
Aan klachtencommissie familie Pro Persona en betrokken beklaagden

Ik ben hier vandaag met veel weerzin naar toe gekomen. Ik heb besloten wel mijn gezicht te laten 
zien opdat u niet denkt dat ik niets voor mijn dochter over heb. Maar ik heb wel besloten hier niet 
veel meer te zeggen. Maar kort het volgende.

Ik heb 5 jaar lang intensief voor mijn dochter gezorgd totdat een rechter tevens gecommitteerd lid 
van uw organisatie, Soroptimisten, voorzitter mij per procesverbaal in plaats van per vonnis mij de 
zorgrelatie ontnam en dat later als volgt liet legitimeren: 

"Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideeën zoals liedjes zingen en met zijn dochter 
op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte 
om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van 
R" 

Ik heb desondanks, zonder dat ik mijn dochter zag de relatie met mijn dochter 20 jaar zonder direct 
contact levend weten te houden. Deze moeite resulteerde in een mooie tijd van 4 jaren intens en 
goed contact. Daarna kwam deze organisatie langs om het nog een keer, en naar ik mag vrezen 
voorgoed totaal af te breken. 

Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door hierover te klagen en een melding van geestelijke 
mishandeling te doen bij de politie. 

Deze klacht werd aanleiding om de aanvankelijke  erkenning van de fouten door beklaagden om te 
zetten in leugens en verdraaiingen waarbij overigens per saldo met veel nadruk werd vastgesteld dat
er geen bewuste fouten waren gemaakt. Dit laat dus mijn klacht, die juist ging over onbewuste 
fouten die later overigens dus bewust wel werden ontkend, geheel overeind. Met dit minne gedrag 
degradeert u uw eigen professionaliteit desastreus, u zult hiermee een slecht therapeut zijn en 
blijven.

Maar ik heb geen interesse om in deze bevooroordeelde omgeving mij verder te meten met de 
daders van dit alles gezien ook het feit dat ik u, voorzitter teveel aan deze wandaden gecommitteerd 
acht. 

Ik heb inmiddels geconstateerd dat de relatie met mijn dochter onder dit soort omstandigheden ook 
in mijn ziel  grondig kapot is gemaakt. Zo ernstig is deze vorm van mishandeling dus dat ik het na 
decennia heb moeten opgeven. 

Ik kies ervoor om nu deze ruimte te verlaten. Ik kan dit niet aan, niet aanzien en niet aanhoren.

Ede 13-3-2018 

Joep Zander
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