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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
wll l~ '('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-
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betaalt nu tweeduizend gulden alt
mentatie en houdt zodoende VIJf
tienhonderd gulden over. Daar kan
hIJ de schadevergoeding dus nie
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 maa
zijn paspoort in te nemen."
"Eén ding heeft de uitzending VIe
duidelijk gemaakt. Finkensieper i
super·lntelligent en heeft overWich
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 a
lege hulzen kunnen Zijn, dan is h
dat wel. Hij heeft een psychiatrisch
onderzoek altijd geweigerd. Lo
gisch, want dan krijgt hij t e maken
met collega's die zijn gelijke zijn. U
dat televisiegesprek zouden ze als
nog een psych iatrisch rapport kun
nen opmaken."
"Finkensieper denkt nog steeds da
hij onaantastbaar is. Hij gelooft pa
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 da
moment ooit komt, dan gaat Fin
kensieper praten en rollen er mee
koppen. HIJ was niet de enige i
Zetten die foul zat en voelt zich da
in steek gelaten. Dan denkt hij: als i
ga, dan gaan jull ie ook."
,Ik weet zeker dat hij pan isch is b
de gedachte aan de cel. Voor ie
mand die kinderen verl<rachtte i
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 blijf, maar je begin
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 Hui
van Bewaring waar hij moet zitten
van goede huize komt. Want voor
dat hij het weet, zit hij op he
borreluurtje bi) Finkensieper in ziln
cei."

