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AMSTERDAM  Voorma lige ' bewo
ne... va n kindertehuizen en hun m ede.
s ta nder voeren een adverte ntie.oorlog
tegen de va n seksuele kindermJshande_
Ilog verdachte ex-direct eur F. van het
kindertehuis in Ze tten.

De actie. die in enkele l andelijke dagbladen
w ord t gevoerd, is een I nitia tief van t'en zeker e
H ugo, die hierov er v oorl opi g zelf niet wil p rat-en.
A nnie BIjnoord, een an de slachtoffers v a n F .,
zegt dat Hugo zo woedend was over de naar zIJn
mening l a nk moedi ge wijze waarop Justitie F.
aanpa k t da t hij een advertentie pi atst e.

RESULTAAT
Het r esultaat was dal vele geestverwan t en
zi ch l ot H ugo w endden en gezam enlijk hel
St eunpunt Slachtoff er Zetten h ebben opgeri cht.
D at adverteert sinds 24 apri l dagelij k s met tek 
sten al s " Wij will en nu ei ndelijk weleens openba
r e gerechtigheid in de zaak dr .
F ./Justitie/Zetten".
Op 14 mei h oudt h et steun
pun t een solidar iteitsbi jeen
kom st i n Parad Jso In Ams t er 
dam v oor slach toffers van F .
en sympathi santen . •.Ik he b op
het punt gest aan het bijltj e er
bij neer te gooi en en me m el
de hel e zaak niet m eer te be
moeien, m aar dank zij deze ao
tie staa t de deur van de cel
voor m j we r een beetj e
Open ", zegt A nnIe B Ijnoord.
Zij werd op 14 maart m i dden
in de nacht door de poli ti e ge
arresteer d. Aanl eiding was
haar betr okk enheid bij een ac
tie van slachtoffers bij de w o
nlng van. F. B ij die gelegeni
- A nn!
'000
i os
br i ev enbus open. " Onze p ost
werd ook altij d ge ensureer d."

Het Parool-Th>uw-deVolkskrant.

TEL. 020 - 665 86 86.

ittt -t

Oproepen (personen)

