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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' . 


