op

kantoor (12) 
IJskoude despoot p +5)
Dal kostbare serviesgoed is bij 

trek (14) 

Inzcnders van een goede oplossing 
maken kans op een van de drie boe
kebonnen van f 25. Oplossingen 
per briefkaart - moelen uite rl ij~ 
a.s. woen.~dag in het bezit zijn van 
dc redactie van het Zaterdags Bij

bus 894. 3000 A W 

Waarom heeft 11 niel me/een aan die 
situatie ee" einde gemaakt toen de 
eerste klaekten opdoken' 
" Dan had ik moeten gaan, en dat 
beb ik niet kunnen opbrengen. 
"I nmiddels wordt er al jaren nie 
meer ge/soleerd op de orthope
dagogische afdeling. BIJ de psy

hiatri e kan het echt nodig zijn. 
De laatste jaren he b ik ook niet 
meer gespoten. Met alle proble
men vandien. Want het probleem 
is niet opgelost als je niet meer 
isoleert of spuit. Die kinderen 
gingen toen naar het poli tiebu
reau, of ze moesten op straat 
worden gezet waar ik vreselijke 
moeite mee had." 

eel van de klaogsurs tegen u zijn 
na twintig jOllr "og steed$ in behan
deling. 
"Ja, die hebben geen goed leven. 
We hebben op ze geduwd - al of 
niet met spuiten -, we hebben ge
trac ht ze op te voeden. en het is 
naar als dat niet lukt." 

U Iweft verklaard dat l'ÓÓr 1985 
nooil seksuele mishandeling door U 

ter sprake is gelwmen. Da, vind ik 
een hiJlve wtlorheid. Volgens verklQ
ringtn I'tln derden hebben mei:vjes al 
ponaf de beginjaren zeventig hier
OJ'er gekJallgd. Het is al1el!ll "iet in 
de ope"baarheid gekomen. 
"Dat is vooral een kwestie van: 
die zegt tegen die wat er ge
beurd is. Daar verzet ik me te
gen. Veel mensen die centraal 
slaan in de inrichting - de huis
arts, enkele paviljoenshoofden -
,eggen dal ze nooit iets gemerkt 

hebben. Ook in hel rapport van 
de commissie Dijkhuis die uitge
'bre id met de kinderen gepraat 
heeft, staat niks." 

Heeft u het g'fPoel dat er een cam
pagnt! tegen u geYOerd HIOrdrt 
Fluisterend; " Ja ... ja.. heel dui
delijk. Bij een van de laatste de
mons traties tegen mij, in 1985 
toen ik algemeen directeur was 
geworden, riep een groep uil Nij
megen tegen mij: 'We zullen je 
nog wel krijgen'. Ik weet ook ze
ker dat sommige klaagsters el
kaar kennen uil de inriohting. ik 
kan hel niet hard maken, maar 
als al die klachten opeens tege
lij k loskomen, denk je: het is wel 
toe\'allig. Ik ben de klaagsters 

steeds meer als één blok tegen
standers gaan zien, met Annie 
Bij noord als woordvoerder. Ik 
kan me haar niet echt herinneren 
uit de inrichting. en feiten io 
haar boek kloppen ook niet." 

Uw pori,ie word, extra \'erz,wakl 
doordat u een relatie met een pati
érue uit Uil' privé praktijk blijkt te 
hebben gelrad. Ze heefJ brieveIl van 
u laten publiceren waarin 11 zichzelf 
'verslaafde Theo' noemt: ~er$laafd 
aan sekSlpel/etjes. 
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h Ik had het niet moeten doen. ik 
heb geprobeerd me daaraan te 
onttrekken, maar dat is niet ge
lukt.. Ik was moe, doodmoe. Door 
de voortdurende strijd rond de 
Stichtingen. Ik had in '85 niet 
meer aan dat aJgemeen direc
leursschap moeten beginnen. 
Wat betreft die brieven: ik wil in 
hel midden laten waarom ik ze 
geschreven heb. Je schrijft brie
ven om een bepaalde reden, maar 
dat betekent nog niet dat dat al
les over je zegt. Dal zij ermee 
naar de pers is gelopen. was een 
wraakactie voor wat er verder 
tussen ons gebeurd is. 
"Ik weet dat ik me hierdoor bij· 
.onder kwetsbaar heb gemaakt. 

Maat ik hou vol dat ik niet ge
daan heb waarvan ik strarrechte
lijk beschuldigd word. Ik ben 
niet geheel verbaasd dat ik ver
oordeeld ben, ik ben wèl ver
baasd over de hoogte van de 
straf. " 

Ik Ireb begr"pen dat u meI meer ex
f,atitllteJl relaties bent aangegaan. 
' In de krant staal dat ik vele re

laties gehad heb... Ik wil daar 
omwille van mensen niet verder 
op ingaan... nee. Ik weet oiet of 
je dal kunt omschrijven als expa
tÎè!nten ..." 

Heeft u een beeld ran uw toelwmst' 
"Ik wil beroeps filosoof worden. 
Ik kan gaan schrijven. Ik ben 
nog niet aan m'n end, al zijn er 
een hoop mensen die dat hindert. 
Ik vind het verschrikkelijk wat 
me gebeurt, het is ook jammer 
dat ik mijn goede diagnostische 
en gezinstherapeutische vaardig
heden niet meer kan gebruiken. 
Maar dat is nu eenmaal zo: dat 
heb ik mezelf uit banden gesla-. 
gen." • 