v.

~~~~O~~ËR~ORISTI~CHE AKTIE van Justitie . Ik geloof niet
elk ben e alweer enigzins hersteld van die

;n die verklaring dat er sprake zou zijn van een mlsverstand.
Het IS ~0l gen5 '11 iJ een bewuste aktie. gewee~t ~~ 10 aIS
motor van de zaken legen Or. F.. Uit te s c a een
.
te
beschadigen. Indien enigzins mogelijk laat Je dan wat van Je
horen? Hugo.
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De Univer siteit van Amster
dam vraagt deelnemers aan
een onderzoeksprojekt naar
de invloed van emotie op de
informatie verwerking. WIJ
zoeken hiervoor gezoncje
mensen (m /v) in de leeftijd
van 18-70 jr., woonachtig In
Am sterdam of dlfekte omQ.
Het projekt za! bestaan uil
een aantal testen die o.a. de
reactiesnelheid meten na
aanbieding van verschillende
typen woorde"! , daaro'll is het
noodzakelijk dat deelnemers
Nederlands als moedertaal
hebben . Verder zal er een
gezondheids inteN lew afge
nomen werden. De gegevens
zullen strikt anoniem worden
behandeld Deelnemers zui 
len voor hun medewerking
worden beloond. Voor verde
re inlichtingen kan men dage
lijKs van 11 -12 bellen op tel.
nr. 020-5253657 en corres·
ponden tie-adres' Drs. M.L. J.
de Zwart, psychologlsch/a
boratorium, vakgroep kllnl'
sche psychologie, Weesper·
plein 8, 1018 XA Amsterdam _
Bel voor praktische zaken
met Steunpunt.
Steunpunt. Wij wi llen nu ein
deliJk wel eens OPENBARE
GERECHTIGHEID in de zaak
Dr. F IMr. L.lJuslitie/zetten .

Wat dacht je van volgende
week? Marian.
OPA'S EN OMA 'S!
AVRO SERVICE SALON
zoekt grootouders die door.
echtscheiding van hun klnde-I
re n hun kleinkinderen niet
meer mogen zien . Bel t u van
daag tussen 12.30 en 14.00 u.
op 035-71 7269.
Welk serieus (echt)paar zon
der kinderen wil in Juli op ons
huis (in Ommen) en onze poe
zen passen, Reacties: Post
bus 94 , 7720 AB Dalfsen .
Wie kent Michel Gebeile?
(Hotel de Paris). Schrijf sneL.
Discretie verzekerd. Br. o. nr.,
100-21662 bur o V.d . blad.

Verloren
voorwerpen!
vermiste dieren
Gevonden in de Marnixstraal
di. dag 17 april j.l . zw. gecastr
kater. Inl. 020-229090.

NACHTMERRIES
D oor haar acti e k wam aan
het licht dat F . wel degelij k
geld had; eerd er h ad hij aange
voerd de sch adevergOeding die
h ij van de rechter aan enkele
sl ach t offers m oet betal en. niet
t e k unn en opbrengen.
Op 14 maart stopt e de politie
Annie Bijnoord in een cel; een
ervaring die haar nachtmer
r es zou hebben bezorgd, om
dat ze ook in Zetten meerma
l en door F. in een isoleercel
was opgeborgen.
I nm i ddels zijn ook particu
li er en zi ch in de advertentie
oorlog tegen F . en J ustitie
gaan mengen. Zo adverteerde
de Al1UIterdamse advocaat mr.
K ater gisteren m et de Woor
den: .. Nu dat gezeik met d ie
psych iater
nog
chunnl ge
m aar steeds voortduurt, wiJ ik
hierbij mijn steun aan de
sl achtoffers betUig en." Een zek

0.

... ~ ••

AA~o:.. Hopelijk ben je alweer enigzins hersteld van die
PSYCHO-TERRORISTISCHE AKTIE van Justitie. Ik geloot niet
i:l die verklaring dat er sp rake zou zijn van een misverstand ..
Het is volgens mij een bewuste aktie geweest om jou, pis
motor van de zaken tegen Or. F., uit te schakelen of te
be5Î::hadigen. Indien e'ligzins mogelijk laat je dan wat van je
horen? Hugo.

,

,.,

ANNIE. Anneke Ben Cristine
Doortje Elly Francien Gerrie
Huig Ingeborg Joop Karel li
L I anne Margiet Nadine Onno
ft'" 'Petra Quirinius Rosita Sonja
r< ' Tonnie Ullah Vera Wieb Xan
dera Yvonne en Zamira den
ken tot de 16e mei iedere dag
I even aan de slachtoffers van
I Dr. F. uit Zetten. Helpt dat, of
!kunnen ze meer doen? Zie je.
I
I Hugo.
'ANNIE.ln 1974 protesteerden
:we met 150 jongeren in ZET
ITEN tegen het onderdrukken
de opvoedingssysteem al
'daar. We wisten ons ge
ste:.Jnd door JAC, Release,
Sosjale Joenit en· de Belan
genvereniging Minderjarigen.
V·iaar iedereen nu is weet Ik ,
niet, maar jullie zitten door je
traumatische ervari:lgen nog
steeds aan de hekken van de
inrichting geketend. Februari
j.l. waren jullie slechts met 15
mensen en belandde jij weer
eens in de cel. Steunpunt
Siachtoffers Zetten. Hugo.
Br. O. nr. 100·21923 V.d. blad.
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ANNIE B. Ik ben geen direkt
belanghebbende. M'n bloed
. kookt, m'n krop schiet vol, en
ik moet iets doen met m'n
machteloze woede.
Hoe
moeten jullie er dan wel niet
aan toe zijn? Naar mijn idee
zijn er duizenden direkt en
indirekt betrokkenen in deze
kwestie en krijgen die met jul
lie de dreune:l in 't gezicht bij
de gang va:l zaken rondom
dr. F. uit ZEnEN. Hopelijk
ben je op 16 mei in staat om
jouw aandeel in 't proces te
leveren. Kracht en steun toe
, gewenst. Hugo.
Solidariteitsbetuigingen:
Postbus 308, t.a.v. Annie Bij
noord, 3740 AH Baarn.
ANf'lJiE. Laat je niet kisten.
Dr. F. moet berecht worden.
Marieke.

5

ANNIE. Wat een duidelijk arti
kel in de Vrij Nederland van
vorige week. B!zar. Dr.F. op
vrije voeten en jij in de cel. BIJ
Dr. F. een technisch foutje
. van Justitie, bij jou een mis
verstand van JcJstitie. Laat je
niet gek maken. Hugo.
'STANS Dat WANTROUWEN
over de afhandeling van
DE ZAAK DR.F. lijkt mij zeer
tereeh!. Justitie is in een lastig
parkJ!. Ze heeft jaren 't
pedagogische beleid. .ge
steund! Plaatst in de Inrich
ting, betaalt de inrichting,
keurt de inrichting en beslUit
na alle konsternatie in de ja
ren 70 tot extra subsidiëring. \
Sukses met jouw zaak!!
Hugo!

J

STEUNPUNT
SLACHTOF
FERS ZEDEN BEHOEFT
MET SPOED BAr-JALE PE
GELS VOOR REALISEREN
'JAN DOELEN OP KORTE
TERMIJN. GIRO: 25 37 352.
STICHTING JOZO, ONDER
VERMELDING: STEUNPUNT. 1
HUGO
I
Doortje. Als we de muren
rondom de inrich ting met
tranen hadden kunnen be
slechten bestonde:l er geen
muren meer. Ze zijn helaas
zeer vocht- en schokbesten·
dig. Hugo.
Anita. Als je uiting wil geven
aan je woede over de
..rechtsga:lg" var) de slacht
offers van Zetten, kun je Je in
verbinding stelle:l met het
STEUNPUNT. Hugo.
ANNIE. De Stichting JOZO in
'-" Amsterdam
(wegloophuis
voor jO'lgeren uit de kinderbe
scherming) Steunt de slacht
.... offers van ex-psychiater
F. uit ZEDEN.

Heb je er zelf gee, woorden
voor, adopteer e,ö 'l MINI.
- Ik geloof nog steejs in ZELF
HULP door. (ex)tehuisbewo
ners. Hugo SteunpJnt Slacht
offers Zetten.
~-

Is de afdeling \." .., Amnesty
Internationaal in Zej ten nog
aktief? Steunpunt. Slachtof
fers Zetten. Br. o. nr. 1()(}
22061 buro V.d. b~ad.
ANNIE. Wat zouden al die in
richtingswerkers oiJ dat
SYMPOSIUM
t,'; ETHODIEK
I.W. van de akti'eiteiten vin
den. Hugo.

l

' ANNIE. Paul en Marije (70+)
waren WITHEET na het lezen
Ivan 't artikel van Rudie Kagie
[in Vrij Nederland. HlJgo.

STEUNPUNT
SLACHTOF
FERS ZEDEN, Succes met
die hartverwarmende solidari
teitsaktie. Kristl.

STANS. Na 4x uitstel Dr. F.
nog steeds los, slachtoffe's
alweer de klos. Laat je horen.
Hugo.

HUGO. Vrouwe Justitia laat
zich niet verkrachten. Ik hoop
echter dat deze aktie de vonk
is die de doofpot laat explo
deren. Succes Ewout.
Hebben de slachtoffers ,'an
OR. F. UIT ZEDEN die voor:o
pige schadevergoeding nu
eindelijk ontvangen waartoe
hij in november VORIG JAAR
VEROORDEELD
WERD
Steunpunt Slachtoffers Zet
ten. Br. O. nr. 100·22059 buro
V.d. blad.

tJiARIEKE. 4x uits!. voor Dr. F..
Openbaar Mi:listerie. Wat een
lef l Hugo.

yo,..,a
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ANNIE. 3x uitstel in de zaak
Dr. F. was géén scheeps
recht. Van uitste! komt geen
afstel! Als JUSTITIE hem los
laa!, houden wij de zaak wel
vast. Dr. F. moet berecht.
Geen 5x uitstel. Steunpunt
slachtoffers Zeilen. Br. O. nr.
100-22066 buro V.d. blad.
Als je een idee hebt hoe kin
derverkrachters in een huis
van bewaring ~ehandeld wor
den is het eige:llijk een heel
menslievende daad dat hij
van een VORMFOUT van jus
titie heeft mogen profiteren.
Hij heeft altijd voor en met
justitie gewerkt. BEA.
ANNIE. Een ding is me duide
lijk. Er zijn i:lderdaad duizen
den betrokkenen bij de
slachtoffers van Dr.F. uit Zet·
ten. Je hebt geen ervaring
met sexueel geweld nodig
om je te solidariseren. Hart en
harsens is voldoende. Karel.

------------~--

ANNIE. 16 mei komt ges;aag
op jullie af. Zouden ze de
'blieb·blieb) lef hebben om
die zaak wéér uit te ste!ien?
Dr.F. moet berecht! Sjaa'ltje.

Beste MINI-lezers. Enig idee
hoeveel mensen op deze
feestdag te kampen he!::'::·:? 'I
met de schadelijke geve'ge:l
van hun INSTITUUTS OPVOE
DING BEA.

ANNIE. Ik heb wel nooit voor
psychiater gestudeerd, maar
,., een ding weet ik zeker:
.- Pavlov-skinner methodiek in
§-- Dr. F's ZEnENSE praktijk:
1;: Dat doe je geen hond aan.
Africhten doe je in een asiel.
N ,José.
2. ' ANNIE. Alleen strijdend kun
:J nen we de schade beperken,
OVERLEVEN we ook dit wel
weer.... Ik geloof in dit ZELF
HULP-initiatief van ex-tehuis
bewoners, John W.·:"

HANNEKE. Als je wil weten
wat er aan de hand is, kun je
begi:-men met deze oproepen
vanaf dinsdag 24 april te Ie·
zen. Informatie over STEUN
PUNT spoedig verkrijgbaar.
Ruth.
BERNARDUS. Laat iets van je
horen! We hebben elkaar zo
nod~ . Hugo.

I

STEUNPUNT
SLACHTOF
