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Jaargang 51 - 26 mei 1990 

oor mij is het pure ve 

puiten of gokken' 


De correspondentie met Mieke w.geeft een goed inz· 
de praktijken van de Zettense ex-psychiater 
Het geroezemoes in de overvolle Arn
bemse rechtszaal verstomt als via een 
zi jdeur Th ...'o I~. met op~ebevcn'hoord 
binnenkomt. 11f t t W(,Á' dagt'JI tluffnde 
proces tt'g('n 11" voormaUjtc psyrhiater 
en bc'hllndelin~l>cUrech;ur vnn tie 
jeugdp~;yohilltrischc en orihOlledugu
gischll inricllting De Heldring..Uchtin
gen i n Zetten kan beginnen. Vorig jaar 
werd hij ontslagen, Dlaar vllnafzijn in
diensttreding in 1971 circuleerden tal
loze geruchten over mishandeling, ver
krachting, overmatige toediening van 
bedwelmende middelen en seksuele 
perversiteiten waaraan hij zich stel
selmatig te buiten zou zijn gegaan. Hij 
werd het zwijn van Zetten en de wan
delende angst genoemd. Zijn positie 
nu valt volgens zi jn advocaat te verge
lijken met Job: van mogelijke dader 
veranderde bij het afgelopen jaar in 
'slachtoffer van een publieke steniging 
met moderne middelen'. Hij is, door al
le pUblicitei t en commotie rond .zijn 
persoon, al veroordeeld zonder vonnis. 
Kan zo iemand nog op een eerlijke ma
nier berecht worden? 

Rndie Kagie 

De man ziet er eerder uit als een 
vriendelijk keuterboertje uit de Be
tuwe dan als de duivelse zenuwarts 
waar zijn tegenstanders hem voor 
verslijten. Hij gaat gekleed in een ge
b lokt overhemd en een kakikleurige 
werkrnansbroek . Een dun stapeltje 
documenten dat hem tijdens het 
proces van pas kan komen bewaart 
hij m et een blocnote in een katoenen 
schoudertas waarop reclame wordt 
gemaakt voor een regionaal dag
blad: Wakker worden met een uitge
slapen krant. Als de zitting voor een 
pauze wordt onderbroken, onder
houdt hij zich lachend met vrienden 
en bekenden. Hij lijkt er zeker van 
da t bij deze zaak wint en rekent op 
vrijspraak.Hij is, zegt hij, in een 'Kaf
kaeske situatie' beland. Ze willen 
hem 'kapot· maken, m aar er is wer
kelijk niets anders aan de hand dan 

heeft gehamerd, krijgt F . het laatste 
woord. De officier van justitie heeft zes 
jaar onvoorwaardelijk tegen hem ge
eist. F . zegt tegen de vier rechters dat· 
hij er niets van begrijpt. Hij kon de afge
lopen twee dagen zijn oren nauwelij ks 

('loven: 'Ik ga er eigenlijk van uit dat u 
mij vnjlipreekt. Ik ben volstrekt on
schUldig aan alles wat tegen mij is inge
brClCht..' 
VOlKcm; zijn ndvocllat. fungeert F. als 
zondeb()k voor een sysll;!~m dal. de 
moeil~kst. oJlvuctlbun'n mrt. mnchts- en 
dwangmiddt!lcn WI't'!' In heL gareel 
moest Zien t.e knJKcll. Ut' raatlsman 
trekt een parallel lu::;st'n Zt'ttt'II, De Bol
derkar en Oude-Pekela: nlCl lll uld th:p,l. 
en toch spreekt niemand de wllurheld 
Inmiddels heeft zich dan al bij mentg 
een die de geruchtmakende zaak tegen 
F. volgde een heel andere overeen
komst opgedrongen. De sinistere srem
ming rond het proces en wat ~aal'aan 
voorafging roept onmiskenbare remi
niscenties op aan geruchtmakende 
rechtszaken tegen oorlogsmisdadigers 
Dat beeld wordt keet op keer bevestigd 
en versterkt. 
'Het ergste is dat er niets mogelijk is 
voor jezelf; het is één groot strafkamp,' 
schreef een ex-bewoonster al in 1974 in 
het zwartboek Zetten Zat Gezeten. In 
die publikatie werden voor het eerst 
(maar toen zonder resultaat) het rigide 
opvoedingskllmaat van de instel1tng en 
de merkwaardige praktijken van Tneo 
F. aan de kaak gesteld. Later zouden 
nog twee andere zwartboeken en vele 
demonstraties op het terrein van de in
richting volgen, zonder dat aan de be
weringen van de activisten enig geloof 
werd gehecht Doordat het bestuur van 
de inrichting en met toezicht belaste 
ambtenaren van Justitie en Volksge
zondheid zich destijds doof hielden 
voor de alannerende signalen wordt 
hun nu een wir haben es nicht gewu./Jt
mentaliteit verweten. 

'Onconventioneel' 
De post-traumatic stress disorder, die 
een paar slachtoffers van F. volgens 
psychiatnsche rapporten opllepen, 

t F.'s' erapeutis'che inzichten': 


naar sloot toen niet uiL dat de Vl'r(tl{~h 
te met iemand werd verwlRseld. 
Maar Theo F. (56) is geen oorlOgb'UI[sda 
dlger. Hij om.schrljCL zichzelf all-; el'll 'Ol)

conventlOneel psychiater' dit, zijn bjd 
reuze vooruit was en hard werk lA' ,hUl 
'modernisering' van het prol.cslnnL::; 
christelijke instituut waar het Il lj 1Jjn 
komst in 1971 nog uitslui tend 'om beke
ren draaid(>'. Zijn vader naar wie Lo 
vorige week nog een laan In Zl'tu'n was 
genoemd combineerde er hel ambt 
van dorpspredikant met de run~tle van 
directeur van de lnnchUng voor moei
lijk opvoedbare meisjes. TheCl F. ",rfn 
als enige ui t bet gezin studeren: 111 NIj· 
l ll et~('n volgde hij zowel collt!ges medi
ctjnen als ntOliolle, maar die Jllat.~t.e slu
di l' st.u(lkl..c' h~ tUt het alleggen van ;.rJjn 
kandlclallL'Il'lU.U1lClI Het vak van p:,y
I:hln t.l' r I('('fdl' hIJ bij de Nijmeegse hoog
leraur dr. J .J .O Pnck, die nauwelij ks 
ondl'rscheld maakte tussen neurologie 
\l psychiatne. Theo F ontpopll> 7'Jch 

nis een ijverige student. al zal: hlJlr:('f'n 

dnnr draaide het om. 10 het kader van 
dl' brhandelingsmethodiek hield een 
speciale tuinploeg zich zelfs bezig met 
hl'l dngelljks kortwieken van de gras
veldl'n en heggen op het terrein van de 
inrll'h~lI1g. De protestants-chnstelijke 
beginselen van de inrichting werden 
onder tlJezicht van het uit representan
ten van de Gelderse adel samengestel
de bestuur scherp bewaakt. Aall het 
einde van de jaren zeventig werd de be
nol'ming van de Belgische ort.hopeda
b"OOg d l'. J. van Acker tot algemeen cU
recww' nnderhaUJaM lang getralneerd. 
Van Acker beschJkte over de best denk
bar(' papieren, maar bet probleem was 
dat h~i het rooms-katJlolleke geloof aan
hinK. De moeizame aanstelling was 
nauweHi ks rond, toen de nieuwe direc
wur alweer kon vertrekken: F. zag de 
man absoluut niet zitten. 
Haaks up het beeld dat de înmlddels 
omstreden en gevreesde, maar blijk
baar almachtige, psychiater over zich

lt had ui tgeroepen, stonden de verba

werp. Behalve de steeds terugkerende 
verkrachting werd zij ook gedwongen 
hem te pijpen, terwijl hij schuttingtaal 
tegen haar sprak en haar dwong zijn 

ad door te slikken. Als aangeefster in 
de isoleer:ru.lmte was, kwam gedaagde 
naar haar toe en zei dat ze eruit mocht 
als ze lief was. Dat lief-zijn betekende 
dat hij seks met haar wilde hebben. 
Aangeetster is verschillende malen zo
danig geïnjecteerd dat zij buiten kennis 
was. Als zij dan weer bij kennis kwam, 
was haar vaginawand beschadigd en 
schrijnde erg. Hij schroomde niet haar 
te pijnigen door wasknijpers op tepels 
en SChaamlippen te plaatsen.' 
En zo gaat het door: pagina na pagina, 
aangifte na aangifte. Toen de Arnhem
se rechter vorige week een aantal van 
deze gruwelijke detalls voorlas, draaide 
de maag van een vrouw op de tribune 
zich letterUjk om. 

Theo F. houdt stug vol dat het allemaal 
niet waar is wat over hem wordt be-_ 

kans om zijn in 1962 gestarte promotie
onderzoek naar 'geconditioneerde re
tlexen' tot een goed einde te brengen. F. 
ging werken op de Psychiatrische afde
ling van het St. Radboud ZiekenhuIs in 
Nijmegen en bouwde daarnaast een be
scheiden privé-praktijkje op voor de be
handeling van particuliere patiënten. 
Regelmatig werd zijn deskundigh.e1d 
ingeroepen door De Heldrlngstlchtm
gen in Zetten, waar de naam F steeds 
met groot respect werd uitgesproken, 
mede doordat de in 1960 overled' 
F.-senior zo'n onuitwisbare indruk als 
dominee en gestichtsdirec~ur had ach
tergelaten. '111eo }o'. kwam als gewaar 
deerde part-time specialist op de loon
lijst van het instituut te staan. Toen 
hem in 1974 werd gevraagd full-time In 

len van meisjes die hJj in zijn spreekka
mer liet komen Die verhalen hadden 
niets te maken met de streng-calvinisti
'lChe beginselen en strakke tucht waar 
de behandeling In De Heldring-lnrich
Ung op was gebaseerd. De pupillen 7.ei
den het bijna allemaal, onafhankelljk 
van elkaar en ook in de zwartboeken 
werd er uitvoerig over geschreven. F. 
toonde zich in alle gesprekken steeds 
buitengewoon geïnteresseerd in het 
seksleven van de meisjes. Zijn eerste 
vraag was steevast: 'Heb je wel eens ge
neukt?' Daarna moesten ze zich uitkle
den, pornoboekjes doorbladeren en 
zich in bijzijn van de dokter bevredigen 
om 'het eigen l1jfte leren accepteren'. 
F' . ontkende steeds dat hij op die ma
nier te werk ging. Wel wees hlj steeds op 

we 


weerd. Omdat hij er zulke vooruitstre
vende ideeen op na hield noemde hij de 
dingen bij de naam; dan legde hij zo'n 
twaal1Jarig meisje geduldig uit wat on
der beffen en pijpen werd verstaan, 
'maar die dingen worden nu achteraf 
helemaal verkeerd geïnterpreteerd'. 
Begin jaren tachtig gooide hij zijn aan
pak radicaal over een andere boeg. Het 
was rnisschJen wat laat, maar van de 
ene dag op de andere kleedde hij zich 
als een overjarige hippie in exotische 
truien en rinkelende halskettingen. De 
pupillen mochten voortaan gerust 
Theo tegen hem zeggen. Er werden nu 
ook moeilijk opvoedbare jongens in de 
inrichting opgenomen. Hij zorgde er
voor dat er eén sauna kwam, een zwem
bad waar naakt kon worden gezwom

fantaseerde ik dat ik je op bed gelegd 
had en dat ik je naakte rug masseerde 
zodat jij je bolvonn - die opgesloten
heid betekent - kwijt raakte: 

. Onder aan de brief had de zenuwarts 
twee poppetjes met geproportioneerde 
geslachtskenmerken getekend. Als 
Mleke W. de brieven herleest, vraagt 7J! 
zich afhoe ze zo nruer heeft kunnen zijn 
Het was van meet afaan duidelijk waar 
F. het op aanstuurde. In de zomer van 
1987 begonnen de 'regressie-spelletjes' 
die haar over haar angsten moesten 
heen helpen. Op 20 juli vroeg de psychi
ater zich in zijn bLief zorgelijk af waar
om zijn cliënte zich ZO 'geremd' voelde. 
Ze had geweigerd met. hem een bad te 
nemen na afloop van de therapie en dat 
vond F. maar een bedenkelijk ver
schijnsel. 'Wat roept onder de douche 
met iemand staan bij jou op? WU je je 
rug niet laten afdrogenT 
Het duurde tot september 1987 voordat 
het voor het eerst tot gemeenschap 
kwam - en daarna zou Mieke haar the
rapeut zeer vaak zien. Twee, drie keer 
per week kWam hij langs en meestal 
was hij na hooguit een uurtje weer ver
trokken. 
'Ik denk wel eerul: waarom ben je niet 
naakter als Ik kom?' vroeg hij in zijn 
brief van 8 november. 'Waarom verspil
len wij tijd met thee en praat? Ik zie je 
graag staan met Je rug naar mij toe, 
naakt, onbezorgd, begerig. SOms wil ik 
passief klaargemaakt worden door je 
hand, door je mond, of door op je te zit
ten. Ik weet niet goed wat Jij allemaal 
aandurft.' 
Het meest geobsedeerd was de ervaren 
zenuwarts door stiekeme seks. dIe ei
genlijk niet mocht. 'Ik zou graag het 
volgende fimtasietje met Je Ultpro~· 
ren. Ik kom maandagavond op bezoek. 
jij bent gekleed 1n een trui die net:ooven 
je knieën ophoudt. Ik trek alles uit, be
halve mijn overhemd. We gebruJken 
koffie in de voorkamer. Van boven alles 
netjes voor de straat, van onder Vrijen 
onder de kome. Ik fantaseer dat we er
gens gaan eten. Ik streel Je onder de ta
fel en jij wordt zo opgewonden daL w1J 
later in de auto neuken op de parkeer
plaats.' 
De brieven aan zijn cliënte ondertelten· 
de F . met Verslacifde Theo,want hij had 
inmiddels toeR'egeven dat mi hopeloos 

da t een groep volwassen geworden 
kinderbeschermingsklanten hun 

wordt tegen een andere achtergrond 
ook wel 

dieruIt van De Heldringstichtingen 
komen, kon hIJ zijn eisen stellen: hlJ b 

de 'sterk erotisch getinte belevingswe
reld van deze meisjes ', die volgens hem 

men en een therapierulmte voor 'lijfe
lijk contact' die.hij de 'baarmoeder



omstreden pSYChiater beklad met de richten jeugdpsychiatrische afdclhlg rrukptUlt was van roddel en achterklap. 

mededeling Mengele leeft. De advoca zou krijgen en hij wilde de mogelijkheid Zo had de twaalfjarige Sophi~ volgens 

ten III het kort geding, dat zes slachtof houden particuliere pat iënten te be zijn rapportage 'een min of meer vol

fers eind vorig jaar aanspanden om handelen. De heropvoeding van moei wassen ontwikkeling die wijst op een 

(met succes) alvast een voorschot te lijk opvoedbare meisjes in Zet ten was hoog driftniveau, haar intelligentie-de

vragen op de uiteindelijk uit te keren geheel op behavzourisfische leest ge fect wordt versterkt door haar vroegrIj

schadevergoeding, omschreven F als schoeid. Ongewenst gedrag werd hard pe uiterlijk wat leidt tot een constante 

'een beul' die zich bediende van 'folter handig afgeleerd dool' allerlei straffen, zelfoverschatting' . 

methoden '. Ex-pupillen van de inrich gewenst gedrag werd bevorderd door 

ting en sympathisanten verenigden beloningen. De straffen varieerden van 
 'Knuffelhok'zich de afgelopen weken in een Steun 'separatie' (dat een lastige pupU In de 
punt Slachtoffers Zetten dat , naar het isoleercel werd gekwakt en daar dertig Intussen is Sophie een volwassen 
voorbeeld van steun aan oorlogsslacht uur moest blijven was heel gewoon) tot vrouw. Haar aangifte tegen F ., vele ja
offers, een 'zelthulporganisatie' voor ge het ontzeggen van privileges, zoals ren nadat 7.e door hem 'behandeld' 
dupeerden van psychiatrische 'behan weekendverlof. Door middel van een werd, grenst aan het ongelooflijke: 'Hij 
deling' volgens de methode-F. moet puntensysteem, waarmee ze cijfers kre heeft haar talrijke malen verkracht. Zo
worden. gen voor onderdelen van hun gedrag, wel vaginaal als anaal gebeurde dl t. Zij 
De lijn naar nazi-misdaden werd door konden de meiSjes hun zakgeld en nieu herinnerde zich dat dit na enige tijd ei
getrokken tot en m et de zit ting waar de we kleren verdienen. De opstandlge pu genlijk elke keer gebeurde als hij alleen 
strafzaak tegen F. werd behandeld. bers werden getemd met 'arbeidsthera met haar in zijn spreekkamer was. Te
Daar kwam de Leidse pSYCholoog pro pie': pinda's rijgen , enveloppen plakke vens heeft hlj voor hij haar verkrachtte 
fessor dr. W.A. Wagenaar op verzoek en ander simpel handwerk dat het b allerlei voorwerpen in haar vagina ge
van de verdediging opdraven als getui drijfsleven goedkoop kon uitbesteden. stopt. Deze VOOlwerpen deden veel pijn, 
ge-deskundige. De hoogleraar ontleent Het terrein mocht zonder toestemming het waren ijzeren voorwerpen, een daar
zijn internationale bekendheid vooral niet worden verlaten, brieven van e van leek op een stok met een spiegel er
aan zijn spraakmakende aanWezigheid aan bewoonsters werd gecensureerd en aan. Het waren vrij ouderwetse attrlbu
tijdens het proces tegen Demjanjuk die . met kalmf'.rende injecties en tabletten t.en. Tevens herinnert. ze zlch da t hij een 
drIe Jaar geleden in Jeruzalem voor zijn werd uitermate royaal omgesprongen. speculum in haar vagina stak en tegelij
oorlogsmisdaden werd berecht Wage- Reinheid, ordening en regelmaat - kertijd in haar anus een ander voor

en beschuldigingen klin 
k en hem 'wezensvreem d ' in de oren. 

Wie is FrancIsca M. die beweert dat ze 
omstreeks haar veertiende jaar regel
matig door de psychiater werd ver
kracht? Theo F. kan zich haar absoluut 
niet meer voor de geest halen. Welbe
spraakt weerlegt bJj alle 'verzinsels ' die 
tegen hem zijn ingebracht . Het enige 
waaruit blijkt dat de negen aanklach
ten hem raken is zijn onophoudelijk ge
wlebel met de rechtervoet. 
Naarmate de beschuldigingen pijnlij
ker worden schudt hij steeds heviger; 
dan is het nog net geen stampen wat hij 
doet. 
De president van de rechtbank gaat in 
zijn uitvoerige opsomming van vergrij
pen die F . ten laste worden gelegd geen 
gruwelijk detail uit de weg. Nu en dan 
klinkt uit het publiek onderdrukt ge
snik, slachtoffers van F . lopen huilend 
de zaal uit en een door emoties over
meesterde vrouw wordt per ambulance 
afgevoerd. Tegen het einde van de zit
ting, nadat de advocaat in een pleidooi 
van ruim vier uur op 'het ontbreken van 
ieder overtuigend en wetmatig bewijs' 

Peter 
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darum ee waren de verhalen over 
eel mis bruik door de psychiater bij 18.11
ge na de wereld niet uit. 
De nieuwe voorzieningen verschaften 
F. wel een nieuw alibi. In veel van de te
gen hem verzamelde aangiften wordt 
gewezen op de geringe afmeting van 
zijn geslacht . 'Zo'n detail zegt niets, dat 
kon iedereen zien in de sauna of het 
zwembad,' vond raadsman mr.E. Suto
rius. En hij herhaalde dat ieder 'overtui
gend of wettig bewiJs' tegen zijn cliënt 
ontbreekt . 
In maart van dit jaar ontnam het Me
disch Tuchtcollege F . de bevoegdheid 
het vak van psychiater nog langer uit te 
oefenen. Die maatregel stond los van 
wat zich achter de hekken van De Hel
dringstichtingen zou hebben afge
speeld. Aanleldillg was dat F. een kind 
had verwekt bij een zevenentwintigjari
ge cliënte van zijn priVé-praktijk; het 
was de bedoeling dat hij de vrouw zou 
behandelen vanwege depressies en een 
straatfobie. 

Het inmiddels anderhalf jaar oude 
docbter1Je dat uit de 'therapie' met F. 
werd geboren kruipt dartel over de 
grond als Mleke W. een lijvige dossier
map met brieven op tafel legt. De cor
respondentie, die niet bij het proces 
werd ingebracht omdat het vooronder
zoek was afgelopen , geeft een goed 
beeld van de therapeutische inzichten 
van Theo F , want omdat Mieke de 
st.raat niet op durfde zou de behande
ling zich deels via een lntensJeve brief
wisseling voltrekken. Al in de eerste 
brief die hiJ op 8 december 1986 ver
stuurt wtl de psychiater weten: 'Kom je 
wel eens klaar met veel beweging en ge
luld?' - en vanaf dat moment gaan al 
zijn brieven eigenlijk alleen maar over 
seks. De 'therapie' is drlernaanden aan 
de gang als de zenuwarts een stoutmoe
dig voorstel doet: 'Je lichaam is van 
groot belang voor je. Dansen, met de 
handen bezig zijn, huilen, schreeuwen 
en beweging. Opvallend is dat je in je 
schrlJven steeds weer op beweging uit
komt en niet op het lichamelijke zelf. 
Zelf weet Ik nooit of mijn seksuele fan
tasieën zouden moeten gebeuren of 
juist niet . Als je wilt durf ik er wel een 
voor je op te schrijven, maar dan moet 
e je niet gekwetst voelen.' 

Als Mieke geshockeerd op dit voorstel ' 
reageert , antwoordt Theo F.: 'Ik moet 
jou als het ware laten zien hoe ik zelf 
ben . Dus mijn brieven zijn persoonlijk 
of kunnen het worden, Dit stelt de 
vraag waarom jij geen raad zou moeten 
weten met mijn fantasieën . Ik heb na
tuurlIjk ook kanten dle ik mijn omge
ving niet wtllaten zien en waar jij een 
spiegel voor mij kunt zIJn.' 

In april 1987 bllkt de psychiater in een 
brief aan Mieke terug op een bezoek 
aan zijn cl1ente. 'Het is m1j duldelljk ge
worden,' sclu1j1't hij, 'dat wij bij het pra
ten elkaar In teder geval ook mO'i!ten 
aanraken. Hand tegen hand, voetzool 
tegen voetzool of rug tegen rug. Je zult 
moeten leren mij aan te raken, het Is 
heen en weer een proces. Mijn grenzen 
zijn In principe materieel. Ik werk in 
Zetten, ben daar verantwoordelljk voor 
en kan je maar sporadisch opzoeken. 
Emotioneel mag Je best grenzelOOS zijn. 
Ik had eeb t de behoefte om mijn levens
gevoel in je te laten stromen. Achteraf 

was aan 
rapie. 'Voor mij is het pure verslaving, 
zoals heroïne spuiten of gokken. Buiten 
de dagelijkse wereld. Ik hoop daLdltjou 
niet afstoot of vernedert, want je bent 
ook echt en aanWezig.' 
In februari 1988 ontdekte Mieke tot 
haar grote schrik dat ze zwanger was 
van haar psychiater. Hoe moest daL ver· 
der? Ze wist het werkelijk niet en was 
zeer wanhopig. De schriftelijke steun 
van de aanstaande vader Theo F. be
stond uit nieuwe brieven. Met geen 
woord informeerde hij naar haar toe
stand, maar hij had nog wel een paar 
nieuwe fantasietjes in petto. Als Mieke 
nu nog een paar extra spiegels in de 
slaapkamer ('ik ben dol op kijken') hing 
zou hij nóg gelukkiger zijn , een andere 
hartewens had hij voor de duidelijkheid 
fors onderstreept: 'Ik Wil een foto van 
ons, neukend.' 
In de lente van vorig jaar - toen de 
strafzaak tegen hem in gang was gezet 
- verliet F. zijn vrouw en geZUl Hij be
trok een flat mNijmegen.'Mieke was in
middels moeder geworden, m aar F . wil· 
de steeds minder van haar weten. 
'Het bleek dat hij er nog veel meer 
vriendinnen op na hield, waar trlj me 
nooit iets over had verteld. Het Is een 
compleet raadsel waar hij de energie 
vandaan haalde,' zegt ze. 'Op het mo
ment dat hij alleen ging wonen. wtlden 
al die vrIendinnen die van elkaars be
staan niet wisten hem natuurlijk: clai
men. De bizarre SItuatie die toen ont
stond kon hij absoluut niet aan. Daar
om heert hij in november met alle vrou
wen resoluut gebroken. ' 
Met verschillende ex -vriendinnen van 
F. heeft Mieke nu contact. Zo kwam ze 
erachter dat F. buiten zijn huwelijk 
minstens zeven kinderen verwekte. Eén 
van zijn ex-geliefden is een voormallge 
groepSleidster van De HeldringsUchtin
gen, die de afgelopen tweeëntwintig 
jaar een relatie met F . onderhield, waar 
twaalf jaar geleden een kind uit werd 
geboren. Ook deze vrouwen haar zoon
tje werden een paar maanden geleden 
door F. definitief aan de dijk gezet. 

Op 30 mei 'aanstaánde doet de Arnhem
se rechtbank wtspraak in wat wellicht 
ooit nog eens het grofste schandaal in 
de geschiedenis van de Nederlandse 
kinderbescherming zal blijken. 
'Er lijkt inderdaad reden voor gepaste 
schaamte,' geelt drs. H.O.J Peeters be
smuikt toe. Van 1975 tot en met 1987 
was hij directeur van het Werkverband 
Integratie Jeugdwe12(jnstoerk NelÜr
land, de nationale koepelorganisatie 
voor de klnderbeschenning. Geruchten 
over de seksmaniakale prakt1fken van 
F . circuleerden vanaf het prille begin. 
'We zaten er verschrikkelijk mee in onze 
maag. Ik heb altijd gevonden dat het in 
Zetten stonk, maar Ons probleem was 
dat we er geen vinger achter konden 
krijgen,' zegt Peeters. 'Deze zaak emo
tioneert me verschrikkelijk. Onbegrij
pelijk ook dat de groepsleldlng, dle din
gen gemerkt moet hebben, da.ar de 
mond over dichthield. F had mensen 
om zich heen verzameld dle hem door 
dik en dun steunden. In feIte was h1jon
aantastbaar. Ik heb het Idee dat er nog 
veel meer achter zit . Dat zou latf>r mls
schJen nog eens grondig kunnen wor
den uitgezocht. Te laat, ja. Dat geef Ik 
toe.' • 
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DIT IS HET verhaal over 
een psychiater die zelf 
weigert zich aan een psy
chiatrisch onderzoek te 
onderwerpen. Over dr. 
Theo F. ~561, de in op
spraak geraakte ex-direc
teur van de Heldring 
Stichtingen in het Betuw
se Zetten, een inrichting 
voor met name zéér 
moeilijk opvoedbare 
meisjes. Hij wordt ervan 

" 

verdacht vele pupillen 
over een lange reeks ja
ren ernstig seksueel te 
hebben misbruikt. Hij 
zou twee meisjes zwan
ger hebben gemaakt, an
deren zou hij onder be
dreiging van de injectie
naald en de isoleercel 
hebben verkracht. Een 
affaire, die elk begrip te 
boven gaat. 

PS\TCHIATER DOOR 

II 

EX-PATIENTEN 

BESCHULDIGD VAN 


Van onze verslaggevers 

.... 

ZETTEN, zaterdag 
E VOLGENDE dag kwam dr. F. in 
haar kamer en gaf hanr een injec
tie en tabletjes. De deur van haar 
kamer ging op slot. Opnieuw ging 
F. vragen stellen over haar vader, 
die incest met haar had gepleegd 

tocn l(' nog ('cn klein meisje was. Ze was inmiddels 
~piernaakt. "oordat ze de injectie kreeg, had 7.e zich 
Ilweten uitkleden. Vervolgens heeft hij haar op haar 
('Îgen hed vastgebonden en verkracht". Zo begint 
I".f hu;··....;t!:;v":~k!~e"'~e '\'erhanl Ol"cr de crracirr~~a 
,: ; ' ~ ~t :i ..u iOtte H. met dr. Theo F., jarenlang de met 
: : ,,1 IIH,rht ~mklede psychiater yan de Heldring 
Stld,'1I1gen lD het Betuwe-dorpJe Zetten. 

I' 
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• Dr. F.: Er zijn nog maarpsychiatrisch centrum. "Ja,FeiC isaàt--er ' nog maar van de Partij van de Arbeid 
dat raadt je de koekkoek," 

!Ie' lil I~(m citaat uit een van te. 'Een spierverlammend in- en intrieste gevaJll!n bin
wein1ven die In zijn onKhulden had als hobby eigenlijkweinigen zijn die in rijn on·de v"I,. 1I11nklachten tegen de nenkwamen_ Echt wanhcopsmiddel. Je blijft dan bij je 
geIov....zegt Hans Simonse. ..TweeaJleen kano-toertochten ma

ken met de familie op de 
schuld geloven. Zelfs in hetpsy,",IIl1lèr die begin vorige volle bewustzijn, maar je li gevallen. waarvan hij zelf ook 

professoren en een secretariskort geding, een civiele zaak, wel eens zei dat hij er geenchaam kan niets meer. Je kan""""1111 Iijdens een kort ge tijdens de maandelijks terugin driedelig grijs gingen derivieren. Leefde verder uit ging rechtbank-president mr. 
 je niet verweren. Zo probeer
 raad mee wist. Kinderen met: "~ \,101" de president van de kerende bezoeken in zijnmeisjes ondervragen, waarsluitend voor zijn werk. NauL. R. van der Weij er al van obsessies, trauma's , dwangde hij je willoos te maken.",\ : nhtlltl~ rechtbank aan de spreekkamer wilde verhindede groepsleiders en soms ookwelijks enkele jaren in dienstuit dat d~ psychiater vijf neurosen . Zo'n kind d at plotDat is volgens Annie, die(J. ,'I! ...\ .Imen. Zeven .ex~pu· ren dat hij haar seksueel bedr. F. zelf bij waren. Dan kanbij de stichting, halverwegevrouwen, die een eis tot scha seling haar voet n iet kan ver· haar ervaringen in haar autop lll ... " • <4 1l de Zettense mnch· 
tastte , kreeg ze een klap of je moeilijk openhartige antde \'orige eeuw door Otto 

woorden verwachten." 
devergoeding hadden inge
 biografische roman "Kras
 zetten en dan een kwartier als\1 11 11 ,. I.llm daar l'en voor· 

werd naar de isoleercel geGerhardt Heldring opgericht 
Zo werden de klachten ja

diend , seksueel heeft mis een standbeeld blijft slaan.sen " (Uitgeverij Ambo) neer "" h .. 1 011' l' en schadevergoe bracht. Ze herinnert zich datom "gevallen jonge meisjes"En toch, ik vond hem zó ku nbruikt toen zij aJs meisjes legde, ook de verklaringdin. \' -=,.:ens de ernstige psy· hij haar eenmaal van de traprenlang genegeerd. Dr. F.op te vangen, raakte hij aldig. Vaak zag ik ze beter 
legde de kritiek laconiek 

tussen de 12 en 18 jaar in de waarom dr. F . zover konr h'''' ''''' cn lichamelij ke scha· heeft gegooid. Door de rugonder een spervuur van kriweggaan dan ze gekomen wa·inrichting verbleven. gaan . " Als iemand willoos is, d. lil .. ~IJ .. onder het schrik
pij n die ze daarvan ondernaast zich neer, leek onaanren, " tiek . 