FERS ZElTEN BEHOEFT
MET SPOED BANALE PE
GELS VOOR REALISEREN
VAN DOELEN OP KORTE
TERMIJN. GIRO: 25 37 352.
STICHTING JOZO, ONDER
VERMELDING : STEUNPUNT.
HUGO

I'

Houdt vol Annie, we staan
achter je. Cecile en Hans

VANCJAAG is he! STEUNPUNT slachtolfers Zetten van 9-13 u.
TELEFONISCH BEREIKBAAR voor iedereen die iets met de
machteloze" woede in DE ZAAK DR. F./JUSTITIE wil doen.
"
(020-6640538) Hugo.

'
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ANNIE. Bij een zaak van eni
ge importantie krijgt iemand
die in voorarrest zit op een
zodanig tijdstip de dagvaar
ding te betekenen, dal er bij
een fout, binnen de gestelde
termijn, een nieuwe dagvaar
ding verstuurd kan worden.
Wellicht is (of was) JULLIE
ZAAK niet van een dusdanige
importantie voor het O.M. Dat
is géén "stempelfoutje",
maar naar mijn idee een JUS
TITIËLE KALAMITEIT!
Jac v. A_
ANNIE . Ook al hopen we dat
vrouwe Justitia, met het
schaamrood op de kaken,
kleur zal bekennen : justitie
kan geen recht meer doen!
Dat moeten we aan elkaar
doen. Gullit is op tijd hersteld
van zijn blessure en kan ge
lukkig mee naar Rome. Red jij
het om de 16e mei in Arnhem
te zijn? Dat is voor mij nog
~elangrijker .. Ineke. _ ..
Annie . Hoe gaat 't nu met je?
Met deze hartverwarmende
steun krijg je volgens mij zelfs
een dood paard weer over
eind . Sterkte en steun . Laat je
niet weer stuk maken.
Ramses.

ANNIE, niemand kan er meer
omheen, geen rechter kan dr.
F_ ongestraft laten, daar re
ken ik vast op. Anneke Boer.

. STEUNPUNT , SLACHTOF
I FERS
ZElTEN BEHOEFT
MET SPOED BANALE PE
!-GELS VOOR REALISEREN
VAN DOELEN OP KORTE
TERMIJN. GIRO: ~ 25 37 352.
STICHTING JOZ0, ONDER
I VERMELDING: STF-UNPUNT .
I HUGO

I

Voor bijdrage STEUNPUNT
zie rubriek: verzekeringen, hy- I
potheken , geldzaken.
;
. Steunpunt , Hugo. :

i

Alle mensen die een GELDELlJKE bijdrage willen leveren
aan het STEUNPUNT worden
verzocht in de kolom verzekeringen, hypotheken en geldzaken te kijken. STEUNPUNT
Annie B.: Ook ik loop nog met
de littekens van de kinderbeschermers rond. Laten we
onze krachten bundelen!
Miriam.

STANS . Nog even geduld
waar het jouw vraag (en die
van vele anderen) betreft.
Morgen is hopelijk de
DIREKTE BEREIKBAARHEID
VAN HET STEUNPUNT
publiekelijk bekend.
--'

Annie (Famke) : Om bij de
bron te komen moet je tegen
de stroom inzwemmen .
Kroosie .

STANS . Hopelijk kan ik je
morgen wat laten weten over
de direkte bereikbaarheid van
' het steunpunt. Hugo.
HEDY D. Wellicht wordt 't nog
wat met die sociale vernieu
wing . We hebben geen tijd
voor .formele procedures, of
met de pet rond gaa!1.
IZie verder in deze ' kolom.
STEUNPUNT
.
! SLACHTOFFERS ZEnEN.
'
ANNIE Laat je niet kisten: Ben
diep geschokt en BIJ jullie.
Huig de Groot (TEL AVIV).
ANNIE . Denk je dat uiteinde
lijk zal blijken dat vrouwe
Justitia ook een onecht kind
van Dr. F. is? Laaf jij je maar
iaan de huidige aktiviteiten .
'Jij, als symbool, als motor,
I achter de zaak mag niet ge
sloopt worden. Laat je niet
vermangelen tussen de psy
Icho-terroristische aktie van
Justitia, en de vertraging stak
tieken van Dr. F.'s verdedi
gers. Zouden ze, na de " blun
der" van het O.M. (dr. F. uit
voorlopige hechtenis) en het
" misverstand" van jouw op
sluiting min of meer wachten
op de volgende procedure
fout. Hou je taajl Hugo.

OPENBAAR MINISTERIE. Is
Dr. F. vluchtgevaarlijk? Jullie
. hebben z'n paspoort toch
wel, of mag die dat houden
en trekken jullie straks wéér 't
boetekleed aan? Je schijnt
CALAMITEITEN ook einde
loós op elkaar te kunnen
plaatsen . Coby.

RUUD L. Hou, als verantwoor
delijk groepsleider, Hirsch Ba
lin in de gaten. Vqoral dat er
niet n6g meer justitiële blun
ders, grofheden, fouten en
misverstanden begaan wor
den. Frankje, Petra, Wouter.
Solidariteitsbetuigingen t.a.v.
Annie Bijnoord: Postbus 308·
3740 AA Baarn
Voor ANNIE B. kindertijd pas
sé . Kinderen van heden be
spaar ze een zwart verleden.
Nel, Ina, Herman, Jny.

:IQ.
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STEUNPUNT
(slachtoffers
Zette:l) is 'n initiatief van per
sonen die géén toeschou
wers ..vensen te blijven. Doe::
1. Direkte morele steun voor
alle betrokkenen. 2. Justitie
aansporen tot zorgvuldig ge
drag. 3. Overheid op haar ver
ANNIE, 16 mei wéér bévrij
antwoordelijkheid in deze sle
dingsdag! Sukses. Margreet
pende zaak wijzen. 4. Solida
ANNIE: als er iemand een riteitsbijeenkomst op 14 mei
plekkie onder de zon verdient l organiseren.
5.
Blijvend
ben jij het. Hou volop je eigen ' STEUNPUNT opzetten waar
waardige wijze voor en na
DIREKT + WERKELIJK ge
mens alle slachtoffers van
luisterd wordt.
machtsmisbruik. Judy For
rYjer. Solidariteitsbetuigingen STRIJD om RECHT gaat OM:
Geldigheid van je aanklacht,
.';n.'1ie Wijnoord, Postbus 308
3740 AA Baam.
' Kwalijke pra~tijken uit het ver
borgene in het licht krijgen,
ANNIE. Deze keer zal Dr. F_
Een justitie-a~paraat dat niet
de dans niet ontspringen. gediend is van klachten van
Hou vol! Miriam.
(ex)bewoners, Een justitie-ap
paraat dat onrecht verdedigt
An'1ie. na zoveel pijn sta je in
de strijd tegen Effie op winst. . als voor je bestwil, Een justi
Laat je niet kisten door het
tie-apparaat dat 'fouten'
maakt. Zestien mei. Hugo +
OM. Sterkte op 16 mei.
Paui en Joke.
steu~punt:
Jullie oproep
dringt gerechtigheid en recht
.·.. a~rdigheid op. Ben en Kees.
Solida~i teitsverklaringen:
ANNiE BIJNOORD
PO~T3US 308.
EELCO, .
Voor gelëelijke bijdragen zie
3740 .L.H BAARN.
Rubr. Verzekeringen e_d.
STEV~?UNT SLACHTOFFER
STEUNPUNT.
ZETTEN (zie oproepen,
V?or ANNIE B. kindertijd pas
pers::."en). Steun onze
se. Kinderen van heden beo
doelen! Giro 25 37 352,
spaar ze een zwart verleden .
Stichting Jozo, o.v.v_
_"_S_te_u_n_D_un_t_"_
. _H_u.:,go_._ _ _...:. Nel, Ina, Herman, Iny.
16 mei eindelijk berechting
ex-psychiater F. uit Zetten.
Lees, kopieer en verspreid
het artikel uit Vrij Nederland
van 14 april j.l. Slachtoffers
houd: moed, Roos.

Or. F + Heidring Stichting +
Zetten + de fOute kinderbe 
schermers + Jus!itie=
de Grote Beerput. Die zál ge
opend worden door vele kin
derbescherminosslachtof
~
fers! Mirna.

-!

Guus, voor geldelijke bijdra
gen zie rubriek Verzekeringen
e.d. STEUNPUNT.

Annie B" zie je nu dat het niet
meer gepikt wordt dat ze je
zomaar in een cel kunnen
(ver)stoppen? Solidair. Fred.

Sol"",,,""." ",''''''', .

ANNIE BIJNOORD
POSTBUS 308. .
3740 AH BAARN.
-

I
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; STEUNPUNT SLACHTOFFER
ZEnEN (zie oproepen,
personen) Steu:l onze
doelen l Giro 25 37 352,
Stichting Jozo, o.v.v.
"Steunpunt". Hugo.

I

Vandaag is het STEUNPUNT (Slachtoffers ZEnEN) direkt

Piet V. Va:ldaag is het STEUNPUNT (slachtoffers zetten)
direkt bereikbaar van 9-5. Telefoon 020-6640538. HUGO.
Nu dét gezeik met die schun " ANNIE ( en al die anderen!)
nige psychiater nog maar . die DiREKT beschadigd zijn
stE)eds voortduurt wil ik hierbij door wanpraktijken en machi
miJn steun aan de slacht
naties van Dr. F. en tra wan
offers betuigen: Mr. Herman ten. Pas op. In de zaal zal
A. Kater, advokaat en docent men proberen jullie aanklacht
Sociale Academie te Amster Iin een waan klacht te verandedam.
Iren . Mr. K.
PAUL. Wat had jij daar weinig 'pRINSEN. De behoefte aan
woorden voor nodig . .KASTE- PEGELS wordt steeds banaJUSTITIE I Hugo.
Ier. Zie rubriek "verzekerin
PETRA (Rotterdam). Hou de gen" e.d . STEUNPUNT.
14e mei vrij in verband met de LUSJE. 16 mei staat Justitie
solidariteitsbijeenkomst.
OOK terecht. Zou dat loyali
8el voor praktische zaken teitsproblemen
opleveren
met Steu:lpunt.
voor vrouw Justitia. Of be
Steunpunt. Wij willen nu ein· ' hoort die niet tot die kaste?
delijk wel eens OPENBARE HAGENEES.
GERECHTIGHEID in de zaak
Dr. F.lMr. L./ Justitie/zetten. 14 mei solidariteitsbijeen
ANNIE blijf sterk!
komst + stille tocht l (EX)bew. Ik leef met je mee.
HUIZE GROENESTEIN.
Bel me met spoed. LUCY!
MA. L. hoeveel van AL DIE Dr. F. en Mr. L. Als Generos:a
AANKLACHTEN zijn er "over
de mogelijkheid had gehad.
gebleven"? Verder nog aktief
zou ze ju l~ i e dan mee ge no
geweest t.b.V. Annie en de
men hebben? Marianne.
andere direkt beschadigden?
Als u uw werk goed doet,
doe:l wij dat ook.
STEUNPUNT.

I

bereikbaar van 9·1 . Tel. 020-6640538.
~-------------fi:-;anciële ondersteu- '
.
.
ning van 't STEUNPUNT ~r. F. O;dIP.us had tenml.nste
(s~ achtoffe rs Zetten) moeten r t lef z n eigen ogen Uit te
we verw;;zen naar de rubriek I =st_e_k_en_I-:,L-:-o-:,t_.--=-~.....,....,..",...,..._
Verz.lHypo!h./Geldzaken. . " EX-PSYChiater F. heeft 16 jaar
Telefonische informatie van-I ongestoord achter gesloten
daag van 9·1 (020-6640538) . I deuren kunnen "behande
Steunpunt. Hugo.
. Ien". WIJ worden gestoord ,
1als er nu niet eindelijk eens in
I de ' OPENBAARHEID RECHT
I wordt gesproken. André.
Voor

>':"""'-:-7":"'"--.,,--,---:--....,.----.. Hugo en al!e anderen, ga

A~nie . AI mijn vrienden den
ken nu óók aan jullie, en zij
vertellen 't weer verder....
Vuistje I Marieke.

door opdat er op 16 mei a.s.
Justitie is en geen kaste- of