tastbaar. Maar eind vorig jaar 
~1I1.i van de psychiater" Dr. F. moet aan hen als kan je niet verder. Als je dan 

vindt, wordt ze nog steedsIn 19ï4 trokken actievoer" De hele zaak zit me vreseluutdl '" /o(eleden. Het verhaal voorschot alvast een bedrag toch dóórgaat, kom je vanzelf 
herinnerd aan F. die haarbarstte de bom. Het bestuurders op initiatief van de Be

van de stichting, die nooit 
vIn ( 'h"rlotte H. had een nog lijk dwars. Als het toch waarvan 30.000 gulden elk beta
 aan haar lichaam. Ik vermoed 


volstopte met pillen voor epilangenvereniging Minderjari len. Een in het Nederlandse dat hij die pupillen niet eens zou zijn, vraag ik me teLKe nsICTUw"IIJker vervolg: "Ze ver· 
lepsie, hoewel ze niet aan die eerder op anonieme klachtengen met bussen vol naar Zetlt:lde hllar moeder wat haar rechtswezen unieke uit af, waarom hebben dan al diegepakt heeft uit eigen bevre

ziekte leed. Of ze nog te hel
was ingegaan . kon nu nietten om de gehate praktijkenw as owrkomen. Die ging bij andere naaste medewel kers,diging, maar dat het 't laat:;iespraak, omdat de strafrechter 
pen is, is de vraag. Volgensmeer om de beschuldigingende psychiater verhaal halen, in de inrichting aan de kaakde groepsleiders, de therazich nog over deze gerucht· 
 middel was om iemand te 

een van haar behandelendeheen. Enkele ex-pupillen 
artsen heeft zij een soort KZ

maar werd weggestuurd met makende zaak moet buigen. 
 breken. Dat was zijn metho
 peute n , nooit hun mond open 
klaagden de psychiater offidè boodschap dat haar doch· Dat gaat pas 14 maart vol gedaan ?" de . Alles pakte hij ai. Je ge ,,0,. F. dacht syndroom". En zo gaan decieel aan wegens seksueleter 'lek was. Charlotte werd gend jaar gebeuren. Het dachten, je gevoelens. dus Hans Simonse , die als voor  beschuJdigingen maar door.vergrijpen. In december vodilarna opnieuw verkracht. strafproces is al twee keer 
 ook je lichaam. Zelfs je dro
 man van de Belangenv ~reni dat hij met rig jaar werd hij geschorst, op In die isoleercel is op een uitgesteld. De zaak zou eerst 
 men mocht je niet hebben . 
 ging Minde rJarige n jarf' nlang Misstanden1 februari dit jaar ontslagen.egeven moment ene zuster afgelopen juni dienen, maar Die werden weggedrukt met ten str ij de trok t.egen hp.t om· Tijdens het onderzoek naarrida gekomen , die tegen werd wegens een fout in de 
 medicijnen. " 
 "Wat me nog steeds woestreden beleid in de Heldring unieke zijn seksuele uitspattingenhaar zei dat ze iets bij haar dagvaarding uitgesteld. Ver
 dend maakt," zegt Hans Si
Stichtingen , heeft daar wel werd de recherche van dekwam weghalen "dat haar volgens zou het proces vol· Pavlov-methode monse, actievoerder van heteen verk lari ng voor. ..F. rijkspolitie te Nijmegen overvader daar had gemaakt" . gende week woensdag plaats· experimenten eerste uur tegen de dr. F .bouwde zo 'n ongebreideldeDr . F . was een aanhanger spoeld met aangiften van ex:harlCltte werd geaborteerd. vinden, maar werd opnieuw therapie, "is, dat de overheidmachtsposi tie op, d at áis menvan de zogenaamde Pavlov
 pupillen die verklaarden on
:'oIa de injectie die deze zuster verschoven. Op verzoek van 
 nooit naar onze waarschu
al iets merkte, men lie ,;er demethode, gebaseerd op straf b8Z19· was... " der de seksuele machtswelFrida haar ,~af, is zij buiten de verdediging zullen eerst 
 w !ngen heeft willen luiste
ogen sloot. Hij had t:: r OJk ee nen beloning. De psychiater ,lust van dr. F. geleden tebè\\"U!;tzijn~eraakt. Hoe de nog drie getuigen-deskundi
 rn. Ik heb jaren geleden al
handje von grocpsleid('rs aClngaf daar volgens de beschul hebben.abortus pree les heeft plaats gen worden gehoord om , ge.', prekken met de staatssete stellen die wegens allerleidigi ngen ee n heel eigen inter De vraag die iedereen begeyonden, weet zij niet. Na· zoals F's advocaat, mr. cretaris van Justitie gevoerdakkefietjes elders rr oeil iJlt te stellen. De kritiek richttepretatie aan. Ee n citaat uit zighoudt: hoe konden de gru.dat zij weer bijkwam, heeft B. J . M. van Meer stelt om op de misstanden te wijzich vooral op het gemaka:1O de bak kwam er :. Zt'ghet schrij nen de verhaal van welijke feiten waarvan hijzij gedurende lange tijd erg "meer inzicht in de geloof zen. Er werd niets gedaan. En wa.U'mee gebruik werd gemaar een soort laatstf: kans. Sofie M.: " Als Sofie in de verdacht wordt, zo lang verveel bloed verloren. Zij was waardigheid v an de vrouwen maakt van de isoleercel. ver zo kon het gebeuren dat dieDie moesten hem dus dank· Isoleerruimte was , kwam dr . borgen blijven') Professoraan beide henen verlamd en die aangifte hebben ge jonge kinderen uit ontwrichbaar ziJ n, Dat ve rhoogie, o m plichte medicijntoediening,F. wel naar haar toe en ze i dat doctor Juliaan van Acker:is na eni~(! tijd overgebracht daan, te verkrijgen". te gezinnen, die daar ontredde koude douche en anderehet zacht ui t te drukkf'n , n il!tze eruit mocht als ze lief was. " Het is net als met incest.naar het Wilhelmina Gast  derd binnenkwamen, nogdw angmaatregelen. HoewelDat lal in de stra(zaak op· hun kri tisch verm ogen. 7 0 Oat lie f·zij n bete.kende dat hij Vaders die zich jarenlang aanhuis in Amsterdam. Daar de nadruk daar zeker niet op zwaarder beschadigd werliepen alle lij ne n na,u- bemnieuw het cri terium zi jn: ho seks met haar wilde bedl' ij  hun kinderen \'ergrijpen,heeft zij "nige tijd in een den."Ile. Ook vOln bu ite n de inrid i- lag. waren er ook klachten opgeJ oofwnardi~ zij n de verkJa vrn. Zij is versch ill end e ke maar de moeders weten vanrolstoel w!zeten. nadat de Dr. Theo F .. inmiddels geseksueel gebied . Er dedenringen van de ex-pupi llen . tI ng. Dat hele dorpj e leeft re n zt1danig geïnjecteerd. dat niks , alsof ze ziende blindbloedingen wat minder wa scheiden en weer op vrije verhalen de ronde dat dr . F.Hoe ster k lijn de beschul· bijna vall de Heldring- St ich· 'IJ bewusteloos wn.c; . Als li j zijn . Zo is het hier kennelijken geword"n. Na de opn ame pupilJen zou dwingen te mas voeten , is met stille trom uitlirlgcn . De bakker . de M uidl'd igingen vno de wcg\()pertjcs dali weer bij ke nn is kW <.lm . ook gegaan,"in het zil;kenhuis werd zij 

Zetten verdwenen . Hij is onnu;: r' en niet te vergt·ten de turberen. De de monstratiesvan locn, met Wll' Fr"I' n lond vOl' IJc ze hevi~(! pijn i n haar ' eer tenJ'~ I~ebracht in Zel- Advocate mr. Gabi van bereikbaar . Zijn advocaten tegen de Heldring Stichtint I? bezeilen WliS. tl'uenover Jo onder llc hélam. liet IUll t zic h '11" li heker . :Vl aar F. Lad ollk'n . Driem: .. De buitenwereld mr. Sutorius en mr. Van gen hielden aan, In 1978 be
viln de pont naar \Vagen inge n 

autorite it van Je rJ wetendc afsp rake n met de \'~erm,mraden wat t ijdens haar \''-!r · 
bleef - vo lgens mij tegensloot het ministerie van Justi  :\leer zijn druk doende gegepsyctllatcr . Dr, I". ontkt: nt al· su ffing gebeurd was." 


les . Ook wèl}:1crdc hij zich 

Incest 

beter weten in - jarenlang vens te vezamelen om de be
fit> :\rr. ·,t' ·rdamse ad vocute 

om te waarsc huwe n als l' f tie ee n com missie onder voorUit de lucht ge~Tepen vc'r
zwijge n. En de slachtoffers, \v' ijslast tij dens het st rafpro

mr. UélOI ',;m Dr lem . die d it 
ti jdens hC't vlI/l rundcTloc k zitt erschap van de Ctrechtse weglopert jes opstap ttI n . D ~mhalen ? Verzinsels . onts proten 

die alle n nog zeer jong waren ces op lol maart te kunnen 
toen zij seksueel misbruikt 

hOLlgleraar in de klin ische7.c lf aan l'c n psyc hiatrisc he vertrok cle boot niet eerdl'r L1it beschHdigde zielen van in
psychologie , dr. J , H. Dijk ontkrachten . 

werden. durfden jarenlang 
ubservat ie te (mdcrwcrpen, voor ze teru gge haald .varen ·'td J3.S .oH (j, . mo nd van ChJI  middels vo lwassen geword en 

Erg te\'Teden over de gang 
de ~ :.c:e:-: ~ hel kort gedlng: 

Inmiddels bl!schikt justitie Dr. Theo F . gold als l'e n huis. in te stellen om de inkinderen, d ie door een ontItJtte 'JCJ' .. k' ·nde . conc ludee r 
niet te klagen over wat he n van zaken zijn ze tot dus\'e r 

, E.:'n ~: : :-:d , dat zelf slachtof
ove r 2 1 aan gl ft l'n. .. En nog man van aanzien in Zette Il . opspraak geraakte inrichtingwrichte jeugd in Zetten. de 

overkomen was . Er gol d daar niet. " Door alle perspu bli ka
een straf of beloningssys

stel'ds worden we gebeld door te lichten. Dr. Juli"anHet respectabele im ago \';1 0inrichting voor de zwaarste 
var. :\cker . hoogleraar in de t ies en de uitspraak van de 

r:~;L- e :: :-"' rn<: n, ,!Is psyc hiater 
door ex·pupillen die over hun zijn vader . die beha.l\ 'e presil'r 15 '· a!l Inc C' ~t. opnieuw te [iC' \'a llen. terechtkwamen 'l 

teem . Dat werd niet alleen president in kort ged i ne;. 
l'n ·"'.:-:f')!J"~L' : l s rna n. dat is 

negatieve ('rv ar i ngen met dr. ort hopedagogie in ;:-{ijmegen . dent-directe ur \' an het mei~Ex·medisch secretaris Ton 
afgemeten naar hun d3gelijk waardoo r ·,~'el heel in drin

l' t' r :'<L: ',":rdr'm Ke n kal f met 
F . willen vert eliL' n." '-e i deze jes-intern aat ook preciika nt In t oe~ tertijd verbonden aan de13rou wer , d ie 20 j aar met dr . 

se sociale gedrag. maar ook gend op de strafzaak voo ruit week ee n woord voe rder van Zeu L' nse st ichting en kort 

de ,':ov f) ~ Ij, ' r " ';ller duwen " . 


het dorp was . stra;u de d S F, we rkte. kan het nog steeds 
naar de wijze waarop ze zich da iirna met bonje vertrok  is gelope n . k an je je afvragen 
tegenover dr . F. ged roegen , 

de rijkspolitie te :-." ijmegen . v,mzelfsprekend op hem :d . nipt l!elr)\,en . ..Als het W:1.ar is 
of de rec htbank st raks nog 

0 pgC:':. ~ r, ,rfd' !l tot algemeen 
Ook Ann ie 13 ij mond ve rtel Na zijn st ud ie psychi atrie :i;m ken . zei deze week: .. Het r apwaarvan hij beschuldigdIs "c:;( ~ ; I ~III ': ' dr, Theo F,. 

Dat betekende dat zij t ijdens wel onbe \'ängen k:m oo rde· 
d i r C'~: e ~ ~ " ,\: 1 eh.' Hl'ldrinc; 

de de politie h:lar "'Nhaal. de Radboud -u niverslleit In port dat die commissie uit·.m rdt. krijg Ik een versc hrik· 
de maandelijkse of wekelijk len. " zegt mr. Van :\'leer som.. Ik zat in het bl'ljl n va n de bracht was vernietigend voor 
se bezoeken aan de psychia· 

~ ijmege n. was het ""lor F . F . r: elijke dreu n. dat weet ik nu 
ber , het beleid. maar er gebeurde 

ter moesten gedogen dat hij
jaren zeve nt ig in Zetten. (0 tficieel Hans Ott ) Theo) St:c:,: , i:;;·: n t"f hij begin dit <11. " zegt hij ... :vraar het wil er 

Annie 13ijmold behoorde 
seksuele handeli ngen met 

n iks mee . Sterker nog: dr . F. geen moeilij ke stap ,:;m bij de l egt ze. "Dus mijn zaak is aljaar y, :.s: ~ I((' n werd. slachtof b ij mij allemaal niet in. Ben 
overig<ms niet tot de vrouwen ~\'erjaard. Deze zaak mag niet werd vier jaar later tot algeHeldring-Stichtingen in fer '.·a:l eer. Illl..-;sa·psychose ik dan zo naïef geweest. dat ik 

hen verrichtte. Ze zijn nu pas die tijdens het kort gedinglanger in de doofpot blij\'en. meen directeur benoemd . 
met hun verhaal naar buiten 

dienst te treden. Hij zou een' \' an "x' iJ 'J pil lt'n. dil' nog nooit wat heb gemerkt? Ik 
Dat vind ik nog steeds on een cis tot schadevergoeding 

getreden onafhankelijk 
ri ant binnen het te rrein \' an er is daar te veel gebeurd dats: eeds 5'· (, ~1(' lllk in de war waardeerde hem aJ die jaren 

indienden . " Ik wil geen kope
van elkaar - omdat ze nu pas 

de inricht ing gci e r,-en hu is geloofiij k."het daglicht niet kan verdraz:Jn e:-: In e: k" ,U's fan tasie<'n als mens en als vakman . Wat 
ren cent Van d ie dr . F . heb

hL'~ft hij inderdaad jarenlan~ 
gaan bewonen. ge vestigd aan Ook in het rapport van degen . Dr. F . had een soort\W~'tr.:'\1 zJ Jn KNaakt? Of die ex-pupillen nu verteUen . 

aan de echte vervierking van ben. Dat lijkt me te veel op comm issie-Dijkhuis werd 

e+~n ~·ltSUele machtswellu:,1 


grootheidswaan. dacht dat hij een laan, die naar zljn vaderis ilè hun gevoelsbeleving 
het delict toe zi jn."overigens met geen woord ge smeergeld. Het leed dat die 

op de jon~e. ml'l!llljk opvoed
was genoemd, H ij trouwde,met unieke experim enten be misschien wel waar , maar ai 

Citaat uit een van de aan man ons heeft aangedaan . is 
b.lT{' n; ~LS;e~ \.Il l jtcoefend" 

kreeg vijf k inderen , was ~c rept over seksuele misstan·zig was. Het L' rg~ie \\' as nog ze ook objectief kunnen oor , 
klachten: .. Als Geer..ruida S . voor !5een g,~ i d Jf te k o l'~;; "dl' rlands Hc r'.'ormd en li d der. binnen de muren van het als h ij sp iridol 0\ jt' !!·..'bru ik de!.~n·: Ver~ect niet dal I:: e: 
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Woensdag staat voor de Arnhemse rechtbank de 56-jarige rechter schuldig verkl

tten: 'Het is 

Slachtoffers voeren al enkele weke 

et 

om een 
beeld 

verklaarde 
vaarding 
geldig en was hij vrij man, 

Tweede geding 

Weer 

devergoeding, 

zou lijn misbruikt. De 

was 

chlater 

gedeeltelIJk, toe, 

tuchtcollege 

man tekort had geschoten als thera
peut. De psychiater zelf had 

In een persoonlijke relatie . 