klasse Justitie. Paul Verber
ne.

I

ANNIE EN ALLE ANDERE!
Hoe meer we er bij betrokken
ra ken, hoe meer pijn 't doet,
waren jullie misschien daar
om zo lang alleen .....
Gerda en Henk.
ANNIE. Door jouw strijdvaar
ANNIE, wij blijven achter je
digheid ben ik méér gaan
leven. Zie je op i4 mei
staan, je schone zus.
's-avonds in Paradiso, Am Ben,
sterdam.
STEUNPUNT. We hebben in ons keurig aan
Hugo.
geharkte landje wel erg wei- I
Annie, Or. F. uit Zetten staat nig besef van wat er zich I
op 16/5 eindelijk terecht. ;WERKELIJK afspeelt achter
Wanneer komt Mr. J.D. te de muren van het kinderhuIs.
Rhenen voor zijn rechters? ~ do.ofpot st!nkt al tientallen
Ton Adh gevr
jaren In de wind .... Is Zetten
-- . . . .
het Tjernobyi van de NederHoeveel additio:leel leed is ' landse hulpverleningsindus
door de schunnige psychiater trie? Hannie en Wilma.
en het systeem toegeb'á~ht
aan de reeds van huis uit Dr. B. Ik Iheb begrip voor uw
kansa~me slachtoffers? mr. angst voor al .die UITINGEN
Herman A. Kater, advokaat van woede. Maar moeten wij,
en . docent aan de Sociale al die dûizenden betrokke
Academie te Amsterdam.
nen, het dan alleen laten bij
on ze pijn en tranen? Bij m.ij
Justitie heeft ex-pSYChiater F. slaat al jaren alles vernieti
op 11 juni losgelaten. Wij la gend naar BINNEN . Marcel
ten deze hele stinkende zaak (ex-bewoner Rekkense Inrich
tingen, Eibergen) . .
NOOIT meer los. Anneke.

3'1

-BETROKKENEN BIJ EX-PSYCHIATER F., ZETTEN, JUSTITIE
Een nieuwe poging om geld te verwerven: we staan nu onder
"Verzekeringen, hypotheken en geldzaken". Véél nodig.
STEU!'IPUNT.
STEUNPUNT SLACHTOFFERS ZETTEN BEHOEFT MET
SPOED BANALE PEGELS VOOR REALISEREN VAN DOE·
LENOP KORTE TERMIJN. GIRO 2537352. STICHTING JOZO
ONDER VERMELDING: STEUNPUNT HUGO.

-

NEL. Heb je er ZELF geen 1SYLVIA. Wij willen géén volks-I
woorden voor, adopteer dan i gericht, maar erkenning voor
een mini. Het resultaat is . ' wat ons werd én wordt aan· l

MAXIMAAL. In ieder geval in gedaan. Zie je in Paradiso op
I 14 mei! H.W.
deze zaak. Judith.
ANNIE EN AL DIE ANDEREN! ANNIE Ben al weken ..bij je".
DUIZENDEN Zi~ je in de tempel ~aradiSo) .
lriderdaad
Hany (ex) Poortje, roningen.
slachtoffers. Fred.
RUUD L. Hou jij in de gaten HUGO. Soms MOETEN zwe
dat er in_particuliere, DOOR rende wonden worden open
DE STAAT GESUBSIDIEER ~~sneden, leeggekrabt. Pijn
DE tehuizen niet ~erotzooid tij~, Jazeker. Niet be~andel~n
wordt vandaag? 0 Ja, vergeet ' leidt _ot AJT en uiteindelIJk
je al die tehuizen die Dl~EKT AMPUTATIE. Annemiek en
onder de verantwoordelijk· Daan (studenten medicijnen).
heid van " onze" staat der Ne 'ANNIE. Hoeveel van zulke
derianden vallen niet. Dit valt BÈERPUTTEN zouden er in
niet weg te masseren, glad te zoutkoepels opgeslagen lig
strijken, te verdoezelen of on
1en. Dat ZETTEN het TSER
der te schoffelen. Hugo.
NOBYL van de hulpverle
ANNIE. Laat je niet piepelen. i tlingsindustrie is staat ook
oor mij vast. Ik heb gean
Ex-tehuisbewoners uit het
enkel vertrouwen in al die zo
hele land denken aan jou:
genaamde VEILIGE CEN
Dit is erJ . één Van. Anna.
·TRALES. De fall-out van de
Pin down solidair met strijd Nederlandse hulpverlenings
sters tegen Or. F. uit Zetten. industrie doet dagelijks scha
Zet 'm op.
.
de. Kracht en steun toege
.Recht in Nederland krommer wenst, in ieder geval voor 14
dan ik dacht Sterkte ANNIE mei (Paradiso, A'dam) en de
"rechtszaak" van 16 mei. .
en alle anderen . Drs. l.S.
Een vriend.
De door de schunnige psychi
ater en het systeem toege ELLY. Enig idee hoeveel men
brachte
maatschappelijke sen VANDAAG te kampen
schade beloopt ten mi.nste in hebben met de gevolgen van
je honderden miljoenen gul hun ervaringen met geïnstitu
dens: mr. Herman A. Kater, tionaliseerd hulpverlenings
advokaat en docent aan de geweld. Broer.
Sociale Academie te A'dam.
Meidenblad K ' steunt ANNIE
Steun aan alle meiden en en alle -anderen in hun strijd
vr ouwen die lijden onder tegen dr. F. Zet 'm op!
mannen als dr. F. Meiden
wegloophuis Nijmegen

VANDAAG is het STEUNPUNT slachtoffers zetten TELEFO
NISCH BEREIKBAAR van 9-5 uur, 020-6640538. Steunpunt.
I

DIREKT EN INDIREKT BE
TROKKEN. Die . pegels zijn
nog steeds verschrikkelijk
hard nodig. Zie kolom
"Verzekeringen , hypotheken
en geldzaken". Steunpunt.

ISCH. Wat jammer een mooI
journalistiek produkt. Die uit
zending over de joden NA de
oorlog. Het GROTE leed. Het
NAleed. Zie jij overeenkom
sten tussen een K2 en een
KB-SYNDROOM? Ik wel.
Huib, (ex-tehuisbewoner).
,STANS. je hoeft je niet meer
Ite verstoppen. Ook jij hebt
geleden. PSYCHISCH ON
DERDUIKEN IS DESTRUK
TIEF. Zij zijn volgens mij de
schuldigen. Dr. F. en zijn tra
wanten, de Heldringstichting,
al die andere "hulpverlenings
instellingen", zetten, het mi
nisterie van Justitie, het
Openbaar Ministerie en zo
kan ik nog wel even door
gaan. Laten zij maar bepalen
wie zich' heeft te schamen.
Bel je het Steunpunt? Hugo.
Bloemen, vogels en bomen
laat 'hulpverleners' als dr. F.
van uw afkeer horen. Distel
BROER. AI 30 jaar geen DAG
zonder de pijn van de mis
daad en de gevolgen: Mijn dr.
F. was mijn vader, ik wil de
wond niet openrijten, ik wil
verder, ik heb respect voor
ALLE ANNIE'S die blijven
knokken . Elly.

Eelco, Hans, Gerard, Rein. In
overleg met Zetten en onder
tussen "behandelde" F. z'n
Jarenlang.
slachtoffers...
Hadden we het maar gewe
ten? Wij wisten 't, maar:
ANDEREN houden zich daar
mee bezig . Bleek dus niet zo.
AI die dilemma's, OOK jaren
lang. Steunpunt Slachtoffers
Zetten ontneemt, als we wil
len, onze MISPLAATSTE
schuld. Waar ' ZIJN jullie?
Huig.
Steunpunt . Slachtoffers zet
ten: ma. 14 mei, solidariteuts
bijeenkkomst Paradiso Am
sterdam, 19.00 uur, zaal open
17.30 uur, sprekers Annie Bij
noord, Clara Wigmaninstituur,
Hugo. Na afloop, stille tocht
naar de Dam .. Pers aanwezig.
Steunpunt
ANNIE EN AL DIE ANDEREN.
Ook wij zijn ernorm gekwètst.
DOODZIEK van het MOETEN
manipuleren met de werkelijk
heid van ons verleden en met
het verleden in onze w'erkelijk- ~===========-I
held. Hopelijk vindt deze Steunpunt Slachtoffers zet
spontane aktie een reusachti· ten heeft financiële onder
ge weer-klank, zodat jullie er steuning hard nodig, pagina
niet meer zo alleen mee voe grote advertentie, solidari·
len. Zie ik je in Paradiso? ,teitsbijéénkomst in Paradiso,
Joke.
organisatiekosten, en voor
Personeel van Zetten uit de een blijvend steunpunt na de
rechtszaak op 16 mei. Giro:
jaren '71-'88 laat de door dr.F. 2537352 Stichting Jozo onder
misbrUikte wouwen en man vermelding van "Steunpunt
nen niet opnieuw de last van Hugo".
Jullie ontkenning dragen. Rina I -~-------
van Hensbergen, psychologe .

. "..2rA

Aan alle verantwoordelijken in

onze~'

I

betrO~'Jenen

De enige.
uitweg voor
ANNIE EN AL DIE ANDEREN de
zaak dr. F/Zetteni Justitie/ , VANMIDDAG,
Alle
I
tussen 12en 2,
kaste/wanbeleid!kinderbe~amen evn gom uit deze mid· , DIREKT EN INDIREKT BE schermingsinstellingen. WIJ Radio 2 besteedt JACK
eleeuwse ,situatie te komen: . TROKKENEN. Het ligt in onze EISEN DAT ER OPENBAAR ' SPIJKERMAN, in het radio
Zetten dlcntl e~ een parle-, bedoeling a.s. woensdag een . RECHT WORDT GESPRO
programma "SPIJKERS MET
KEN. Zouden die kinderrech
KOPPEN", uitgebreid aan·
mentatre enquete: mr Her- paginagrote adverte,ntie in
man A Kater, advokaat en DE VOLKSKRANT te plaat· ters uit ARNHEM en DEN dacht .aan DE ZAAK (ex
doc~nt aan de SOCiale Aca- sen. Hopelijk zijn we in de HAAG, die direkteur van die psychiater F., de "rechts"
demle te Amsterdam
. gelegenheid dat ook te voogdijvereniging in den gang, ZeHen, gesubsidieerd
Hartverwarmend dat initiatief doen... zie verder kolom:
Haag en ex-psychiater F. uit hulpverleningsgeweld binnen
"Hypo:~eken, Verzekeringen Zetten straks samen in een I tehUIsmuren , Annie Bijnoord
van het STEUNPUNT
Onbeschrtj:lijk de ~éacties Geldzaken" . STEUNPUNT. ' ZELFHULP-groepje komen? , en het STEUNPUNT (slacht
van de mensen (vaak mede ANNIE 31JNOORD en al die of besluit het Ministerie van I offers ZEnEN).
lotge.noten) uit het hele land. anderen. Zouden ze HEM ge Justitie een speciale inrich
Geen CELDEUR is dik
woon naar het bUitenland
ting te openen voor al die ge Coby Z. Wij zaten samen in
genoeg om het geluid van laten vertrekken? of wordt het I vallen die er vermoede lijk nog een tehuis in Haarlem. Jou
deze massale schreeuw om de MENTENIUflSULA kon- I aan 't licht zullen komen.
brachten ze naar ZEnEN
GERECHïlGHEID tegen te struktle. Komt HIJ in therapie iI ANTON.
I waar ben je nu? Kom op 14
houden! Annie G. Bijnoord
of In 't gevang? Wat er. ook op ~ Personeel van Zetten Uit de' ,mei a.S. om ..18.00 u, naar Pa
Ik hoop op 14 mei zover te zijn de 100 gebeurd, als Iemand jaren '71-'88 laat de door drF;' radiso. WIJ zIJn nu geen kinde
Juhe te or.:moeten op de bij- ons GEEN recht meer ~an i . b .
~ re.-: meer. Ze kunnen ons nu
eenkomst in Paradiso A'dam. i doen is het die justitiële kaste. .llUS rUlkte vrouwen en man) niet meer opsluiten, laat je