Het 
heeft ongewoon lang geduurd. Dat 
komt 
commissaris een lange reeks van ge
tuigen heeft moeten horen. Afgelo· 
pen herfst, de zaak stond al op de 
rol, zijn na het eerste kort geding 
alsnog 
Ditmaal op verzoek van de verdedi
ging. (Na dat kort geding meldden 
zich overi gens opnieuw slechtoffers 
bij de pontie.) 
.. Omdat het 2eer zware beschuldi 
gingen zijn, diende het bewijs met 
de grootst 
heid te worden verzameld", aldus 
het openbaar ministerie In Arnhem 
Het 
werd officiee l pas op 26 april 1990, 
na een laatste verhoor 
dachte, afgesloten. 
Slachtoffers en hun sympathisanten 
kregen door de lange duur van het 

aard. Niette· nieuwe termijn. bijvoor bezig was de zaak in de doofpot te voor ze. Als je hun gelijk erkende 
ex-directeur en ex-psychiater van de Heldringstichtingen in mln was de president van oordeel omdat het vooronderzoek stoppen. Ze vinden toch al dat justi  zou je leveel 'de controle over de 
Zetten terecht. De hulpverlener zou gedurende een lange dat het seksueel misbruik zo goed nog niet klaal Is, zoals in dit geval. tie zich te lankmoedig opstelt tegen kinderen verliezen ", aldus Strump 
eeks van jaren meisjes, die in dit internaat verbleven, sek als zeker ts. Zijn vonnis werd in ho Maar omdat het stempeltje ontbrak de ex· psychiater. hier in een publikatie uit , 974 over 

sueel hebben misbruikt en mIshandeld, ger beroep door het gerechtshof de rechtbank de dag Zetten) . De groepsleidster werd uit
De officier van justitie verwijt hem acht zedenmisdrijven, bevestigd van de ex.psychiater ' on  Ex-pupil eindelijk op staande lIoet ontslagen _ 

ij een kort geding IS de bewijsvoe  Dat beeld werd nog eens versterktvan ontucht tot verkrachting, Maar dat is een greep uit een 
nng Otet zo strikt aan voorwaarden toen op 14 maart Annie Bijnoord. Hoewel haar uit die periode geen veel groter aantal aangiften. Diverse belastende verklaringen 
gebonden als bij een strafzaak_ Daar ex pupil uit Zetten, die een boek klachten bekend zijn van de meisjes.ijn terzijde gelegd, omdat de verjaringstermijn was verstre
kan dl pen veroordeling volgen als In februari van dit jaar stond hij op  schreef oller haar bittere ervaringen wijst ze er op dal seksueel misbruikken. De oudste zaak op de dagvaarding dateert uit 1975, de 
'ie Is' (in dit gellal het seksueel mis nieuw voor de kort gedingrechter. met de jeugdhulpverlemng, na een In de hUlpverlening een bekend lIer jongste uit 1985. Telkens ging het om kinderen van twaalf. 
bruik) aanm'melij!c wordt gemaakt. werd er een voorschot actie biJ het huis van de ex·psychia' schijnse l is "dat dringend onder· 1100gstens zestien Jaar. Het is in beginsel niel nodig 'wetti  (20 000 gulden) geëist op een scha· ter door de politie van haar bêd kend moet worden" Met de vervol, 
ge en ov.. rtuigende' beWijzen te Ie ditmaal door een werd gelicht en In een cel opgeslo  ging van de ex-psychiater wordt 

AMSTERDAM - "Het is puin, 'merkwaardige belangstelling van lieren, J!o.ll~ in een strafzaak. vroegere cliente, die ook seksueel ten. In een telefoongesprek kort volgens haar de aandacht alleen 
t zijn lege hulzen waar Je al  de psychiater voor de ma5turbatie vrouw. die voor haar aanhouding had de Nij maar van het probleem afgeleid. 
In moet stoppen~ voor deze gewoonten van nieuwe pupillen Strafdossier sinds 1985 bij hem in behandeling meegse politie nog verzekerd dat 
isjes gelden andere nor Serieuze aanWijzingen over sek Wdlichl hèert de president zich in wegens depressieve klilchten ze, zeker gezien haar jeugdervarin Ze vindt dat de verw ijten eerder 

men", zei de doctor In de psy· sueel misbrUik waren er echter niet. zijn oord\!r:1 m'1dl' gebaseerd op het en fobieèn, wilde het geld voor de gen met isoleercellen, niet zou WOf· justitie en het parlement treffen. Na 
hiatrie. toen tijdens een ver· al gingen in en buiten de inrichting strafdossi~ r dat hij even van de offi  opvoeding van een kind dat de psy, den opgesloten. Ze is inmiddels al Kamervragen in 1974 over de toe

derlng met groepsleiding en sinds Jaar en dag wel de geruchten. cier van ju~ lil ie mocht lenen Ook al bi j haar zou hebben ver lang weer vrij, maar IS nog niet te standen In de Heldringstichtingen. 
tnf van de Heldringstichtin. Begin jaren '80 zijn bij de inspectie opmerkeliik. de verdachte kon op wekt , De rechter wees ook deze eiS, rug gewl'est in haar woning. werd door het minIsterie van justi

n vraagtekens werden ge voor de geesteOjke volksgezond dat mommIl m!'! t or nauwelijks op Op de pagina's met mmi adverten  tie een onderzoek ingesteld en ver 
It'Iltto;t bij de manier waarop heid in Arnhem tegen de psychiater de hoogte zijn Vtt" ch~ Inhoud van Vanwege deze zaak werd de psychi ties rn Het Parool, Trouw en de volgens kwam ook nog een weten

pupillen werden behan twee anonieme klachten Ingediend het dOSSier _ Prot(!$ len VBn ZIJn advo· ater begin dit jaar door het medisch Volkskrant wordt al enke le weken schappeliJke commissie met aanbe· 
Iiele I. wegens seksueel misbruik, "maar caat baatten niel , ClO~. Iw t hof vond uit zijn ambt gezet een soort publiciteitsoffens!ef ge vellngen. Die werden voor een deel 

omdat ze anoniem waren was daar niet dal dp reg'l ls vlln hl't proces, l-tet college was van mening dat de voerd tegen justitie en de verdach  opgeVOlgd. maar het handelen van 
Hul IS Dok puin. de meisjes die In weinig mee te doen" aldus voorzit recht waren \1i.'5chundNl , Oe 9""9  te. De affaire heeft onder (ex-}te de psychiater werd niet onder 

IH~ 'l .~ laatste halte voor de moei· ter W_ Bakker van de HeIdringstich  van zakl'n zal wo~n·;d '19 tlld (, J1~ dl' voor hulsbewoners vee l los gemaakt. zo zocht. ondanks berichten over zijn 
Hi~.$tl' !l,'vallen - terecht komen. tingen. blijkt ook uit de teksten van de ad slechte functioneren, aldus de ex
/1(11.11, 11,,.. van,,,,, orthopedagogiek J vertenties. "Is Zetten het Tsjemobyl groepsleidster 


( 1 '117 tot 1979 drrecteur van Schorsing 
 van de Nederlandse hulpverlenings· 

Ithopedagoglsche afdeling van De vele protesten .sinds 1974 heb Vooronder.zoek Directeur komt 
 industrie7" Bij het 'steunpunt Zet Sterkere positie 


I IIJÎl lr ingstichtingen): .,Een kwart ben nauwelijks let~ uitgehaald. De 
 ten' In Amsterdam, opgezet door Strumphier' "De psychiater bleef in heeft ongewoon woensdag voorheeft Incest-ervaringen, omstrpdlm p~ychiatp.r kon onge ex-tehUlsbewoners. melden Zich functie en kreeg met de Jaren zelfs 
de helft komt uit één , stoord doo~9aan ml't wal hij deed. volgens een woordvoerster nog een sterkere positie, hoewel hij de lang geduurd de rechtbankInnen en vrijwel allemaal liet hl'f'fI lot eind 1988 geduurd steeds ex-pupillen uit Zetten, maar dialoog met de groepsleiders en de 

IJn 71) .lfkol115tlg uit de lage sociale voO/dill wc-rd ,"gegrepen, ook uit andere tehuizen, met nare pupillen niet kon aangaan. HIJ keek 
kl.tssi!-" In novemtJl'r88 zette het bestuur ervaringen uit die tijd . Er zullen, zo de pupillen niet aan als hij met hen 
Die ml~ isle~ - kwetsbaar, opstandig, van dl! H~ldrlngsl ic htingen de direc behandeling van de strafzaak onge· het tuchtcollege verklaard dal hij op verwacht zij, woensdag veel ex-pu praalte, verdiepte zich niet echt in 
afhankelijk - Waren aan deze psy tt'UI voor onbepaalde tijd uit zijn twijfeld dOOI de verdediging wor een patiênte 'een hchaamsgerichte pillen naar de zitting komen. wat hen bewoog. Vee l kinderen 
chiater toevertrouwd. Hij voerde in lunctie, nadat er door drie ex·pa den opgerakeld therapie' toep'aste, die uitmondde voelden zich niet op hun gemak bij 
de beslotenheid van zijn beh,lndcl IIt'nlen Idachten wegens seksueel De advocaill zal daarnaast vraagte· "Maar we hebben afgesproken dat hem of waren bang_ Dat is ook met 
kamer therapeutische gesprekken m i sbr ui~ waren Ingediend. Hij werd kens zetten bil het politie-onder we ons heel netjes zullen gedragen verwonderlijk geZIen ZIJn negatieve 
met ze HIJ bepaalde of het gOl'd kort nadien ook ontslagen Eind fe  zoek_De "f ljkspolituo heeft, nadat er gerechtelijk vooronderzoek We willen op geen enkele manier de ijk op de meiSJes: 'Het is puin, het 
met ze ging, of ze misschrl'n ,11 zo brllari vorig laar volgde zijn arresta al SpOlllO<ln aangiften waren bin rechter aanleiding geven de zaak zijn lege hulzen waar je alles in moet 
ver waren dat ze buiten dt Inr lrh tie. Vervolgens stroomden de aan nengflkomen. op eigen initiatief ex vooral doordat de rechter opnieuw te verdagen_ We voelen stoppen, voor deze meisjes gelden 
tll1g op kamers kond(·n yJan wo giften binnen bij de po litie. pupt ill'n von de Heldnngsl lChtingen bovendien niet voor een volksge andere normen," 
nen. HIJ verkeerde In J! 1'11 pl)~itil", bl'nduNd. De adressen kwamen lilt richt. Maar we vinden we l dat. on Volgens Annego Strumphler was de 
waar in macht en misbrUik van tlnd vorig jaar, de psychiater zal de ·admlnlSlTatie van de Inricht ing. geacht de uitspraak van de recht  psychiater/directeur van de Hel
macht naadloos 111 elkaar over kun· nog altijd in voorlopige hechtenis. De verdediging vindt dat deze loge· bank, er aan de slachtoffers nooit dringstichtingen onbekwaam. En hij 
nl"n gaan. spanden vijf ex-pupillen een kOrl ge noemde schepnet-methode heeft enkele getuigen gehoord, meer recht gedaan kan worden." werd niet teruggefloten door het 
AI vanaf 19/4 i~ er, vooral bij de ding tegen hem aan. Vooruitlopl'nd geleid lot een eenzijdig, oneven stichtingsbestuur of door het minis 
'v.lkbond VJn tehuisbewoners', de op een civiele bodemprocedure p.is  wichtig proces-verbaal Ex-groepsleidster terie, hoewel de signalen naar bui 
8elangenv~ren i ging minderjarigen, ten zij een voorsc hot op een scha , De orthopedagoge drs. Annego ten duidelijk waren ...Hij werd zelfs 
heftige kritiek op de manier waarop devergoeding wegens seksueel mis Door het klassieke 'foutje in de dag Strumphler. voormalig groepsleid aangemoedigd." 
de psychiater/directeur van de Hel  bruik. Ze vroegen alvast 99 000 gul· lIaardlng kwam de ex-directeur be ster bij de Heidringstichtingen. Strumphler vindt dat de psychiater 
dringstichtingen zijn puprl len be den gin juni vong Jaar na rUim drie maan  Vindt dat met een veroordeling er "op zichzelf gelijk had dat hij de 
handelde. De kritiek spitste zich toe De president van de Arnhemse den hechteni!; onverwacht Vrij Ver mogelijke zorgvuldig genIIjk ook geen rech t wordt ge  meisjes wilde helpen bij hun seksue
op de therapie van straf en wille rechtbanl<. wees de eis gedeeltelijk zuimd was zoiets Simpels als een daan aan de ex-directeur_ Strump le ontWikkeling, Veel pupillen zitten 
keur, het buitensporige gebruik van toe- Hij veroordeelde de voormalige datumstempel te zetten op de dag hier, die vandaag op de Podium met een seksuele problematiek. Een 
de separeercel Oargon voor isoleer  directeur tot het betalen van 3 000 vaarding die was Uitgebracht voor gerechtelijk vooronderzoek pagina in deze krant wat uitgebrei. goede hulpverlening probeert hen 
cel), de koude douches, het gebruik gulden aan elk van de pupillen De een pro forma-zitting. Een verdach der haar visie geeft. raakte in 1974 daarmee te helpen Maar deze psy
van de 'onrustband', een afge leide man heeft dat tot dusver niet ge te mag niet langer dan 102 dagen In ... an de ver in conflict met de psychiater over chiater kon het niet. Hij maakte er 
van de dwangbuis, en de gewoonte daan. hl) zegt dat hiJ geen geld voorarrest ~:Jtten. Voordat die ter· de behandefing van de pupillen ( .. Er een knoeiboel van " 
kalmerende injecties toe te dienen heeft. Het kort gedingvonnis was mijn is verstreken moet de officier heerste een stilzwijgende afspraak 
(het 'platspuiten'), nogal opmerkelijk: de psychiater de zaak voor de rechter brengen in huis, dat de kinderen nooit gelijk • Pagina 19: Zorg voor de hulpver
Maar ook werd toen gewezen op de was immers nog niet door de straf- Daar kan hij dan eventueel vrag'?n justitie en de verdachte_ onderzoek het gevoel dat Justitie kunnen hebben Dat is met goed lener, 



• Vsn links nssr rechts op de 
voorgrond, verdediger mr. E. 
Sutorius, verdachte Theo F., 
officier vsn justitie mr. N. 
Leeman en leden van de 
rechtbank. met tweede van 
rechts. president mr. Smlts. 

•ae • e 
s 

ring.cJirecteur 
• •zes Jaar eIsen 

door Fred SoetemaD 

ARNHEM donder ag 
....Een meisje van veertien. Naakt en ge-

blinddoekt staat zij tegen een meetlat als de 
psychiater haar misbruikt. Zij doet alles wat 
hij zegt. Hij is de dokter. Hij zal toch wel 
weten wat goed is. 

In de Zettense Heldrings
tichtingen heeft het jaren
lang gegonsd van gerl.Lch
ten over seksuele uitspat
tingen die psychiater drs. 
Theo F. zich volgens het 
proce.~dos,<;ie . achttien jaar 
achtereen veroorloofde met 
aan hem toevertrouwde 
jonge meisjes. Al in 1983 
klaagde een van hen ver
geefs hierover bij haar 
hu.isarts. 

"Tot welke straf hij ook 
wordt veroordeeld. sommigen 
zullen deze niet in verhou
cllng zi.en staan tot hun ellen
de en pijn," zei gi teren de 
Arnhemse officier van justitie 
mr. N. Leeman, die Thco F. 
(56). domineeszoon, vader 
van vijf kind ren, irun.iddels 
door het medische tucbtc.olle-
ge voor het leven uit zijn 
beroep gezet, gescheiden en 
gebukt onder torenhoge eha
devergoedingseisen, zes jaar 
opgesloten wiJ hebben. 

Wat mr. Leeman betreft is 
er geen twijfel aan de kwali
teit en de betrouwbaarheid 
van de stortvloed aan belas
tende verklaringen. 

Boeman 

den in de isoleercel werd ze 
betast, en hij "speelde" een 
verkrachting met haar die op 
video werd vastgelegd. Com
mentaar van de dokter: "Zij 
kwam bij me met het verhaal 
dat ze verkracht was. even 
voordat zij bij ons weg zou 
gaan. Zo gaf ze me psycho-: 
therapeutisch voer om haar 
verblijf te kunnen .rekke ." 

Tbeo F. verw~r.t zic.h ~. 
gen de aantijging van meisje 
G. (16 die na diverse zelf
Dloordpogingen in Zetten te
recht was gekomen. Ze kreeg 
"ontspannende injecties", to
dat de dokter aan zijn gerief 
kon komen. De dokter: ,.Zij 
zette mij onder druk om aan 
slaap- en andere middelen te 
komen. Ik weigerde. Toen zei 
ze dat ze dan wel allerlei 
dingen over mij zou gaan ver
tellen ...... 

Stimulerend 

• Leden van Steunpunt 
Slachtoffers Zetten plaatsen 
borden met kranteknipsels 
over Theo F. In de gang van 
het gerechtsgebouw. 

~oto: Pe", ,,,,,t 
nimmer iets vernomen. Hoe 
kan het dat dan nu plot! eling 
wèl die verwijten op hem 
neerdalen? 

Seksuoloog prof. dr. Jos 
Frenken (Leiden) heeft de 
oorzaken geanalyseerd: 
• het verwachte ongeloof, 
• de zwijgplicht die F. zijn 

pupillen oplegde; 
11 de diepgewortelde angst 

Niettemin vroeg de raads
man van F . zich af of zijn 
clienl wel een eerlijk straf· 
proces beleeft, gezien de bui
tengewoon eenzijdige golf 
van publicileit die F. te ver
duren Icreeg. Ook de partij

digheid van de rechtbank 
werd in twijfel getrokken en 
de officier van justitie zou 
on bevoegd moelen worden 
verklaard. 

Het proce wordt "andaag 
voortgezet, 

Kalmte en i rgetogenheid 
in bomvolle rechtszaal 

voor hem; Van een onzer \'ersJaggevers 
• het m 'deplicbtigheidsge-

\'oel, schuld en schaamte; ARNHEM. donderdag 
• het liever willen vergeten. Mondjesmaat werden re tocgel ten. Eén voor één fouilleer

"Met aan zekerheid gren den d parketwacht rs 'de slachtoffer van Zetten' voor ze de 
zende waarschijnlijkheid zijn publieke tribune op mochten. 
de verklaringen geloofwaar- Uiterste voorzorgsmaatre

F.'s raadsman mr. E. Suto
riu 7. t dB revenwel vr8agte

; lp. a b Z t-

rug", aldus de seksuoloog. gelen" aren genoID n.•,Het 
~~____________________I is ('en geladen zsak. ' zei ' én 

an d' b---------~~==== 

In Zetten werd dokter F. 
door staf en personeel in 
hoofdzaak ervaren als een sti
muler nde persoonlijkheid. 
maar hij was de bass, Zijn wil 
was wet. Klachten ? Nooit 
gehoord, zegt een reeks perso· 
neelsleden. F. haalde zelf ecn 
,.patiëntenverlrouweosper
. oon'· binnen. Ook die heeft 

mi era bel eindstation 
y n de Kinderbescb nning. 
wárcn nu eenmaal behept 
met erru ï ge gedragsstoornis-
en of ZWJl e psychopatholo

gie. En dokter F. móest nu 
eenmaal altijd aantreden 
,'001' interventie in cri 'issitua
ties. Zo werd hH d · cm 

wa hiers: 
DOOit .. 

Zes politieagenten bewaak
ten de rust. Twee mensen 
van de steungroep Steunpunt 
Slachtoffers Zetten instal
leerden in de gang twee bor
den volgeplakt met krante

over F. 

es 

Ex-He 

hoa 




Lange stilte rond pij 

Door onze redacteur 
JOOP MEUNEN 
ROTTERDAM, 1 Juni 
;Pavlov in de Betuwe', zetle de 
Haagse Post op 1 juni 1974 als 
kop ooven een Interview met de 
psychiater Vdn de Heldnng Stich
tingen in Zetten. Het ging over 
het geruchtmakende ontslag van 
een opponerende groepsleidster. 
En vooral over het geb ruik van 
isoleercellen, koude douches, 
dwangbuiz.cn en medicijnen om 
de 'moeil ijk opvoedbare meisjes' 
In hel gnreel te krijgen. 

..Elke keer dat conditionering 
helpt is het goed, maar elke kee r 
dat hCl niet helpt is het mar te
len", lei de zenuwarts. Die uil
spraak IOU daarna nog dikwijls 
worden aangehaald. Want mter
view~ gaf hij nog l elden. 

Wocnsd.\g, zestien Jaar later. is 
dele psychiater, de S6-jarigc Th. 
F, veroordeeld tot zes jaar hech
tenis en dl' jaar beroepsverbod 
wegens ontucht met en aanran
"'Hlg en verkrachting van ex-pu
pillen. De afgelopen twee jaar wa
ren 21 aanklachten tegen hem in
ge"'iend. Een groot deel daarvan 
sloeg op (vermeend) wangedrag 
van .. . van vóór 1977 en was ver
jaard .. Maar er blij ft nog genoeg 
0vllr'·. lei rechtbankpresident mr. 
P. R. Smils toen hij van bet res
tlo t de vrijspraken had afget rok
ken. 

Iedereen die zich met de 
l:wk-r. heeft bezig gehouden 
wurstel t met de vraag hoe het in 
hemelsnaam mogelijk IS dat het 
ulung heen gcduurd voordat de 

Ilrnst ervan werd ingezien. " Velen 
hebben dc boot gemis!" , ,.egt de 
Interviewer van destijd" A.J . 

Heerma van Voss, tegenwoordig 
eindredacteur van het Maandblad 
Geestelijke volksgezondheid. 
"l iet zat nog niet in je mee.'it 
wantrouwende seemmo's voor In 
te rviews om te denken dat achter 
dat martelen nog leIs anders. na
melij k ~eksuecl misbruik van pa tI 
l!nten door de arts, kon ligglln . 
Dat kan nu niet anders dan !lalef 
overkomen. ma.1r toen was het 
een echt taboe. Ik bedoel met een 
taboe waarvan op teleVIsie steeds 
wordt gelegd dat het een taboe b 
om cr vervolgens een programma 

Zwijgen over geheim 

Zetten vergeleken 

met incest in gezin 


Han te wijden . Nee, hel was iets 
dot builcn je voorstell ingsvermo
gen lag" , aldus Heerma van Voss. 

I n het voorjaar van 197ot stelde 
de Be lan~envercnigi ng Minderja
rigen het zwartboek 'Zeilen Zal 
Gezeten ' samen. Daarin werden 

behalve kri tiek op Isoleren. 
platspuiten en koude douches 
de eerste Signalen van f.'s seksu 
ele aberraties opgetekend: ..Twee
maal per weck kreeg 7.e een ge
sprek met F waar seksualiteit de 
hüofdmoot vormde. Ze moest van 
haar zelfbevredigmg worde n afgc 
hol pen Toen F tijdens een ge 
sprek even weg moest, kreeg ze 
een Zweeds voodichlingsbockje 
in handen gedrukt. Bij zijn terug
komst moest IJ! zichlelf op de di 
van bevredigen, dan zou ze cr wel 
van af komen" 

• 


etten blijft mysteriëcr)~ 

Ih!IÎUl1nt lIr , J.c. van Acker lic h. 
1)1) lIil IlelgW. • d'kom~lige órlhope
.ltlf'lUV lIalil in 1977 de vacan te 
pfi'.t ~~ 111 directeur van de ort ho
pc(lal:\pgi~chc ardeling lil . Twee 
) .1.11 later slolld IlI j weer op straat, 
11.1 ecn duvercntle rUlie met F en 
hll h\!\tuur Van Aekcr. nu hoog
IcrHrtr in Nijmegen, vergeliJkt het 
1 1 111~~ l\ViJg~n Over hel pij nlij ke 
l!chell11 van Zeilen met incest 
bjnnen hct ge/i n. Daarvan is be
kl' IHI d,lt hèl gemid deld vier lot 
e~ /' ;l lIr duurt voordat andere ge
I n~ ede ll t:r weet van krijgen. 

Niet umtlat ze het verdringen. 
Uhl.\( omdat ze het Iliet zien. mer
kC I, cn welen. 

I);JMnaast wij~l hij op ,de ge
weldige discrepant ie" lussen ar ts 
1!!1 pupil Irl de Betuwse inrichtmg. 
.. ;\;1fI th: ene kant veelal mishan
IIchh!, crn~tig affectief verwaar
IlJn~dc. kwetsbare meisjes die in 
eli uih:rs t ,wakke poslIie \lerkc

n~1I I'n aan de andere kant die 
hcle Illm;htige psychiater, die een 
bee tj e. ech goeroe-achtig type is 
fllI:1 C!Cn enorme status, alt hans 
hlllllCfI de inncht ing. fl ij weet 
.1II!1st i ~e meisjes tegenover zich, 
,tie biJ klachten toch niet serieus 
penomen Tullen worden en afhan
kelijk van hem zijn, omdat ze 
dCllken dat hij beslist wanneer ze 
erUit mogen." 

ren slotte sp\!Clt volgens Van 
"doer "het 7Waar protestantse 

I1 dhllU" een rol. . Van oorsprong 
i!\ het CCII bekeerinslituut vOor ge
vallen vrouwe n. De cultuur en de 
Illen t:lliteil die daa r bij pasten, 
heersten tol voor enkele jaren nog 
vrij sterk bij het bestuur. Men 
kun ongelooflijk moei lijk. toege
ven dat iemand uil eigen kring in 

-


I.onde kon vallen. Zo'n houding 
van: zOiets kan ons niet overko· 
men, d.it moet worden toege
~ehreven aan de pervdTse ranta:.ie
~n van die meisjes. In l\;Ilj5 werd 
F. nog benoemd tot algemeen 1.11
reeleur. Dat IS al leen te verklaren 
uit een enorme arrogantie, uit ccn 
sterk geloof in de vool7ienigheid 
in eigen voordeel. " 

Waar waren de inspecticli van 
WVC en Just itie al dlc lijd? Te· 
gen hun passieve houd lOg is vrij
\I el onophoudelijk geageerd door 
de belangenverenigi ng en latef de 

Wrang dat ik als 

15-jarige niet werd 

geloofd en nu wel' 


stichting 'Vrouwen tege n sexueel 
geweld door hulpverleners'. In
spceteur G.T Gerssen van de re
gionale inspectie voor de geesle
lij ke volksgezondheid kwam drie 
jaar geleden in de oo~lel ijkc regio 
werken. "Mijn voorganger heeft 
herhaaldelijk klachten over mis
standen onderzocht. maar liep 
steeds vast op ontkcnning van de 
Zijde van F. en op het reit dat de 
aangeef~ ler~ niel uit de anonimi 
teit wilden treden. Pas in 1988 
kwamen de eerste concrete aan 
gi ften en dat bood mij de moge
lijkheid doo rlaslender en vast hou
derder op te treden dan mijn 
voorganger. " 

Gerssen legt dat hij ze lf "ook 
gesc hrokk.en is van de lange voor
gesch iedenis" Een waterdichte 
verk laring voor het mysterie heeft 

hij niet, maar hij kan wel enkek 
uspecten aanstippen In de eerste 
pllWt:. hel veranderde tiJusgll' 
wnlhl. " Er wordt legenwoordig 
veel meer üp gehamerd mei \TI

I!e~l en :.ek:.ucel milibrulk naar 
buit\l~I, te trede n en aangifte te 
doen. 

J)uarn;L.15t waren bestuur en di 
rectie Vi.ln de inllchting te veel 
t\\ec handen op een buik . .. Er 
was gebrek aan distantie. In het 
bestu ur laten vaak menscn die 
maatschappe lijke vcrdienstdn 
hadden. maa r op hel lerrem van 
jeugdpsycillalric en orthopedag 
ugie gecn deskundighe id hadden 
Daardoor stonden zc met boven 
de directeur, Slee I.e waren nage 
nt)cg .. vo lledig afhankelijk Van 
hem. 

De IwiJgzaamheid onder het 
pcr~onec l , waaronder in de ge
ruchtclisrecr volgens Gerssen wel 
verlUllen over F.\ bil.<ln1: sck~u
!lIl! ' lherJpi('l!n' CIrculeerden, 
schrij ft hij toe alm diens cha
mmatische leiderschap. ,Zijn 
naam cn 7.ij n POSili" dwongen res · 
pecl nf. Dat mankt hel voor een
voudige medewerker- moeilijk 1 
denken dat zo iemand het bi; het 
ve rkeerde Ilind heeft. Lij zijn ge
neigd te denken: dat kan niet 
waar l ijn." 

..Het IS wrang" lcgt Annk 
Bljl100rd van het Steunpunt 
Slachtoffers Zetten, ,.dal Ik met 
mijn verhaal niet werd geloord 
loe n ik I j W:1S en wel nu ik 33 
ben. Als je ouder bent kun je het 
beter verwoorde n en word je cer
der serieus genomen. lIel Îs cy
ni~ch. maar ik denk dal het 7.0 
werkt." 
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iI ove van' Finkensiepe 

• 

door Sytske van Aalsum 

AMSTERDAM - Oe donkere 
ogen kijken je onderzoekend 
en doordringend aan, Een ver· 
moeldê. maar ook $tiiJdbare 
blik. Annie iBijnoord (33) heeft 
eenzwarê week achter de rug. 
Sinds ze vorige week vrijdag 
hoorde dat elC·psych;aterl. 
Finkensleper op detclcvisi 
zou komen, heeft ze geen ru~· 
tig moment meer §lakend, 

tegen Finkensieper moel een pre· 
ventleve werhng uitgaan." 
Annle Bijnoord heeh zich als woord· 
VOE!rster van de slac.htoffers van Zet
ten altijd bediend van onverbloemd 
1a.'Jlgebruik. Maar Sinds het optre· 
den van de psychiater voor de Vara· 
'televisie is het laatste restje bI!
hoedlaamheid verdwenen: " Een 

f ' geleden zou ik hem nog geen 
psychopaat hebben genoemd. lIIu 

urf ik dal wel. Door de berekende 
wlll~ '('Jflarop hij heeft geprobeerd 

m;IJopnenpubliek tp bespelen" 
Op do bewuste uitzending kijkt ze 
mut gemengde gevoelens terug: 
.. Voor Flnkerrsteper was dit het 
moest Ideale programma. Slechts 

" I nlerview~( en eén gein ter· 
\/I!~wde, Geen nagesprek of discus· 
ie. Zllals hij ooit in lijn spreekkamer 
t. metóén pup,l tegenover zich. 

Situaties waarin Finkensleper zich 
heel vt.!itlg voelt. omdat hij dan het 
lotolt' ol/arwlcht heeft." 

Geweldige uitstraling 
.,Dozt! man heeft een sterke per· 
aonlljkt 'id met een geweldige uit· 
traling Jt moet zijn werkelijke ka· 

re~ter beuuder.. n. om hem op gelijk 
nlvEaUIe-gemoet te kunnen treden. 
I,; n~(,1l1 ~aul Wiueman op dit punl 
nlèts kWillijk, maar hij heeft Finken· 

!per wel onçerschat. Alles wat 
de.z(! man doet, heeft !;Oen doel, Pas 
~5 je dat weet, kun Je met hem 
praten," 
Welk doel FInkensieper voor ogen 
had, is 'Joór haar zonneklaar: "Het 
WilS eàO Wanhoopspoging HIJ zat er 
niet om zijn onschuld te bewijzen. 
li el woord onsthula heeft hIJ geen 
nkele keer in de mond genomen. 

Op de vraag waarom hiJ hiet ge· 
vlucht is. antwoordt hIj bijvoorbeeld 
niel : 'I~ ga door tot mijn onschuld 
bewezen I!..' Nee, hij zegt dat hem 
daDrvoof het geld ontbreekt en dat 
vluchten naar het'bJitenland hem in 
een Isolement brergt." 
,Dat isaflemaal pure berekening: hij 

heeft ook pa!. toegestemd in het 
interview nadat vorige week het 
talilisser'lent oller hem is ultgespro· 

n (aangevraagd door vijf ex·pupil· 
Ipn die een schadevergoeding van 
hem eisen, red.). Zo van: bij mij valt 
nu toch niks meer te halen." De 
IlIchtoffers en hun advocaten heb· 

n dat laatste altijd sterk betwlj-
Id 

betaalt nu tweeduizend gulden alt· 
mentatie en houdt zodoende VIJf· 
tienhonderd gulden over. Daar kan 
hIJ de schadevergoeding dus niet 
van betalen. De rest van zijn geld 
heeft hij veilig weggezet. Als de 
c.urator vermoedt dat er elders geld 
valt te halen, hoeft hij alleen maar 
zi jn paspoort in te nemen." 
"Eén ding heeft de uitzending VIel 
duidelijk gemaakt. Finkensieper is 
super·lntell igent en heeft overWicht 
op de mensen om hem heen. Die 
had hij op het personeel, op de kin, 
deren en in zijn functies elders. Zijn 
macht strekt~ zich ver bulten Zetten 
ui t. Hij zat niet voor niets \0 Zwolle 
gevangen en niet in Arnhem. Hij had 
te veel vriendjes daar." 
"Deze man is emotioneel gestoord, 
een gespleten persoonlijkheid F1 n
kensieper Is zelf voer voor psychia
ters. De pupillen in Zetten noemde 
hij lege hulzen Maat als mensen al 
lege hulzen kunnen Zijn, dan is hij 
dat wel. Hij heeft een psychiatrisch 
onderzoek altijd geweigerd. Lo
gisch, want dan krijgt hij te maken 
met collega's die zijn gelijke zijn. Uit 
dat televisiegesprek zouden ze als .. 
nog een psych iatrisch rapport kun·· 
nen opmaken." 
"Finkensieper denkt nog steeds dat 
hij onaantastbaar is. Hij gelooft pas 
dat de strijd verloren is, als hij de 
bak ingaat Da t kan nog jaren duren, 
want hij gaat zeker in cassatie wan·· 
neer hij in hoger beroep opnÎeuw 
veroordeeld wordt En wanneer dat 
moment ooit komt, dan gaat Fin · 
kensieper praten en rollen er meer 
koppen. HIJ was niet de enige in 
Zetten die foul zat en voelt zich dan 
in steek gelaten. Dan denkt hij: als ik 
ga, dan gaan jull ie ook." 
,Ik weet zeker dat hij pan isch is bij 
de gedachte aan de cel. Voor ie
mand die kinderen verl<rachtte in 
een isoleercel, moet de gedachte 
aan een strafce l verschrikkelijk zijn. 
Bovendien. daders van zedendelic
ten staan onderaan de ladder In de 
hlérarchie binnen de gevangenis. 
Toen Witteman hem daarop wees, 
werd hij heel even zenuwachtig. 
Maar meteen daarop zei hij Ijskoud' 
'Ik wil niet zeggen dat ik onderaan 
de ladder blij f, maar je begint 
daar.. . '. Ik kreeg kippevel van die 
opmerking_Het bewijst dat Finken
sieper altijd zal proberen anderen 
naar lijn hand te zetten Laten we 
hopen dat de directeur van het Huis 
van Bewaring waar hij moet zitten 
van goede huize komt. Want voor·· 
dat hij het weet, zit hij op het 
borreluurtje bi) Finkensieper in ziln 
cei." 