Deze zaak stinkt zo dat ik er nen niet opnieuw de last van dus horen! PS eet jij nog bo
EELCO. Aan 't onmogelijke is dagelijks van 'over m'n nek ~nle schaamte dragen.
, terhammen met tevredenheid
niemand gehouden! maar ga. Als ik me dan realiseer dat ~ letemel van Tongeren, psy~. om nederigheid te leren?
WAAROM GEEN ENKEL
we het over RECHT HULP- ~hologe
Anna.
.
BERICHT? Huib.
VERLENING hebben, heb ik Personeel van ZEnEN uit ja{
JqZO. Wat jammer. Pijnlijk. geen woorden meer. Mar, ren 71-88 laat de door dr F..
: misbruikte vrouwen/mannen;
Nu: zand erover, laten we griet.
ieder 't onze doen. Spreken Het STEUNPUNT verzoekt nie~. opnieuw de last van jullie:
elkaar nog. Geen OVER- een ieder die maandag aan. zWijgen dragen. Ada G, VHV,:
HAAkSTE fu~ie S.V.p. wil mee wezig wil zijn bij de solidari Klachten over de jeugdhulp' ?. Bel t3 uro KI acht en
den en, na de 24e mei. teitsbiJ'eenkomst I'n Parad l' so verIenlng
STEUNPUNT
.
(17.30 zaal open, 19,00 ope Ondersteuning, 020-6645810,
ELL Y EN AL DIE ANDEREN, nlng ± 21.00 stille tocht naar "
Psychische onderduiken is de Dam) de aard en het ka
JAC·AMSTERDAM
\
wellicht nóg destruktiever rakter van onze bedoelingen Voel me geschoffeerd en trek '
?an wonden " openrijten", ze: niet te schaden. Wij willen nu m'n verzoek van maandag j.l.
Ker als Je verder wilt en je al 30 GEEN VOLKSGERICHT , Wij om materiële ondersteuning
Jaar geen dag zonder de PIJN wtllen geen HETZE in de pers. (postzegels + kopieer
, van de MISDAAD en de ge OPENBAARHEID, onderlinge faciliteiten) in. Huib.
.
v~:gen daarvan hebt gel~efd. steun en elkaar recht doen!
Verloren: mijn jeugd
A,s de wonden niet ,behan. Dat is de bedoeling , (ex) te
deid" worden, kan le~ens:an- hUIsbewoners worden na o.a. in ZEnEN, Yvonne M.
ge psychische amputatie het drukkelijk verzocht zichzelf
resul taat zijn, Respekt voor niet op te sluiten.
Dr. F. hoort.in de bak. S
. teun'l
punt zet'.m-: op! Anje, Eef,
_'QUW pogingen met 't verle STEUNPUNT.
den te leven . Wij wi!len ook 'n Daan. Daar komen we toch Ineke, Miriam, Rob , .
~, ee r bevrijdingsdag . Zie ik je wel uit? Lijkt mij simpel. Hugo.
n Paradlso? BROER ,
Mr. L. Heeft HIJ zijn paspoort
nog steeds of is HIJ niet
vluchtgevaarlijk zoals ANNIE
,!.,NNIE EN AL DIE ANDEREN : Reakties en solidariteitsbetui
blijkbaar was toen jullie haar
DIREKT EN INDIREKT BE- gingen : Annie Bijnoord, Post
's oachts uit haar huis haai
ï ROKKENEN , Het ligt in onze I ,bus .308, 3740 AH Baarn,
den en in een cel opsloten .
bEdoeling a,s, woensdag een ALLE BETROKKENEN moe
Heb je al maatregelen geno· Steunpunt Slachtoffers zet·
paginagrote advertentie in , ten beseffen dat de advoca· men dat hij ook materiee ~ niet i ten heeft finanClèle onder
DE VOLKSKRANT te praat·
ten van ex-psychiater F. een
zal ontsnappen . Voo ~ l opig steuning hard nodig , pagina
~en , Hopenjk zijn we in de
Jaar de tijd hebben gekregen
beslag of zo? Je kunt er van grote advertentie , solidari
gelegenheid dat ook te om op MEEDOGENLOZE wij
'uit gaan dat hij na jouw "fout" :eitsbijéénkomst in Paradiso,
doen.. . zie verder kolom:
ze de aanklachten tot waan
. niet stil gezeten heeft Zij1 de organisatiekosten, en voor
" Hypotheken , Verzekeringen
klachten te verklaren. Daar
termijnen in orde en let je op een blijvend steunpunt na de
Geldzaken" . STEUNPUNT . ' zullen we per definitie door
de stempeltjes? Moet kun I rechtszaak op 16 mei. Giro:
Het STEUNPUNT verzoekt beschadigd worden! Laten I nen, Zijn F. en jij in de zaak 2537352. Stichting Jozo onder
van 16 mei vrienden of tegen .vermelding van " Steunpunt
een ieder die maandag aan
we ons moree! wapenen in de
j Hugo".
wezig wil zijn bij de solidari
tempel PARADISO, en probe·
standers?
teitsbijeenkomst in Paradiso ren daar elkaar recht te doen
Ruud L. Let jij op "de jou
(17 .30 zaal open, 19,00 ope
en ons te sterken aan wat we
wen"? Wij nemen onze ver
nlng ± 21 .00 stille tocht naar voor ELKAAR kU'1nen beteke
antwoordelijkheden!
Van
de Dam) de aard en het ka
nen, KB· ROT, tot op het bot?
Hedy nog niets vemomen . Is
rakter van on4e bedoelingen Hirsch Balin attent en zorgvul
niet te schaden, Wij willen nu MaandaQ!lVond (stille tocht) I
dig? Houdt hij mr. L. in de
GEEN VOLKSGERICHT. Wij s.v.p. GEEN teksten als: " het I
gaten? Ik heb gegronde rede
Willen geen HETZE in de pers. zwijn moet geslacht", ~,F.
nen te twijfelen aan zijn ver
OPENBAARHEID, onderlinge moet hangen", en wat een
mogen om namens het Open
steun en elkaar recht doen! jieder zo zelf kan bedenken.
baar Ministerie deze zaak
We spelen de verdediging
Dat is de bedoeling , (ex) te
zorgvuldig, en met respekt
van .die ex-psychiater dan al
hUIsbewoners worden na
voor AL die slachtoffers, te
drukkelijk verzocht zichzelf .Ieen maar in de kaart! Met alle
behandelen. Zie met toene
niet op te sluiten.
I begrip voor de emoties achmende zorgen de zaak van
i ter dit soort teksten, DIE wor
STEUNPUNT.
16 mei tegemoet, en hoop
Ik sta achter de aktie van het . den gedeeld! A~nie Bijnoord ,
dat ex-psychiater F. zijn straf
TEUNPUNT A '
Hugo (namens t steunpunt).
niet weet te ontiopen, Enig
, nonIeme exS
bewoonster Zetten.
--- 
- - _. ~ . _ ..
idae wat dat zou aanrichten?
H" k "
.
CARLA. Wat heeft DEMJAN
Wij willen géén VOLKSGE
IJ , nJgt een paar ,jaar mis- '. --JUK met ex-psychiater F te
RICHT;, maar wij zijn niet ver
schlen. Ons gaf hiJ levens·
maken? SYN DROOM
.
a:ltwoordelijk voor de effek
lang . Jans en I3rigit (slacht of- - -- - ' - 
ten die ontstaan door de wij'
fer F.)
ze waarop de staat met deze '
kwestie(s) omgaat! HORZEL.
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~ JUSTITIE plaat~t , minderjari- ZETTEN MAG NO 'T
' ~";;:::::=~::-::---___ ,
9tt MEER WIJ hopen dat alle mensen die ANN

I;L Qen .rn probIemalIsche situa· GEBEUREN'

;!es In een tehuis. Justitie be we'lS oneve~r:~igZI enI' trou:
IE,. wij wisten van het ~
gisteravond In A'dam (Paradi. ,
,aal'. daaNoor Iedere dag. ren it
·
vee Jonge
solDam) .betrokken waren bi'
neerbUigende en onderdruk
I.r Justitie IS feitelijk broodheer groe~e~~~~che mlnd,erheld~.
de
sOlidariteitsbijeenkoms{ ~ende systeem van Dr.F. in
.-;
F.
I
allerlei
oten In
van ex·
~
, ." _
oor s empe fout- mr: Herman A K 't
d
. r . enigszins zijn
w
b
Jes en door onachtzaamheid kaat en doc . a er, a _vo', ' VOOrbereldop de te verwach
.. IJ ons ewust van het misse·
van h~t Openbaar Ministerie Ie Academi:~~ aAan dte Sdo"la
ten Psychische schade die ' "Jkmakende seksuele geweld
ms er am.
\\ie woensdag en vermoededat d~. F. tegen jUllie
.
I
op vrije \tOeten gelaten, hij
;;lag voortijdiQ uit zijn voorlo
. "Jk ook -donderdag zuHen op. ; gebrUikte! Dat het erg was In '
,plge hechtenis. Justitie ver ALLE BETROKKENEN moe lopen. Laten we elkaar daar. ~rellen wisten wij; dat het zó
. leent Uitstel op uitstel aan ex- ten beseffen dat de advoca· na ook maar niet loslaten l
g ~7s maakt ons alsnog
,
~~~~i Laat Juslitle morgen
psychiater F. Justitie zegt !en van ex-psychiater F. een STEUNPUNT.
aa~ de slachtoffers
door slachtoffers van F. in Jaar de tijd hebben gekregen
moeilrjk parket gebracht te . om op MEEDOGENLOZE wij· Voor finanCiële bijdragen aan
~e~r D(rSF. .rn Zetten . Manna
worden ZIJn er overeenkom ze de aanklachten tot waan de aktlvitelten van het Marlis oSJale JoenI!, 74,79),
klachten te verklaren. Daar STEUNPUNT, zie de kolom "
Joen~s 7?ommers (SosJale
sten tussen het JustlMel han
delen en de praktijken van F? zullen we per definitie door Verzekeringen, hypotheken __
'
·75).
Zie de VK-advertentie van beschadigd worden! Laten en geldzaken " STEUNPUNT
e ons moreel wapenen In de
morgen! STEUNPUNT slacht
.
-,
offers ZEnEN.
tempel PARADISO, en probeANNIE. Nog 1 nachtje siapen I~en daar elkaar recht te doen HOE ZAT DAT IN ZEITEN?
Zag Je op TV en hoop dat 'e I~ ~ n ons te sterken aan wat we Zal woensdag 16 mei de Dag
staat zul! zijn om met oJge- /' oor ELKAAR kunnen beteke- van de Waarheid worden of
heven hoofd de rechtzaal brn. fnen. KB·ROT, tot op het bot? breekt een tijd van nieuwe
nen te stappen. Wees niet ,tAN DE BETROKKENEN IN leugens aan. Dolf.
bang. Je hebt gisteravond In i!?E ZAAK F.lJUSTITIElHELParadiso. en .op de Dam ge- :uRING STICHTING ZEITEN. Is de Nederlandse justitie
zien dat Je niet al/een (meer) p'e paginagrote advertentie ,;klasse"? We hopen dat dat
bent.. Als de beelden in Arn - In de VK van a.s. woensdag is o~ 16 mei a.s. eindelijk zal
~em Je te dol worden: oogjes ~wantltatlef gehalveerd. Het bliJken. Veel sterkte Annie B
.
olcht, vrngers in de oren en ils een verbijsterende tekst Miep en Chris Wijchen.
gewoon aan onze solidari- geworden, vooral door de
teitsbijeenkomst
" kijken" . ; ~droge" opsomming van de
Het ga Je goed. Ik zal er niet feiten, waarmee we een be
zlln. Hugo.
wuste poging hebben geKlachten over de jeUgdhUIP-/
daande zaak F. boven 't
verlening? Bel Buro Klacht en
niveau van " sex· terreur in de Ondersteuning. 020-6645810.
Betuwe " uit te tillen. Reakties:
----=--_...:....:~:...:... ,
Annie Bijnoord, Postbus 308
3740 AH Baarn.
'
STEUNPU~T . HUGO.