Nederlanders lappen massaal de snelh pidsbeperkingen aan hun laars 
Nochtans is dit 'geen reden geweest om minister Maij va n verkeer en wa· 
terstaat de wacht aan te zeggen Nederlanders ook ontduiken de belas
tmgwetgevlng, maar het parlement heeft minister Kok van financien er tOl 

dusverre niet ech t mee lastig gevallen. Waarom zouden we het dan min is 
ter Braks kwalijk moeten nemen, dat hij er niet in geslaagd is om de vissers 
bn'lnen de vangstbeperkingen te houden7 

He t zijn deze en andere overweginge n, die de CDA·frac t ie in de Tweede 
Kamer uitermate mild stemmen jegens het fale nde visseri jbeleid van hun 
geestverwante minister En zij hebben in zoverre gelijk, dat het allerminst 
eenvoudig is om onWillige vissers in het gareel te houden. Bovendien was 
ook de Kamer gedurende al die jaren redelijk op de hoogte van de vangst· 
ol/ersch rijdingen, Met andere woorden, voorzover de min ister al fouten 
maakte, deed hij zulks in commis~le . Er was sprake van wat in het Haagse 
jargon wordt genoemd 'verwijtbaar medeweten' . 
Maar hoe begrijpelijk ook. derge lijke overweg ingen zijn geen echt ant
woord op de vraag In hoeverre de minister verantwoordelijk kan en moet 
worden gesteld voor een stukje 'verf!oddering' van de samenleving, zoals 
prem ier Lubbers het wijdverbreide euvel van de normvervaging omschrijft: 
Het kan toch niet zo zijn, da t we simpel moeten vastste llen dat de wetge· 
ver in dit land gefaald heeft, om vervolgens doodleuk over te gaan tot de 
orde van de dag? 
Belastingontduiking en snelheidsovertredingen zijn en blijven strafbare fel' 
ten. Ministers die aantoonbaar In de bestrijding van dergel ijke feiten te· 
kort sc.hieten, dragen daarvoor wel degelijk een verantwoordelijkheid. MI · 
nister Smit·Kroes glhg zelfs ove r de ran d toen zij destijds de honderd kilo· 
meter·limÎet belaçhelijk maakte; ook al was de Kamer zo 'soft' om dit fei t 
te laten passeren. Verwijzingen naar deze voorbeelden baten de CDA·frac· 
tie daarom niet. 

De komende dagen zal de Kamer zich seneus bezig moeten houden met de 
oorzaken van een stukje 'vedloddefing' van de samenleving . Ongetwijfeld 
zal dan blijken dat het niet meevalt om dit tij met behulp van regelgeving 
te keren. Maar evenzogoed dient men Zich af te vragen of Braks in af die ja 
ren niet veel en veel te optimistisch is geweest, hij de Kamer in het ver· 
lengde daarvan niet een al te rooskleurig beeld .heeft voorgeschoteld en 
vooral ook of hij niet veel eerder aan de bel had dIenen te trekken . 
Het is voorbarig van de oppositie om nu al, nog voor de minister de kans 
heeft gehad om zich te verded igen, te roepen dat hij maar moet aftreden 
Maar evenzogoed l5i het voorbarig van de CDA·fractie om net te doen of er 
niets aan de hand is. De door Lubbers gesignaleerde 'verfloddering' is eer, 
ernstig verschijnsel, dat om een ellen serieuze afhandeling vraagt, waarbij 
het duidel ijk stellen van verantwoordelijkheden niet geschuwd mag wor· 
den. 

Verfloddering (2) 
Hoe makkelijk Haagse regelgeVing in 'verfloddenng ' kan verkeren bewe· 
zen dezer dagen de ministers Mali en Hirsch Ba ll;n van justitie De bewinds· 
vrouw van verkeer meende, terec.ht overigens, dat er krachtIger diende te 
worden opgetrede n tegen het zwart rijden. Een verhoging van de boete 
van vijfentwintig tot honderd gulden achtte lij op haar plaats. 
Edoch, zij vergat even dat hardnekkige zondaren een dergelijke boete ze i· 
den contant betalen, maar het vr-olljk tot een rechtszaak laten komen; ten· 
minste als zij al zo vriendelijk iijn de juiste naam en het adres op te geven. 
En wat blijkt dan? Juist, dat het openbaar ministerie jn ZlJlke gevallen niet 
meer eist dan een boete van vijfenzestig qulden; een net to winst derhalve 
van vijfendertig gulden. 
Overbodi~ te zeggen dat een dergelijke halIdeiwijze de strijd tegen het 
zwart rijden in het openbaar vervoer tot een lachertje maakt, ongeacht de 
redenen die de ministers VOOf het verschil In hun gedragslIJn aanvoeren. 
Toegegeven, het gaat hier om een inCident, een communicatle·stoornis 
om een geschil, dat vermoedelijk snel de wereld uit zal worden geholpen 
Nochtans vOrmt dit incident het zoveelste bew ijs dat we nog een lange 
weg te gaan hebben In de strijd tegen de ·veJfloddering' . 



eenige wer eliJ hei an sychiater F.: 
'Het verhaal is geloofd, maa daarmee oett het og 

per se gebeurd ezïn' 

Theo Finkensieper, de wegens 
meervoudige ontucht, verkrachting en 
mishandeling van minderjarigen tot zes 
jaar gevangenisstraf veroordeelde ex
directeur-psychiater van De 
Heldringstichtingen in Zetten, schuwt 
niet langer de openbaarheid. Volgende 
maand komt zijn zaak voor in Iwger 
beroep bij het Arnhemse gerechtshof 
Afgelopen zondagavond liet hij zich 
door Paul Witteman ondervragm in hee 
Vara-programma Het Moment. Het 
werd een opmerkelijk interview  niet 
omdat de voormalige zenuwarts de 
feiten waarvoor hij werd veroordeeld 
toegaf, maar vanwege zijn stoïcijnse 
imerpretatie van wat volgens hem één 
grool misver tand is. Hij ontkmde aTle 
be h 19Ing . H aaggesprek was 
voor veel kijkers aanleiding om 
verontwaardigd de Vara te bell I omdat 
de omroep de psychiater zo uitgebreid 
aan het woord liet. Hieronder volgen 
fragmenten uit het interview. 

ijrllleer Finkensieper, u 
bent lOt zes jaar gevan
genisstraf veroordeeld. 
Dat is nogal een zware 
straf Maar u zit niet in 
de gevangenis omdat u 
in hoger beroep bent ge
gaatl. Volgens het 

rechtsgevoel van veel mensen is het een rare si
tuatJe dat u nog vnj rondloopt. 
'Of het het rechtsgevoel aantast weet ik 
niet. Ik weet in ieder geval dat het volgens 
het recht is dat ik vrij rondloop.' 
Maar kunt u begrijpen dat mensen denken dat 
u nu de gelegenheid hebt om uw straf 110g te 
ontvluchten? 
'Dat kan ik begrijpen, maar als ik had wil
len vluchten had ik dat natuurlijk op een 
veel eerder moment moeten doen. Ik heb 
trouwens geen enkele r den om dat te 
doen.' 
U bedoelt dat u hel vooruitzicht van zes jaar 
gevangenisstraf niet vervelend vindt? 
'Er spelen twee dingen mee bij bet vluch
ten. Ten e rste heb je geld nodig om te 
vluchten en ten tweede, en dat weegt mis
schjen zwaarder: als je vluch t moet je weg
blijven uil Nederland en sluit je dgenli jk 
jezelfop. Je verliest het con tact met k.i.nde
rm en leinki.llderen en met andere men
sen waarmee ie omgaat. Je plaatst jezelf in 
een sOOrt isolement. Ook heb ik te nen 
male geen middelen om elders te leven, dus 
dat ligt niet binnen mijn mo elijkhcdcn. 
Maar ook áls bet binnc nujn mogelijkhe
den lag zou ik het, denk ik, niet doen. Je 
veroordeelt jezelt tot een langdurig weg
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nen de meisjes die na zoveel jaren met heel veel 
moeite hun verhaal verteld hebben rlOg eens 
een trap na geeft? 
'Ja, maar ik kriJg ook trappen. Daar kan ik 
natuurlijk . .. ik ben niet schuldig aan de 
dingen die daar opgenoemd zijn. Dat is 
geen kwestie van ... je h bt geen keuze om 
te ontkennen. ] gaat niet zitten denken: 
zal ik nou ontkennen of niet?' 
Hoe is het mogelijk dat zoveel meisjes een der
gelijke verklaring hebben afgelegd? 
'Ik heb in die inrichting beel lang centraal 
gestaan. In al di jaren zi jn de gedachten 
daarover natuurlijk veranderd . Zeker, in 
de jaren zeventig ben ik steeds aanwezig ge
weest bij isoleringen en conflicten. Meisjes 
die daar t en gez ten hebben, konden zeg
gen: als Finkensieper eraan komt dan IS het 
mis. Ik heb daarvoor gekozen, maar mi -
schi n heb ik daar achteraf spij t van. In die 
jaren vonden we dat als er iemand geïso
leerd moest wor en, we het beter zelf kon
den doen dan overlaten aan de politie. Zo
doende beb ik dat veelvuldig uitgevoerd. 
Ik was niet alleen de boeman, maar had 
mezelf zo opgesteld dat ik heel centraal in 
de inrichting st nd . Ik ad zeer veel machr. 
Ik had een heleboel functies in mij vere
nigd.' 

~ U zegT cigenli]k zelf" ik was een soort boeman 
È voor de pupillm en daarom hebben ze nu dit 

L..-_ _ _ _ ..:.-. _ _ _ __--.:......_ --'--____ _ _____ --">..'--_ _ _____ -' .i: soore verklaringen afgelegd. Dat er toen niet 

blij\'en van elke sociale rel tie die ik tot nu 
toe had. Ik leef op het ogenblik van een it
kering en misschien komen we daar strak 
nog op terug: er is mij g. teren meegedeeld 
dat mijn uitkering die ik heb dat ar een 
strafkorting op is toegepast van dertig pro
cent gedurende achttien maanden. Of dat 
dan inhoudt dat dat z kan bli jven met z 'n 
veroordeling of zonder, dat weet ik ruet, 
maar dat moet je niet vragen. ' 
Zijn er eigenltjk nog andere tneTl$en dan uzelf 
die aan uw onschuld geloven? 
'Er zijn mensen, mijn kinderen en een en
kele vriend, die zich tegenover mij blijven 
gedragen als tevoren.' 
Vraagt u ze dan ook ... 
'Nee, dat vind ik een onzinnige vraag. Ik 
ben blij dat ze zich zo gedragen en ik weet 
ook niet precies hoe je zo'n gedrag moet 
duiden. Ik vind dat je dat ook ruet moet 
vragen... ik denk dat de mensen daar mis
schien ook geen antwoord op weten. Het 
belangrijkste is dat ze je gewoon blijven 
zien als degene die je bent. ' 
Ik vraag me afofu het zichzelf, en de mensen 
irl uw familie met wie u nog omgaat, niet erg 
moeilijk heeft gemaakt door alles te ontken
nen. Ik bedoel, twintig meisjes hebben een ver
klaring afgelegd bij de politie. Vier van die 
verklaringen waren al voldoende om u tot zes 
jaar gevaugenisstraf Ie veroordelen . Door te 
omkennen bestem elt u al die meisjes ook ach
teraf nog eens Wt leugena rster. 
'Dat is naLUurlijk een heel merkwaardige 
UItspraak. Of ik het m zelf niet moeili jk 
heb gemaakt door t ontkennen. I ontken 
omdat ik de dingen die in de aanklacht 
staan niet g daan beb. Dal is geen kwestie 
van m ilijk maken. Dal i natuurlijk e n 
hele dwaz reden ring.' 
Maar begrijpt 11 dml niet dar u door te omkell

'Ik eb m zeH 
gewoon 
als schietschijf
aangeboden' 

over seksueel misbruik werd gesproken kwam 
misschien omdat de meisjes dat toen niet durf
den te vertellen. 
'Ik was ondere andere een boeman. Ik was 
niet alleen de boeman, maar ik had mezelf 
zo opgesteld dat ik wel heel sterk centraal 
in de inrichting tond. In een heleboel an
dere inrichtingen was de taak van behande
laar en directie wat meer verdeeld. De Hel
dringstichtingen hebben een sterk centra
listische geschied nis om bet zo maar eens 
te zeggen. De directie woonde op het ter
rein. Het is van oorsprong een charitatieve 
instelling .. .' 
Uw positie was dus niet te vergelijken met die 
van andere directeuren? 
'Nee. Qua woning en qua centrale discipli
ne . .. nee.' 
U had dus een groft're macht dan de andere di
recteuren? 
'Ik kan de macht van de andere directeuren 
niet beoordelen. Ik had zeer grote macht 
maar of die groter was dan van de anderen, 
daar wil ik af wezen. Ik had een heleboel 
functies in mij verenigd.' 
Maar waarom IIeef t de politie de beschuldigin
gen van de meisjes de emce en de weede keer, 
de rechter-commissaris het de derde keer, de of
ficier var! justitie de vierde keer e7I de recht
bank uiteindelijk de vijfde keer wel geloofd? 
'Het verhaal is geloofd, maar daarmee 
hoeft het nog niet per se gebeurd te zijn. Er 
zitten in de voorgeschiedenissen van die 
kinderen Ilerlei van dergelt jke gebeune
nissen - dus ik zeg niet dat me15Jes dingen 
verzonnen hebben. I zeg alleen, omdar ik 
daar zo ceruraal gestaan heb, en de ma ier 
waarop het ondccz{)ek opgeze( is, dal het 
zich op mij heeft gefol..usl. Ik denk dat er 

k nog een de de punt is. Er zijn allerlei 
dingen met die kind er .n gebeur en pas de 
laatste laren i er een he l ander klimaat 



ontstaan ver het vertellen van verhalen 
van seksuele mishandelingen. In de jaren 
IIrvoor ... dat 16 nog le . anders dan dat ze 
toen niet durfden. Er Î.!. een h el ander kli
maat over e betekenis van zulke verhalen 
ontstaan .' 
Is het miss /zien zo ge1.' st dat er in de Jaren 
zeventig em klimaat OIllSlmld In de inrichtÏtlg, 
waar u alle macht had, dal u dacht seksuele 
therapieët! tIlj" /ZII ;'1 de mode, daarmee kmI ik 
hier dus gaan expenmenterel1! 
'Laten we daar nou even voor eens en ltijd 
een streep onder rrekken. Hergeen waar· 
van ik word beschuldigd heeft niks met 
therapie te maken. Nooit. Dal 1S helemaal 
geen therapie en daar kan ook niemand iers 
over zeggen. 
Ik word er Dlel van beschuldlgd dat ik mo
gelijk dingen gedaan heb die je therapie zou 
kunnen noemen, t.k word beschuldigd van 
em lIge, zware eksuele mishandelingen 
en dat is waarom tk zes jaar gekreg<:n heb. 
En dá t ontkt:n ik.' 
111 hel vo/mis wordt gmoemd hel betasten vlm 
borstel! varl pupillm, ik 1I 0em maar war. 
Wal kOTI u'el e7l 1lJar kmI da" nier? Waar ligt 
de gr liS vo/gem u? 
Ik denk dat in zo'n inrichtmg in de situatie 