X
-k.

~a:eO~d'PtsdYChiat,~rt

inrich~in~~ges

pV~yO~h1aeteSlacFhtoff~rs

a;t\~~n ~~la~:~~dpe~sjUw"oierden

I

i

rn r Heman A Kater, advokaat en docent aan de Sociale

Voor financiële bijdragen aan Steunpunt slachtoffers Zet
de aktiviteiten van het ten heeft financiële onder
STEUNPUNT, zie de kolom :" steuning hard nodig, Y2 pagiVerzekeringen, hypotheken I na advertentie van 16 mei
en geldzaken " STEUNPUNT. ' solidariteitsbijeenkomst in Pa~
Vandaag is HET STEUNPUNT radiso, organisatiekosten, en
's ochtends direkt bereikbaar ,voor een BLIJVEND STEUN
;van 9 tot half 12 en 's mid· PUNT na de rechtszaak op 16
oags van ltot5, telefoon 020· mei. Giro: 2537352 Stichting
Jozo onder vermelding van I
6640538.
1
" Steunpunt. HUQo" .
We konden onze Y2 pagina
Mr. S. (A'foort , R.OG), pater
grote advertentie in de Volks'
D. (Nijmegen), heer K. (Nijme
krant van 16 mei niet in ALLE
gen), heer N. (Arnhem, Huizt
,dagbladen zeilen. We ver
Welkom) enz . enz , Bedank'
~oeken iedereen die ONS wil
voor mijn kapotte leven. 001
STEUNEN de advertentie te
jul/ie horen in de verdachten
'kopiëren en te laten lezen aan
bank. Daarom ANNIE BIJ
.die lezers van de Telegraaf,
NOORD zet door! En bedank
AD., N.R.C. en de provinciale
alvast. Jaques Lu ijbregt~
dagbladen, die wellicht OOK
Soendastr. 7", Amsterdam .
wil/en reageren.
PEUNPUNT.

~ : ademie te Amsterdam biedt ter overdenking een citaat

aa" van een groot strafrechtsgeleer de:
WENN EIN JUGENDLICHER EIN VERBRECHEN BEGEHT
UND WIR LASSEN IHN LAUFEN, SO IST DIE WAHR
SCH EINLICHKEIT, DASS ER WIEDER EIN VERBRECHEN
BEGEHT, GERINGER, ALS WENN WIR IHN BESTRAFEN.
Franz von Uszl: Die .Kriminalität der Jugendlichen (1900) .
Vandaag de dag van . de
waarheid of de grote leugen?
Aan alle slachtoffers en sym
patisanten! Heel veel sterkte
toegewenst tijdens het pro
ce s tegen Dr. F. Let vooral op
de getuigedeskundige Prof.
J .F. die als getuige à dechar
ge optreedt voor dr. F.
J . Luijbregts, Soendastraat
ï ", Amsterdam.

.'

ISCHA Wat een mooi jou rna
listiek produkt. Die uitzending
over de joden NA de oorlog .
Het GROTE leed. Het NAleed. Zie jij overeenkomsten
tussen een KZ en een KB·
SYNDROOM? Ik wel. Huib,
, (ex-tehuisbewoner) ..

Annie, wij hebben bewonde:
ring voor jouw moed. We
denken aan jou en de mede
slachtoffers van dr. F. in
Zetten . Marina Evers (Sosjale
Joenit 74·79) en Marlies Gom
mers (Sosjale Joenit, 72-75).

Wij verzoeken een ieder die
bch betrokken voelt bij de ak·
tiviteiten van het STEUN-'
PUNT schriftelijk te reageren_
-op de advertentie van giste
ren in de VK. "EEN GLOBA
LE, HISTORISCHE SCHETS
VAN
EEN
NATIONAAL
SCHANDAAL IN DE NEDER
LANDSE KINDERBESCHER
MING" . Reakties: Annie Bij·
noord, Postbus 308, 3740 AH
Baarn. STEUNPUNT. HUGO.
Ben je óók zo sprakeloos?
Zet een MINI onder: " oproe
pen (personen)" ~TEUN
PUNT .
Annie B. succes en sterkte .
YvÓnne.

=leakties Of) de advertentie van 16 mei in de VK :
.EEN GL06,lILE, HISTORISCHE SCrlETS VAN EEN
\f\TIONAAL SCHANDAAL IN DE NEDERLANDSE KINDER
8ESCHERlj !NG" en andere reakties op de hele gang van
zaken rondom ex psyschiater F, de Heldring Stichting in
Zetten, de rol van Justitie en a:1dere instel/inoe'1 en over
-'e den : A~,nie SiJnoord, Postbus 308, 3740 AH-Baarn,
(STEUNPUNT , Hugo), ' .
Ben je Mk zo sprakeloos? Ach, bedanken hoeft niet, er
Zet een r.. 1. 1NI onder: "oproe' voor elkaar zijn is houden van,
pen (personen)" STEUN
Voor financièle bijdragen aan
PUNT,
de aktiviteiten van het
Vandaag is HET STEUNPUNT STEUNPUNT, zie de kolom:"
telefo'1isch bereikbaar van 9 Verzekeringen, hypotheken
tot 1, 020-6640538,
en geldzaken" STEUNPUNT,
Dr. F, 6 jr. (- 1/3) voor 20 jr, We konden onze Y.z pagina
(sex) :e~reur? En de slacr.lcf grote advertentie in de Volks;ers levenslang? ASTER P0St krant van 16 mei nièt in ALLE
bus 3040 Groningen,
dagbladen zetten. We verzoeken iedereen die ONS wil
Realiseer je gJed dat de ver·
STEUNEN de advertentie te
bij ste ~i~)g om het ongeloof,
kopiëren en te lalen lezen aan
c:et wegmoffelen en de angst
die lezers van de Telegraaf,
.:oor '5presailles, deze vrou·
A.D"
N.A.C, en de provinciale
::en jarenlang heeft doen
;, egkruipen, Dat gaf F. de dagbladen, die wellicht OOK
.villen reageren,
-~acht om gewoon door te
STEUNPUNT.
';;3an, ; .Is je ook maar enig
;; evoe: :n je donder hebt , gee.f Aan Annie, Chariotte, Mieke,
e da:1 tenminste het,minste Brigit en alle anderen, Die
:, aar ze; recht op hebben: de , weken tussen de zitting en de
---kenning voor wat hun i5 , û!lspraak .... in "de stilte" va:1
het wachten kracht en steun
.3ngedaan . Elly W,
.. ) toe gewenst. Ik ben weer weg
teunpunt slachtoffers Zet e:1 bleef ook achter.
en heeft financië le onder ' H!.Jig.
s teunin g hard nodlg , 1V2 pagl
"13 adverte'1tie van 16 mei
~Jlidariteitsb ijeenkomst in Pa~
radiso, organisat;akosten, en
voor een BLIJVEND STEUN·
?UNT na de rechtszaak op 16
'nei. Giro: 2537352 Stichting
JJZO anj er vermelding ' van
, Steunpc:1t, Hugo".

s

Reakties op de advertentie ,,'b 16 mei in de VK:
,EEN GLOBALE, HISTORISCHE SCHETS VAN EEN
NATIONAAL SCHANDAAL IN DE NEDERLANDSE KINDER
BESCHERMING" en andere reakties op de he le gang van
zaken rondom ex psyschiater F, de Heldring Stichting in
Zetten, de rol van Justitie en andere instellingen en over
heden : Annie Bijnoord, Postbus 308, 3740 AH Baarn.
(STEUNPUNT: Hugo),
AI die mensen die vergeefs BETROKKENEN, Diep oe
geprobeert
hebben
het schokt en woedend I Als JIJ,
STEUNPUNT te i efo~isch :6 IK, ,of de BUURMAN 10% flik
bereiken worden verzocht te ken van wat HIJ 19 jaar lang
SCHRIJVEN, Ook voor reac· konsekwent en meedogen
ties op de rechtzaak zèlf en loos heeft aangericht, zouden
op de grote advertentie in de WIJ dan na een jaar of 3 weer
Volkskrant van 16 mei. De I loslopen. of krijgt ONS
BEERPUT open, de POST· SOORT makkelijker ievf::1s
BUS vol!: Annie Bijnoord , ,lang? WIJ weten vaak r, iet
I Postbus 308, 3740 AH Saam . , meer hoe ons leven in te rich·
,(STEUNPUNT, Hugo).
ten. WIJ moeten bevrijd. PSy
CHOPATEN in een inrichti:1o
Voor financie!e bijdragen aan en dan NIET als psychiater.
de aktiviteiten van het Lidia en Stans, namens veler\,
STEUNPUNT, zie de koiom:"
Verzekeringen, hypotheken Steunpunt slachtoffers Zet 
en geldzaken " STEUN?IJNT , ten ~eeft financiële o'1der.
steurllng har~ nodig, Y.z pagi
na . advertentie van 16 mei,
sohdanteitsbijeenkomst in Pa
radiso, organisatiekosten en
Voor een BLIJVEND STEUN
PUNT na de rechtszaak op 16
mei, Giro: 2537352 Stichting
Jozo onder vermelding van
I "Steunpunt. Hugo",