van psyc\liater [ot pupil dergelijke Jingen 
helemaál niet kunnen en bovendien 's het 
ook duidelijk, d inll-pectie heeft dut hele 
terrem van zogenaamde ek uele therapie
en tOL ver oden terrein verklaard.' 
U bent omslagen. Terecht of ten onrechte, dat 
laar ik buiten be c/rouwing, heef t em betrok
ken cliëllle brIeven ~'alJ u naar buiten ge
bracht. Die zij71gepubliut'rd;n een weekblad. 
(Vrij N derland - r d.) DaanlÎt blijkr een 
zekere seksuele obseSSi e uwerzijds dIe u ook 
weer .. 
'u we t e context niet waarin ik die brie
ven geschreven heb en ik wil daar verder 
ook met. .. dar is een context LUssen mij en 
patiënt en dat is gebl; urd maar of da .. , ik 
denk dat u het zo niet kum zeggen. ' 
Het is gepu lice en het heeft. 1latuw/ijk een 
rol gespeeld bI) de vraag' zou mijnheer Fin
kensleper [iegm of niet? 
'Ik h b mezelf gewoon als sc iet chijf aan
geboden.' 
Uw slachtoffers /rebben eeT' soort steu7lgroep 
gevomld. Die groep j buite'lgewo011 actief ge
weest e1l heeft er uiteindelijk voor gezorgd -
dat zal je ze moelm tlageveTI - dat deze zaak 
voor de rechter kwam. HeeflIl niet een beetje 
respeer voor deze meisjes dIe vroeger m een af
sclruwelijke positie hebben gezet6TI - nog even 
los van war u ze heej i aangedaaTl - mèisjes 
die ontspoord w ren en die nu op deze wIjze 
vatt }lIrn verleden loskomeTI. 
'Ja, eb ik daar re pecr v or. .. ja . • ik be
grijp wat z doen, maar ik ben nat udi jk 
zelf toch ook zo geraakt dat hel heel moei
lijk is m daar n g zo vene denken Als ik 
buiten mezelf treed ja ... maar of ik dat og 
k n weet ik nieL' 
Uw advocaat zei iTI her prOfes: m~in c/ie'TIl i 
onderwerp gw eest van een volksgerichl. Er 
kwam eet/ zlerhaa/ over de invloed van de me
dia waarbij ik, dat eg ik eerlijk, als journalist 
dacht: Ja luister eens even, als er dit soort f iren 
naarboven kom n is het de taak van de media 
om te zeggen: die mijnheer F. i de motor vat! 
verschrikkelijke toestandell geweest. Js her niet 
een beetje raar om daar dan achteraf over Ie 
gaan kla en! 
'Ik klaag nil:t, u vraagt mij iers.' 
E r . geklaagd. Het is volksgericlIl geT!oemd. 
'Jawel, maar of dat klagen is weet ik niet. 
Het is ook een constatering. Er zijn een 
aantal kanten aan die public·teit. Ten 
e rste is die publiciteit losgebarsten t (wijl 
het onderzoek nog liep. En, daar heeft mij n 
advo aat zeer terecht op gewezen, dat heeft 
de waarheidsvinding bemoeili jkt.' 
Maar is daclliet de raak· an de jOllrTlohsrtek? 
'Niet om de 'aarhei svinding re bemoeilij
ken. Laat ik een voorbeeld geven r w s 
een m 'sje waarvan betwijfeld ... die zei dat 
ik verschrikkelijke dingen met haar gedaan 
had ... er kon betwijfeld worden of ik haar 
überhaupt gezien ha . Want er was in die 

tijd een andere psychiater. Een ~ toeon
fro tati om dat helder te maken was niet 
meer mogelijk omdat mijn foto In de krant 
gestaan had. 
Verder heb J bet punt dat er ver misstan
den ... maar er is niet over mis tanden, r is 
over mij .. hoe moet ik bet zeggen ... de 
menseli jke kant of liever gezegd de on
menseli jke kam van mij i beschreven. 
Er zijn allerlei rare ilingen geschreven. 
Mijn ex-echtgenote ... laar ik hel eens bij de 
naam noemen. . mijn ex-e htgcnote moest 

' t de krant lezen hoe groo mijn genitaal 
was . Dat gaat alle perken te buiten.' 
Ik kan de ene publikati.? Tliel mei de andere 
. ergelijketl, dur Ir fr ook niet :;()'l!eel zill. Ik 
neem aOlt dal 11 ku1lt begnjpen dal wamleer er 
die aart feilm baveT! komE7I OVt?1' uat er met 
kinder871 ill een mrichring gebeurt, je de media 
m her algemeen mer klim fJertlJiJltm dar ze daar 
veel aandachr aarl gaan beSteden. 
'Ik verwijt de media niet dat ze er aandacht 
aan be leden. ik verwijt de media dat ze het 
erengd hebben ot een louter persoonlijk 

element van mij. En dat met allerlei smeri
g detail die puur geri ht zijn op ensatie 
Dat verwijt ik ze. En daa.r komlnog bij dat 
daardoor  en dan kan je zeggen: beklaagt 
u zi h? I 'ee - mensen die om mij heen 
staan, kinderen, mijn ex-nouw en nog zo 
wat anderen. ook nodeloos geraakt wor
den. Dan d nk ik: het g-,IlU ver over de 
schreer. Het voorbeeld dat ik u ner gaf dat 
is heel slecht te veneren. Ik begrijp best dat 
er dingen gebeuren .• 
Ik ben zo bang dar menseTI zullen zeggen: meI 
Zo iemand hebbeTl we geen medelijden. 
'Is de taak van e publiciteit om ver men
sen waarme men geen medelijden heeft 
om dan dat niet-medelijden te voltrekken? 
Vindr u dat? Als dat zo is dan taat on ' nog 
wat re wachten.' 
U gaal in hoger beroep? 
'Uiteraard. ' 
Hoezo? 
'Al . ik ontken ik.in ho er beroe .' 
U gaal in hoger beroep' afgaaTld op wat ik ge
lezen heb wal de rechlers tot mi toe over u zei
derl, de1/k ik dat 11 weer wordt veroordeeld. 
Hoe kijkt u aan Ctgell die la,/ge gevangeTUs-
Ir 1, wal gaat u daarmee dom? 

'Ik weet nog ni~l of die lang word . Er zijn 
van de tien aanklachten vier vervallen. Ik 
weet niet wal cr nog gebeurt . Ik wee.t ook 
nier of die gevang nisstraf lange ... al ik 
daar over ga speculeren ... de mogelijkheid 
van een gevangeni straf bestaat .' 
War gaat u daarmee dom? 
'Wat kan je met een gevangenisstraf doen? 
Ik zal wel zien dal ik mijn bezigheden in de 
gevangenis vind . Ja.. . ogelijkheden om 
te gaan studeren om nog iets te gaan 
d n ... maar dat is een heel gevecht , want 
ik heb dat wel gezien in ht:t huis an bewa
ring .. . dat is een vreselijk gev eht .. .' 
Zedenm isdadigers staan niet hoog aangeschre-

en. 
'Nee, en psychiaters ook niet .' 
En de combinatie zeker niet. 
'Nee, je staat nd r aan de ladder.' 
Hoe lost u dat op? 
'Dat veet je niet, dal hangt van het gezel
schap af waar je in verkeert. Dat kan je niet 
zeggen, dat is een kwestie van de sociale 
con tellatie van de gevangenis waar je.. . je 
begint onder aan de ladder. Ik :iJ niet zeg· 
gen dat dar blijft, maar je begint daar .. .' 
Zou het niet mogelijk zijn en erslandiger dal 
11 de feiten toegeeft eTI de periode dIe 11 rest ge
bntikr om de fouteTI te herstelleTI, al was het 
//laar om meI uzelf i"~ het reine te kOn/eT!? 
, denkt nog steeds dat ik die ke s heb om 
te ontkennen. D t i toch een heel raar uir
gangspunt . U denkt g voon dat ik UIt tacti
sche redenen Zi l te ntkennen. Dal is de 
enige conclusie die je kunt trekken. Ik zeg 
d l dat niet zo is. Dus dan hou t dil op, 
denkik. Dit is geen tactiek van mi j. Het is 
IDljn werkeli jkheid .' 

IleeT dIe van u /log. 
'Dat vrees ik ook ja. Maar daarom is Ie nog 
wel van mij.' 
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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 

'~ATEH IlAt ~S DI.I\nm;SEl. 
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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." 



UI! recnwanK )'erIUUIITU aUI er ",m tot 
of :e/den IUIn seksuele therapie K'erdzes jaar gevangenisstraf verOOr
gedaan. Het gebeurde dus weltdeeld. De rechtbank achue zes

Is hel effect 11 mugevalle"l "Niet seksuele therapieën in djvan de Lien ten laste gelc!gde \fei"Ach, wat merk je ervan? Ik ben zio, maar we hebben wel eenten - afkomstig van vier ex-pupilveroordeeld wegens weerzinwek paar hele moeIlijke... Ik beb lelen - bewezen. Er waren meer kende misdaden. ik weel niet wat maken gehad met een kind dat aanklachten, maar die kondeoje dan mag verwachten . Als een transseksuele problemen had.vanwege de verjaringstermijn of lwee mensen Je schrijven dat Daar heb ik inderdaad iets in dietwaalf jaar - niel worden behanze het goed hebben gevonden - is richting gedaan. En ook met een deld. dat veel of weinig?" ander kind, dat geen aanklacht 
Tijdens het kennismakingsge heeft ingediend, heb ik zoiets geSi"ds wImneer ruft 11 ge1clleiden
sprek had hlj gezegd: "Ik begrijp van uw vrouw? daan. maar met iemand erbij en 
de media niet, al die aandacht "Ik heb in november '88 het huis in overleg met de ouders." 
VOOr een plattelandspsychiater verlaten, in seplember '89 is de 
tje." Als ik daar nu op terugkom, scheiding uügesproken. Als je Maar het zwemmen met dat trans
zegt hij: "Is mijn zaak opzienba van zoiets beschuldigd wordt, en seksuele meisje i(IJ daarbij hau 
render dan de schilderijenroof wilde hulp bieden aan vooral ondan ook nog weet wat mij buiten Wuarom versclreen u :elf lloor de moeder was ook druk met de borsten moest ontbloten, heeft u al
van Van Gogh of een of andere Stichtingen en kerkclubs." leen gedaan. gehuwde moeders en prostituéesde Stichtingen overkomen is of reChtbank' U hpd kunnen z.eggen:
moord? Hel valt me op hoe sim· met als voornaamste oogmerk: "Ik had er beler iemand kunnen wat ik gedaan heb, dan is dat dit kan ik niet aun. 
pel dergelijke zaken worden l'S bekering. UH! vader moet een dominante man bijhalen. Het was een heel extrevoor een echtgenote niet meer te Stilte. Een kort lachje: "Eigen WOOn met 
gedaan, vergeleken met de mij tijn Keweest. me ·zaak. Ze was niet meer in de verdragen. " lijk gun ik het mijn legenstan je interes De Stichtingen vormden een 
ne" ders niet. . Ik heb gedacht: bet hechte geloof-. werk- en leefge "D~ hele gemeenschap keek ont inrichting, ze kwam vrijwillig bijdie dat 

meensehap. Pas in dl.! jaren vijf zeilend lcgen hem op, maar ik me. Ze wilde haar borsten erafU doel/ nu QP de buitenechtelijke moet. Als ik het niet hou, komt uat i~ oon 
IJ begrijpt toch. wel dtJl de beschul tig kwam er een kenlering naar hcb hem nieta!s bedreigend er laten halen. Toen heb ik een p0relatie nul een e.tpatiê·nte - uW het echt over me heen. Het was vier ogen. 
digingen van dien aard 1,i}n dat men professionaliteit. Na dc dood van varen." ging gewaagd die achteraf bezien ik was eenVI'(1U"' huft daarnooÎt iets ~an ge verschrikkelijk. Het kost energie, 
er terecht veel ophef ~an maakt' Finkcnsicper sr io 1960 ontwik belastend is geweest." weten? hoor. zo'n zaaJ achter je. 
"Dalinricbtingswezen en mis Ii" v~rhaal glUlt dat UNI oud.ers weikelden de Stiohtingen zich tot"Nee. Ik had overigens geen "Ik krijg ook steeds meer de nCI lijk JlCllm. i~ 
scbien ook psychiatrische aspec een behllou~lingstehuis voor nia nl1ndaclr, voor u hadden. Een ander geval WlUIlToor u veroorslecht huwelijk. We hebben ook ging om me up te winden en Ie ~ u llnen zien 
ten op tafel moeten komen, is "l il do oorlog had mijn vader het deeld bent: dar van de nagespeelde nog contact." zeggen: dat kan, toch eigenlijk mcisjes (later ook jongens) met is dan zijn 
mij dUidelijk. Maar dan hoeven ernstige gedragsstoornissen . nlel wat me nu overkomt. Ik ben hei gedaan veel te druk. Mijn grootmoeder verkrachting - was dat ook als sek
toch niet al die persoonlij ke din hcc:n mij loen voOr een groot slIele therapie bedoeld? Binnen enkele maanden N'aren uw inmiddels rail liet verklaard en ik Is ik gl:zegd Theo Finkènsicper werd in 1971 
gen vermeld te worden?" dcel opgevocd Na dc oorlog ben "Het was als een katharsis bebenoemd tot directeur van dehet gedaanpr;plleven en "w maD/scbappelijk zit nu in een gevecbt met de 
Als voorbeeld komt hij met hel ik n; lIlr het gymnasium in Nijme doeld."jeugdpsychiatrische afdeling; inmé~ r dan jeleven ~'OI/edig ingestort - hoe ver ww, de WAO. de bijstand. en met 
zelfde detail dat hij ook in Hel Il}85 werd hij algemeen behanwerkte u dat' de Katholieke Universiteit Nij~ g~n gegaan en vervolgens medihl! iemand 
moment noemde: de vermelding dding...Jirccteur. CiJllt fl gaan studeren. 1k heb me "Mijn privéleven vormde één ge megen waar ik filosofie wil stu .mf j..:. moet u zou haar de kleren ~alf hel lijf 

.it> •door een krant van de grootte nlC t verwaarloosd gevoeld, ik heb" Ik heb lot mijn negentiende in hebben gerukt. heel met mijn werk aan de Stich deren." 
van zijn geniLali!!n. "Dat beb ik, Zetrcn gewoond. Ik ben hele een prettige jeugd gehad. Ik had "Dat is niet juist. Ze is me weltingen, dal is altijd zo geweest.
ook bij zedenzaken, nog nooit Mijn hele sociale leven lag in Medestudenten dreigden onlangli maül ()Jlg,i:grocid in het charisma gc.'n f>tcrke band met mijn ou aangevlogen, we hebben wel walUw hele geûn H'/Irdt till "14' ~al me,,
zien gebeuren." Hij voegt eraan dedljk huis, hel was geen gesloge!leurd. tisclm klimlL'lt van de inrichting geworsteld, maar ik heb haarZetten, ik zat in allerlei verban met acties toen ze Fillkensicper 
loe: "Ik ben door de grote kran t(II familie, maar je leefde in eenden. Alles heb ik opgezegd. lk herkenden, de coJlegeleidlng ver "Dat komt ('01\ d' r die naam. W:l1lfvan 1Ii: domjnee - mijn vader niet de kleren van hel lijf ge
ten. met name De Telegraaf, Al gClIlCcnschap waarbij je heel geEen opvallende II;lam, Mijn - levens de directeur was. Het scheurd. ik heb haar lot r:ust lakan er nu niet meer over slraal zocht hem vervolgens ar te zien 
geme(.·n Dagblad en de Volks grootvader wu~ c 'Duit sé han mIlkkeiijk toegang had tot andere lopen. Ik wil de menften die me van eon voordracht die hij in een hel..: lévcn drauide om de Stich ten komen en vastgehouden. ik 
kNmI met fatsoenlijk behandeld. goed kennen, niel dwingen om werkcollege zou houden, al er tingtn. Ab mijn vader jarig was, gCi'.llInen." zat in een zeer moeilijke posilie delaa~ in guren c~ band die zich 
Algemeen Dagblad heeft zel rs in Nederland vest . de. Mijn kinpositie te kiezen. kende men zijn recht op univer Ze moest bij ons weg vanwegekwamen cr meer dan honderd 
een paginagroot artikel over mij deren waren tröl51 0jl die naam. II~, l'/t l mij op dar uw moeder ;n de haar sociale gedrag. Toen kwam"Mijn kinderen hebben mij ge silair onderwiJS. "Ik zou een stuk men!ien \)Vl'r tk vloer. De Held
gepubliceerd mel foto's van mij Want zoab mijn I. td-: r wal voorvraagd: 'Kun je er legen of be tekst verklaren. Dal betekende rt'C'''H:aaJ ~at, ze met het verhaal dat ze vroegerringgcmeenschnp heeft een 
en mijn toenmalige vrouw." "En 11: gaat straks weer. Ze zegt:mij bel ckèndc, be, kérlde ik ook verkracht was en met hel verwijl zwom slempel op Zetten gestaat er een mogelijkheid dat je dat men naar mij moest luiste