------

J.o l,/~ ~'l" ~....k,I"'î

~ l\J~lcy)~

0r.z.~I.;"' {l~îQ

c.Jv. J..).(.,...(

(9(10
Dr . F, Hoe GROOT is·tie?
:"eeó verslag AD van vrijdag
~ 8 :r,ei. Jac , Luybregts.
5ETPOKK ENEN, Het STEUN
~ I T leunt NIET achterover.
\,,~ werken aan de realisering
..an een BLIJVEND STEUN·
?UNT.
'. \'aakhond, Argusoog,
Jntmaskeren.
Aanklagen,
~orzel.
.
;:ieakties, suggesties, infor
"'7",atie en solidariteitsbetulgln
. ;;en: Postbus 308, t.a.v, Annie
S;j:1oord. 3740 AH, Baarn,

LlDIA. Sommige zaken verja
ren nooit Dat blijkt zeker in de
zaak ZETTEN, F. en JUSTITIE.
Levensiust 'log steeds boven
niveau? STEUNPUNT,
I ROB

en MARJAN, Dat GIRO'
NUMMER mag toch bekEnd
I geacht worden?
' STEUNPUNT. Hugo.
ANNIE en al die ande:en,
EIS en UITSPRAAK joen
nooit RECHT . Kracht ei: v. iJs,
heid voor de RECHTER, a: die
slachtoffers, en voor 't
STEUNPUNT. Margreet.

-\opieer 't door en zegt 't
,'oort! STEUNPUNT: Hugo,

Adopteer een KLEINTJE
(mini), STEUNPUNT.

~ :J. ~/5"/l1ÎJ

Reacties STEUNPUNT: p::;st
bus 308, t.a.v, Annie Bijnoord ,
3740 AH Baarn, '

Verbijsterd zijn we dat ' er zo
slecht geluisterd is naar
belangenver. BM.· En nog
worden jullie niet gehoord"
Alle betrokkenen van harte
sterkte gewenst. Vrouwen
partij, Postbus 16780, 1001
RG Amsterdam .

BETROKKENEN.
' Wat heeft zich in die afgelo
pen 19 jaar in al die ándere
kinderBESCHERMINGstehui·
zen afgespeeld? Ewout.

I

~ l.2.bh-{~~~

Actie Steu:lpunt"
'.
.De Vrouwenpartij reg , Gro
ningen protesteert tegen de
mannenwetgeving die vrou'
wen en kinderen blijft ,,~,lo07
st61len aan sex, terreur ,

'1

JUDITH, Dit is zeker HET
TOPJE VAN DE IJSBERG, 7
zaken nu ondel de rechte r, 16
, aa n~la chten van mensen
VER JAART die (wéér) :liet ,
meer meetellen, Veel o.J:ie .
anonieme aankl achten en
vee! nieuwe meldingen bij het
STEUNPUNT.

RENSKE en TJEERD,
Dat GIRONUMMER mag toch
bekend geacht worden,
STEUNPUNT, Hugo,
Adopteer een KLE!....'T JE
(mini) , STEUNPUNT.
Reacties STEUNPUNT: post
bus 308, La.v, Annie Bijnoord,
3740 AH Baarn.

t.k~ ~I S-( l'j~ v
ANNIE. Wat heeft de Heldring
Stichting tot nu toe voor F.
gedaan? En wat voor al die
mensen die éxlra bescrladlgd
door HUN "hulpverlening" nu
nóg met de brokken zitten]
Hugo_
_ _ __ _
STEUNPUNT. Kleine adver
tenties, telefoon, papier en
postzegels, Y2 paQlna a?ver
tentie (VK 16 mei), sohd.an
teitsbijeenkomst
Paradlso,
stille tocht door Amsterdam,
organisatiekosten én voor
een BLIJVEND STEUNPUNT ,
Giro:
2537352,
St,chtln,9
JOZO, o,v,v, "STEUNPUNT .
I Hugo)
-Ministerie van Justitie, WVC ,
Inspektie Volksgezondheid,
Bestuur Heldring Stichting In
ZEDEN, WIJN (etc), Ook zo
geinteresseerd in . de Uit
spraak van a,s, woensdag?
Horzel.

C-AROLen ANNEKE,
Dat GIRONUMMER mag toch
bekend
geacht
worden ,
STEUNPUNT, Hugo.
Adopteer een KLEINTJE
(mini), STEUNPUNT ,
GIRO STEUNPUNT : zie kolom
'.,erzekeringen, hypotheken
en geldzaken ,
ANNIE, Mensen VERJAREN
Ons RECHT 0'11 de (mede)
VERANTWOORDELIJKEN
voor dit NATIONll,LE SCHAN
DAAL IN DE NEJERLANDSE
KINDERBESCHERMING aan
sprakelijk te sIs len NOOIT,
Sta'ls.
Varl daag is hel STEUNPUNT \
(Ze,ten-Justitie-F.) direkt van
11-20 uur bereikbaar. Tel 020- ,

6640538,

.
-- Vandaag is het STEUNPUNT

Vandélag is het STEUNPUNT
(Zellen·Justltle·F.) direkt van 11·20 uur bereikbaa
Tel 020-6640538
r.

(Zellen-Justitie-F.) direkt van 11·20 uur bereikbaar.
Tel 020·6640538.

-

Als er een hel bestaat beheer·
der F. vaardig het voorge
borchte (HP 26 mei '90).

I

-GIRO STEUNPUNT: zie kolom
hypotheken
' en geldzaken.

De erkenning van de feitelijk·
heid van de aanklachten zal
:-:wellicht nog méér door F. beo
I's chadigden doen besluiten
om alsnog een aanklacht in te
~dienen . STEUNPUNT.
In Arnhem was 't TOPJE VAN
.DE IJSBERG héél even zicht
baar.
·Nu ' de ANDERE verantwoor·
delijken op 't matje. Blijvend
i Landelijk Steunpunt.
.Zat hij maar vást, dan wist ik
' zeker dat ik 'm niet meer
tegen zal komen . Tinka.
-Hè hè , F. is berecht, dat lucht
'op . Ineke & Geertje.

~

j

'.

I

..

Wanneer komt de PARLE·
MENTAIRE ENOUETE over
diit NATIONALE SCHAN·
DAAL in de Nederlandse
-Kinderbescherming?
.

. • - !.. • .-

-.



~dver. I

STEUNPUNT. Kleine
tenties, telefoon, papier en I
postzegels, V2 pagina adver·
tentie (VK 16 mei), solidari·
teitsbijeenkomst
Paradiso,
stille tocht door Amsterdam,
organisatiekosten én voor
een BLIJVEND STEUNPUNT.
Giro:
2537352,
Stichting
JOZO, o.v.v. "STEUNPUNT".
Hugo.

Landelijk blijvend steunpunt
Kan Greenpeace niet eens op
het vaste land die GIFPRQ
DUKTIE in ZETTEN te lijf?
Aad K. In die partikuliere kin·
derbeschermingstehuizen
"ietsie·
schijnt het wel 'ns
pietsie" mis te zitten. Toch?
G~!ukkig heb ik van jou nog!
geen verontrustende berich·
ten gehad. Geen bericht
goed bericht?
'

'n

Zie je wel dat ZETTEN het
TJERNOBYL van de Neder'
landse HULPVERLENINGS·
INDUSTRIE is! De FALL·OUT
doet nog steeds z'n sluipen
de, vernietigende werk.
I

STEUNPUNT. Kleine adver·
tenties, telefoon, papier en
postzegels, 112 pagina adver·
tentie (VK 16 mei) , solidari·
teitsbijeenkomst
Paradisa,
stille tocht door Amsterdam,
organisatiekosten én voor
een BLIJVEND STEUNPUNT
Giro: 2537352,
Stichting
JOZO, O,V.V. " STEUNPUNT" .
Hugo.
Vrouw put moed uit zaak F.
Welke vrouwen zijn óók mis·
bruikt door masseur/gymn,le·
raar A. tussen 195Oi '60 in
LEIDEN.
Ma~sagepraktijk
zijstr. Rijnsburgerweg . Rea·
geer s,v.p. Br. 0, nr.' 100
23827 buro V.d. blad .
Wanneer komt de PARLE·
MENTAIRE ENOUETE over
dat NATIONALE ' SCHAN·
DAAL in de Nederlandse
Kinderbescherming?

Sodom en Gomorra in ZET
TEN. De Betuwe bloedt nu
ook.

,
tenties, telefoon, papier en
Postzegels, V2 pagina adver·
tentie (VK 16 mei), solidari·
teitsbijeenkomst
Paradiso,
s tille tocht door Amsterdam,
organisatiekosten én voor
e en BLIJVEND STEUNPUNT.
Giro: 2537352, Stichting
J OZO, o.v.v. "STEU~PUNT".
Hugo.
.. J

I

-

Wat moeten ze nou met die F.
in 't gevang? Laten we "t IN
DE GROEP GOOIEN.

me';

STEUNPUNT. Kleine adver·

-

Is Amnesty International nu
nog stééds niet in ZETTEN
aktief?

-

Ans (van de WILDE
GANZEN). Bel je
STEUNPUNT Hugo.

I

r verzekeringen,

-

GIRO STEUNPUNT: zie kolom
verzekeringen, hypotheken
en geldzaken.