ik wil dal z.ien. Natuurlijk is hetwat voor hen. lMt WQH!t nu heel dat ik daar niks aan deed. Ik heb er een eind aan gaat maken?' Ik ren. Dat IS het breekpunt ge drukt. De f h:ldringstichtingen
Op 27 februari J989 werd Theo moeilijk vopr 'T,1:. :Wtt,; w~rken er mOl!&l ijk voor haar, maar het is heb gezegd dat ik dat niet van weest. hadden hUil eigen kerk. de niet gezegd: we gaan een ver
Finkensieper in het ouis van zijn DlcI haar aard om weg te blijven.in hel buÎtl:nlon . ue jongste Vluchtheuvelkerk, die zich welis krachting naspelen. Ik heb geplan ben. Dan sta je voOr een si "Ik zaJ mijn uiterste best doen 
moeder aangehouden. "Ze zei Uill'tlijk lijk ik vreselijk op mijn tuatie waarin je een weg moet om filosofie te studeren, in welke heeft hel cr hc:t ' leilijkste mee. zegd: verlei nou eens precies walwaar bij de Nederlands Her
den: wilt u inpakken en meeko vud":r. maar qua karakler meerVoor mijncJe-vlou' . en voor mijn vormde Kerk had aangemeld, er gebeurd is. Met je emoties crzien te vinden. Dat betekent dat modificatie dan ook. Mijn belang 
men. Goed, denk je dan, laten op loijn moeder." je alle energie inzet voor de in daarbij is enorm. Filosofie heeft us die .ook in tiit werk til. maarl.ich van de regels niet te bij. In die emoties is het tot 'hol
we meegaan en eens kijken hoe standhouding van het dagelijks allijd mijn interesse gehad, ik scliept het o<lk grole problemen veel wilde aantrekken. Zo wer ding' - vasthouden - gekomen. 
dal gaat. Ik wist dat ze al twee leven. huishouden, boodschap heb vroeger al mijn kandidaats Mijn vrOuw 1;11 in de reministi AI in 1974. enkele jaml nadat u de Dat valt niet buiten de regels vanden de Hcldringslichlingen een 
maanden aan et:n onderzoek leiding had gekregen oper de jeugdsche beweging: bijbelexegese op soort vluchtgcmccnle voor ieder het spel. Je kunt je twijfels erpen, op straat lopen en merken gehaald. Verder is het goed om 
werkten. De arrestatie verbaasde dat mensen je soms herkennen. weer wal te doen. Ik heb l wee feministische: grondslag. Daar een in de buurt die ook een~ wat p:iJ'c/riatrie in Zetten. kwam het eer over hebben, maar in dit geval
mij in zoverre dat ik erop gere zeiden 'ze: je móc'j hem aanpak st~ ~.K'tlrtbot!k uil van de Belangenanders wilde horen dacht ik: ja. Op dat moment wasAJs je dat lukt. krijg je de rare jaar niet over problemen builen 
kend had dat ik een uitnodiging ken, jij bent 7.ijn lt!r.fÜ slachtor ..ereniging Minderjarigen. liet hall"Mijn vader was cenl redel ijk het een re~le beslissing. Om daarreactie: het kan hem niets sche mezelr nagedacht, dat is slecht 
zou krijgen om op het bureau dtlJ, Qver de "ware dwangmaatrege zes jaar gevangenisstraf voor te rcr. Dat hetlt z~ nicl gewild, theoloog en goed prediker rk(en. Terwijl je alleen maar je ui voor een mens. Ilel is een manier 
een verklaring af te leggen. Ik · len. I~r was daarin nog geen sprake knjgen, dat gaat me te ver." heb jarenlang in de kerk gezeten terste best doet om nog een kern om jezelf te handhaven. Ik bad hoewel LC indcrddüd een slacht
dacht dat ze me daarna weer van het beslaan' overeind te hou ook gehoopt dal ik via die studie offer is, alleen nfel in absolute Plln seksuele mishandeling, één en elke zondag lijn preek ge. ..zouden Jaten lopen ondar ze me 7.Jn. hoord." meisje ,'ertelde toen al wel dal u den! beel voorzichtig iets van een s0 Dit was niet de enige aanklQcht, 
in die twee maanden ook nlet hDar i'ragen stelde over kaar seksu"Als je beslui t om door te gaan, ciale wereld zou kunnen schep maar los dlUlrva,,: u gebruikte "erder 
hadden opgepakt. ele beleving, nadat ze ûch ~'OOr hetmoel je niet huilend In een hoek pen. Maar hel is een studie die Werd u $Irel/g opgerotdr geen ~ormen van seksuele therapie? Finkensieper was ~ vijf jaar loen 
"Maar nadat ze me verhoord "Juisl heel tolerant. Maar wel lichamelijk ond~rzoek had moeten "Nee! Ik heb daar nooit lets in je gaan zitten. Af en toe heb ik Je heel goed met boeken kunt zijn vader 2ich - in 1939 - in h~t 
hadden in Westervoort, werd ik ui,/lJ,den Waardm deed 11 dllt Olfwel eens die buien. maar dan doen, dus ik kan het mogelijk in Betuwse kerkdorp Je Zeilen ves draaide alles om de Stichtingen. gezien. Ik word ook niet vanwege 
overgebracht naar het bureau in lrek ik de telefoon eruit en dan is de gevangenis redelijk opzetten." der:oek zeip. seksuele therapie!!n aangeklaagd, Oe scheiding tussen privéleventigde aJs predi.kall' . c~ .direcleur 
Duiven om te slapen. Op weg "Dal vloeide VOO(t uit wat ik bijvan de lIeldn ng$lIchtlngen. Inhet nog wel te overmeesteren. en werk was biJ mijn vader hele maar vanwege zware, seksuele 
daarheen kreeg ik handboeien Het klinkt misschien vreemd. Onden..indt u nog ,nige morele prof Prick, mijn hoog:leraar psy1847 waren de Stichtingen onl maal weggevallen -. en later bij mishandeling. En dat zie ik veel 
om. Dat werkte zeer vervreem chiatrie in Nijmegen, geleerdmaar ik zie dit alles rus hel tleun'! mij voor een groot deel. Het meer als een aanklacht tegen staan uit hel sociajtl, pio.Rierswcrk 
dend. Ik had het gevoel dat ik had . in zijn kliniek was het ookzwaarste examen dal ik moet "Ik beleef hel als morele steun "an de Nederlan'üs Hervormde werk deed hij thuis - als hij niet 
mt!cdeed in een stu kje Tarart. predikant ' O.G . t·JeJdring. Hij gebruikelijk. liij was iemand die doen." wanneer mensen met mij omgaan ven'olg op pagina 4 op reis was door het land. M i in 
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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." • 



Zo'n verleden, dat verwerk · e nooit 

Annie Bijnoord voelt geen haat. "Ik 
beb ieder gevoel uitgeschakeld. 
Anders wa het ook niet vol te 
houden." Een obsessie? Hugo: 
•• NatuurIiJ·k ben ik gedreven, 
oatuurlÎjk beeft mijn verleden in 

tehuizen er aHes mee t maken rutt ik 
hier zit. Maar ik ben niet bezeten 
van de zaak." Ze DUlken deel nit van 
lef Steunpunt Zetten, de clu die 

zich inzet voor de lachtoffer van de 
C. >.psychiater Finkeosieper de 
noegere directeur van de 
I Jcldrin'"'tichtingcn. Eind mei "'erd 

to~ 
hij veroordeeld tot zes jaar wegens 

den van het Steunpunt Zetten, de club rue zich 
inzet voor de slachtoffers van de ex-psychlater 

inkensieper, de vroegere clirecteur vall de 
lTeldrinEstichtingen. E.ind mei dit jaar werdhij
veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf we
gens ernstig seksueel misbruik van bewoners 
in de Zettense inrichting. Vandaag ruent zijn 
zaak in hoger beroep. Want Fmkensieper blijft 
volhouden onschuldig te zijn. 

Annie B. Ik ben geen drrect belanghebben
de M 'n bloed kookt, m'n krop schielIJol, en Ik 
moer iets doen met m'n T1Iilch teloze woede. 
Hoe moeeenju llie er dan wel nietf2an we ZÛ71? 
Naar mijn idee zijn er duizenden direk t en 
indirekt becrokke11en in de;.:e kwestie en krij 
gen die metjulll!? dr!?lmen lil her geu.chc bij de 
gang t'all zaken rondom dr F uit Zetten . ( ... ) 
Kracht eT! ~teU /1 roegeu'en5t. HI~o. 

Deze advertentie was een van de eerste in de 
Stroom van kJeine annonces die sinds april zijn
geplaatst door medewerkers en sympailiisan
len van htlt steunpunt. Hugo (niet zijn echte 

Het teunpuntlijkt onderstroom te staan , de 
laatste dagen voor het hoger beroep. De 0\ er· 
volle asbakken geven de gemoedsgesteldheid 
y,lD de medewerkers aan. Acnie. nel teru~van 
een paar weken lil Zeeland. praat en praat. 
alsof ze daarmee de iDnerlijke spanning kan 
verjagen. Bugo heeft baar met de bromfiets 
moeten ophalen: ze durft niet alleen a\'er 
straat. nu het verleden bet heden weer zo 
krachtig overheerst. Twee dagen lang douû
neert de naam Finkensieper in bijna el . ge
sprek, als een boze geesr die door het pand 
waart. 

Een obsessie? Hugo: "Ik protesteer tegen dIe 
term. Natuurlijk ben ik gedreven. natuurlij 
heeft mijn verleden In tehuizen 'r alles mee te 
maken dat ik hier zit. Maar ik ben niet bezeten 
van d zaak. Ik wilde dat Ik het werk vandaag 
naast me neer kon leggen." 

Bij vlagen laaien de emoties 0ll. Dan koml 
het erschil tussen de twee belevmgen naar 
boven' die van de slachtoffer ' n di \'all de 

b • U K'-"~---~in.MlV'llI1JI.Io .---U ·· .&J, "'t:d.u erlan~over An~e Bij~~~wlDcnu"'~d"·
 
bewoners in de Zettense inrichting. 

Vandaag dient zijn zaak in hoger 
beroep. 

door teffie Kouters 

Pietje was last ig, had de leiding al geconsta
teerd. Te ongedurig, te speels. Die dag, de dag 
van hl!t verraad, was hij aan het voetballen 
voor het kinderteh uis. 'De direCteur kwam 
voorrijden. Of Piet geen boodschappen met 
hem wilde doen? Ja leuk, met de directeUI 
boodschappen doet! . Een nur later kwam de 
directeur ter ug. Of groepsleider Huig de spul
len van Piet maar even wilde inpakken. De 
jongen was overgeplaatst. Te ongedurig. Te 
~peels. 

Huig is inmiddels voor malig groepsleider. 
Bmnen anderhalve maand was hij ontslagen bij 
het lehuis. Hij ging te vrij met de kinderen om. 
De ma\:.hlel.oze woede rue hij daar heeft ge
yoeld, zit nog steeds als een klem rondom zijn 
bors" "Als een jongen even wegging zonder je 
van tevoren te vertellen waarheen, moest je 
vijf cent van zijn kwartje 7.akgeld aftrekken. 
Dan zeUe je een streepje op het bord achter een 
van die negentien namen." Nog steeds ongelo
vig: "Turven moe.<;t je!" Zachter: "Bijkleine 
kinderen." 

Oe2e absurdi teIten waren de achterlIggende 
drijfveren voor Huig om medewerker te wor 

de~ "uitgegroeid" LOt de bekendste actievoer· 
der tegen Finkensieper 

Annie. mel baar levenBgfote angst om opge
sloten te worden., was 's nachts door de politie 
van haar bed gelicht en in de el geStopt omdat 
ze de brievenbus van Finkensieper had ge
kraakt (de buit: een bankafschrift waaruit 
bleek da t de psychiater nog steeds een inko
men bad van twaalfduizend gulden per 
maand). Verder ging hét artikel uitgebreid in 
op het telkens uitstellen van de rechtszaak 
tegen Finkensieper. Terwijl de psychiater al
weer vrij rondliep omdat het Openbaar Minis
terie vergeten was een dagstem pel te zetten op 
zijn dagvaarding. 

Hugo, die zeH van zijn. derde (ot zijn zeven
tietlde in kirulertehuizen heeft gezeten , besloot 
con tact me Annie te zoeken. De eer ste aanz.et 
tot hel stelDlpunt, dat is uitgedijd tOt een gJ'oop 
van negen min of meer vaste medewerkers. 
Slechts twee van hen, Aunie en Yvanne, heb
hèn in Zetten gezeten. Op Fred na, die een 
opleilling aan Nijenrode heeft genoten en zich 
derhalve bezighoudt met de zakelijke kant van 
het steunpunt, heeft de rest op zijn mins erva
r ingen met de kinderbescherming. 

,.Het eerste tedere. lijfelijke contact dat ik 
had, was op mijn negende", zegt Hugo. "Een 
non. die voor h et slapen gaan een kruisje op de 
voorhoofden van de kinderen maakte. Het ver
werken van zo'n verleden, dat lukt je nooit. J e 
kunt hoogstens proberen ermee te werken, om 
je zelJre:.--pect te verhogen. Dan kom je in zo'n 
steunpunt terecht.' , 

teunpunt Zetten ziet 
zaak -Finkensieper 

met span iog tegemoet 

medewer kers van het steunpunt die nooit iD 
Zetten hebben gezeten. Zoals na de opmerking 
van Huig, die zegt da t een van de sekSueel 
misbruikte slachtoffers Finkensieper ook zielig 
vond, in de periode dat t e in Zetten verbleef. 
Annie: .,Zielig! Rou nou toch p! Er is niet een 
slachtoffer dat 'm ec.ht zielig vindt. Een zielig 
mannetje ja, maar da's iets anders." 

Ze wijSt naar HtÛg en h ugo, de twee mede
werkers die zo'n beetje dag en nacht met het 
steunpur'lt bezîg zijn. .,Schatten zijn het. Maar 
Iemand die het niet beeft meegemaakt. •• Ik zat 
in dat hok ." 

Zelf heeft ze het ook wel eens gehad. Ze had 
een slachtoffer aan de lijn, die het telkens had 
over " Wij" en ,j ullie" . " Op een gegeven mo
ment heb ik het gesprek onderbroken: Wacht 
eens even. Ik heb daal" ook gezeten hoor'" 

Het steunpunt is doodsbang voor één ding 
zO blijkt tussen de regels door. onbezonnen 
acties tijdens hel hoger beroep, WlIarmee de 
ver dediging alleen maar in de kaart zou wor
den gespeeld. Van een verkeerd soort sympa
thisanten, of van slachtoffers rue doordraaien 

omdat ze geen raad meer weten met hun mach
teloosheid, nu de zaak maar lijkt voort te duo 
ren en de veroordeelde vrij kan blijven rondlo
[)t!Il 

Zestien jaar tussen de eerste kJachten in een 
zwartboek en berechting is bijna nie l te dra
gen. lIet feestje dat de moeder van een slacht· 
offer vOOr de slachtoffers organiseerde na de 
"eroordeling van Finkensieper en waarbiJ een 
ritueel vreugdevuur werd aangericht, geeft 
een indicatie van de spanningen. 

"lk voel geen haat", zegt Anrue. "Ik heb 
leder gevoel uitgeschakeld. Anders was het 
ook niet vol te houden. Hel enige wat ik wil is 
dat die man terechtstaat , dat hij wordt veroor
deeld dal hij zijn straf uittit, dat er recht 
wordt gedaan. 1 'a de arrestatie vroegen men
sen me: 'Ben je met blij?' Eo na de veroorde
ling: 'Je bent zeker wel blij he?', Natuurlijk 
niet. Zo denk je daar helemaal niet over. Want 
ieder mens wil een afscbuwdjjke gebeurtenb 
zo snel mogelijk vergeten. En dit i. ièdere keer.. 


Uit de .. girootjes" die bij het steunpunt biD 
nenkQmen. blijkt dat h~1 wal Nederlanders, 
'Van Groningen tot Limburg, meeleven. De be
dragen varie.ren .....m vijf giilden vijfentwint ig 
I Huga: ,,Alsof iemand zijn spaarpot heert om
gekeerd") tot honderden guldens. De teksten 
bij de overschrijvingen 'ariÈ!ren van .,succes", 
en "Geef niet op' , tot ,,Een bijdrage aan de 
sociale vemieuwinlf IIugo: "Inderdaad. Je 
moest toch je lot in eigen handen nemen?" 

Het steunpunt heeft regelmatig contact met 
zo'n achttien voormalige Zetten·bewoner- Dat 
lijkt weinig. op het grote aantal dal In Zetten 
heeft gezeten. Annie: .Al komt er maar één 
per maand bij. Want bet gaat heel langzaam. 
Voordat je over zulke ervaringen praat, voor
dat je de weg hebt gevonden naar het st eun
punt." 

Zt:- Doemt bel voorbeeld van een w ouw die in 
Zenen had gezeten en een brief naar het steun· 
punt had geschreven, vanwt de ' ~ol erceI in 
een psychiatrische mrich ung. "Dat zegt toch 
alles? Wat ben je dan eenza m. J e hebt tien 
llu!pverleners om je heen, en Je schrijft een 
brief naar het steunllunt.J e moet toch mensen 
om je heen hebben die je k unt vertrouwen?" 

.4/ 30 jaar geen das zond r de p ZJn van de 
mISdaad .m de gevolgen, MiJTl dr. F. was m tjn 
vaI!pr. Ik uni le wond rli!?1 openrijten , ik wil 
verder, ik !teb respect voor' à11e A nme di~ 
blijven knokken. E lly 

Hugo neemt zich nog wel eens VOOr een 
. 'eekje te gaan vissen. Hij houdt het precies 
een paar uur vol achter zijn bengel. Dan gaat 
hij weer naar het !,teunpunt terug. 