T~eo . Ben je .... ? Pak een bijl!
STEUNPUNT. Kleine adver·
Een TIK, weg ....Bea.
tenties, telefoon, papier en
postzegels, V2 pagina adver·
Theo. Je zal toch vanwege
tentie (VK 16 mei), solidari'
incesteNaringen, door EEN
Paradiso,
teitsbijeenkomst
KINDERRECHTER UIT ARN·
stilie tocht door Amsterdam,
HEM, die zélf niet van die kin·
organisatiekosten én voor deren af kan blijven, uit huis
een BLIJVEND STEUNPUNT. geplaatst worden en op
Giro:
2537352,
Stichting , transport naar ZETTEN wor· j
JOZO, o.v.v. "STEUNPUNT". i den gezet. O"1dat je HULP
Hugo.
nodig hebt. Erg hé? Hugo. I
ANNIE & al die andere
HEDY. Dat . GIRONUMMER
mag tocl1 bekend ' geacht "dwaze meiden van Zet1en".
. worden. STEUNPUNT.liugo. Wat er VANDAAG ook ge·
beurt... de GESCHIEDENIS
. Adopteer een KLEINTJE zal blijvend jullie TOEKOMST
.' intrekken. Respekt voor jullie
(mini). STEUNPUNT.
GIRO STEUNPUNT: zie kolom. moed! STEUNPUNT.
verzekeringen, hypotheken .
en geldzaken.

I
I

Aan de (in)direkt betrokkenen
bij de zaak F. , ZETTEN, JUS· I
TITIE, DIRECTIE KINDER·
BESCHERMING, INSPECTIE
VOLKSGEZONDHEID . In de
komende maanden werken
wij o.a. aan een BLIJVEND
STEUNPUNT , Zoals in Paradi
so beloofd laten we in aU.lg .!
sept. meer van ons horen. Op
de volgende tijden z~we
voorlopig direkt tel. bereik
baar: ma. van 1,5, wo , van 9·1
en vrij. van 9-5 tel. 020· ;
640538. p'ostbus 308, t.a,v. i
Annle BIJnoord, 3740 AH '
Baarn. (Knip uit en verspreid
s,v,p.), STEUNPUNT, Hugo,

I

I

\
'

OIRO STEUNPUNT : zie kolom
hypotheken
en geldzaken.
.
~erzekeringen,

. I
STEUNPUNT SLACHTOFFERS ZETTEN
is tot 1 nov, maandags (1-5) woensdags (9-1) vrijdags (9-5)'
!
direkt telefonisch bereikbaar, T~1. 020-6640538,

F. is nu alweer 377 dagen op
vrije. voeten, Hoe lang nog .
justitie? Als dat maar goed
gaaLArgusoog,
Justitie lellen jullie nog
stee<;1s op de zaak F., z'n pas
poort, en "z'n" centen?
STEUNPUNT. Hugo.

Finkensieper woedend om eropende dvertentieca pagne
(Van een verslaggever)
AMSTERDAM - Hel Stt'Unpunt

Zetten heeft verontwaardigd
gereageerd op een brief die
voonnalig directeur H. Fin
kensieper van de Heldring
Stichting in Zetten naar de
Perscombinatie
heeft ge
stuurd. Finkensieper, die we
gens sel<sueel mi~bruik van
zijn pupillen lot zes ' jaar ge
Iv angenissU'ar is veroordeeld,
,e ist van de uitgever van De
Volkskrant. Trouwen Het Pa
rooi dat er een einde komt aan
de advertentiecampagne die I
in deze kranten tegen hem
wordt gevoerd.
Finl(ensieper vindt de ad
vertenties die door zijn slacht
offers worden geplaatst, een
inbreuk op zijn privacy. Een
week geleden stond in een ad-

vertentie ook zijn buisadres
venneJd. Volgens Finkensie
per is er vanwege de ad\'erten 
tiKampagne twee keer inge
broken in zij n nat in Nijme
gen en zijn kelderbox zou tot
twee keer toe zijn opengebro
ken. Daarbij werd een perso·
nal-compu ter gestolen met
daaringegevens van een on-

derzoek dat h ij uitvoert.
Woordvoerste r A. Bijnoord
van ,he t Steunpunt Zetten
noemt de klacbt van Finken
siep er 'bel ac~e lijk" "Dal de
man l.idl voe t aangetast in
zjjn privacy i te banaal voor
woorden. Hij h eeft tot twee
keer toe zelfdt PUbli.citeitoPgezocht met ~ paginagroot

inte rview en een gesprek op
de televisie . Hoe du rft die kin
derverkracbter te zeggen dat
zijn privacy is aangetast ."
Bijn oord n oem t het ee n ver
gissing dat er een adverten tie
m et zijn h u isadres werd opge·
geven, maar ontkent elk ver
band met de inbraken . " De in
bral(en badden lang voor die

...

advertent ie plaats."
Naar aanlei di ng va n zijn brief
aan Perscombina tie bereikte
d e campagne giste ren m et 37
adverten ties io onder meer
Het Parool een h oogtepun t.
'Finkensieper, je moet m aa r
zo denken: beter aangeta s L in
je privacy dan in je kru is', en
'Pinkensieper wij laten ons de
mond niet snoere-n ' , zo luid
den twee teksten.
Een woordvoerster van Pers
comb inatîe beves tigde de
brief van Fink en sieper on t
vangen te h ebben, maar wilde
de inhoud niet bekend ma
ken . De advertentieafdeJin g
betreurt da t het ad res va n Fin 
kensieper in de advertentie
kolommen t erecht is geko
i men . Maa r h et adverten tiebe
I lei d zal niet word en gewijzigd.

NRC HANDELSBLAD 3

BINNENLAND

I)(lor oaze redacteur
MARCEL HAENEN

'NIJMEGEN, 11 april- De we
gens sek~llcel misbruik van pupil
len 101 les jnnr gevangenis veroor
deelde yoormaligr: geneesheer
directeur van de Ilcldring Stich
ting in Zeilen drs , E. e.ist van uit
geverij De: Perscombinatie dal de
ze niet langer advertenties plaatst
waarin I.ijn naam of anderslin.<;
gegevens over hem worden ver
meid waardoor hij herkenbaar
wordt.
In de rubrid: Oproepen \'an de
kranten Het Parool, Trouwen de
Volkskrant verschijnen regelma
tig advertenties \\'aarin informatie
over F, wordt gegeven. Afgelopen
vrijdag stonden in de kranten an
nonces waarin 7jjn volled.ige adres
werd vermeld en wallrin stond dat
hij de paasdagen in Zwitserland
had doorgebracht,
..Ik vind hel. wal al te bizar dat

Voormalig directeur acht recht op privd.cy verstoord door oproepen in krante,

Ex-psychiater F. eist advertentieverbod
nu zelfs wordt vermeld waar ik
mijn vakantie doorbren$" , zegt F.
In een brief schrijft hij De Pers
combinatie dat hij de oproepen
beschouwt als een inbreuk op li~n
recht op privacy, f. kondigt 10
ijn schrijven .,nadere stappen"
aan 015-· de uitgever weigert vrij~
willig in te gaan op zijn verzoek.
F. is van mening dat de adver
tenties er de oorzaak van zijn dat
er in de afgelopen maanden twee
keer is ingebroken in zijn Oat in
NIjmegen en twee keer 10 de kei
derbox. De psychiater zegt vooral
bIJ de laatste inbraak .,verschrik
keliJk gedupeerd" te zij n doordat
bij die actie een door hem geleen-

de personal-computer is ~estolen,
In die computer had hij mforma
tie opgeslagen over een onderzoek
dat hij verricht in het kader van
de studie lïIosofie die hij volgt
aan de universiteit van Nijmegen.
Bij de mbraken zijn ook foto's
van hem gestolen en werden per
soonlijk aan hem gerichte brieven
ontvreemd. Van een kennis die
hem bezocht 7ijn tot twee keer
toc de banden van de auto lek ge
stoken en werden de ruiten inge
slagen De politie zegt geen zicht
te hebben op de daders van de
acties.
Woordvoerster A. Bijnoord van
hel Steunpunt Zetten - een or-

ganisatic van slachtoffers van F.
- zegt dat zijn verzoek "een re
den te meer is om door te gaan,
met het plaatsen van nog verve
londer advertenties", BiJ noord
noemt het "banaal" dat F, zich
beroept op lijn recht op privacy.
"Een man die zeventien jaar lang
mensenrechten heeft geschonden,
bezit een dergelijk recht nieL Het
is een goede zaal dat hij last
heeft van rijn vrijheid" .
Directeur C. Smaling van De
Perscombinatie, verantwoordelijk
voor het udvertentiebeleid. zegt
dat de bewuste advertenties hem
nog nooit ûjn opgevallen. Hij mI

het schriftelijk verzoek van F. be
studeren. "Voor de vraag wanneer
we advertenties weigeren beslaat
geen beleid dat tot op de laatste
pu.n t en komma is uitgeschre·
ven" .
BijDoord zcgt dal sommige ad
vertenties door het Steunpunt
worden geplaatst en dal zij de
ml':nsen kenl die de andere oproe
pen plaatsen. liet Steunpunt beo
klemtoont evenwel "niets te ma
ken te hebben" met de inbraken.
"Hij heeft door op tv te ver
schij nen en interviews te geven
zelf het klimaat geschapen voor
deze acties. Hij provoceert ook
lachtoffers in Nijmegen door in

winkels te vcr~chijncn waar zij re
gelmatig komen", aldus Bijnoord.
r, heert inmiddels van he
pcnbaar ministerie in Arnhem te
horen gekregen dat aan het ver
llCk van het Steunpunt Zette
om het pao;roort v:tn de voormali
.e directeur in te trekken gee
gehoor zal worden gegeven. 0
il1trekking van het paspoort wen
gevraagd omdat de slachtoffe
bang zijn dal F. naar het buiten
land vlucht. In de ~trafzaak loopti
nog een door F. ingesteld beroe
in cassatie dal in mei door de H
ge Raad lal wordèn behandeld.
Vijf ex-pupillen van de Hel
dring-stichtingen in ZeUen 
\Iaehtoffers vnn F - lullen nie~
akkoord gaan met een aanbod van,
de instelling 3.000 gulden schade
vergoeding per persoon te ~ta1en. Het bod wordt veel Ie laag
gevonden, De vrouwen hadden
claims ingediend die varieerden
van 75.000 tot 1.50.000 gulden.

