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Geachte mC\TOUW Nieuwenhuys,

r ._.. .. .._...

In antwoord op uw brief van 24 januari 2003 antwoord ik u als voigt.

De heer Van D heeft in bedoeld telefoongesprek niet zelfde bewoordingen gebruikt, dar
mevrouw Pijnenborg in feite was gegijzeld. De facto kwam het daar weI op neer, omdat
rne\TOUW Pijnenborg is aangehouden nadat was geconstateerd dat haar partner, de heer
Horchner, niet thuis was. Aanvankelijk hebben verbalisanten de woning verlaten en buiten
contact opgenomen met genoemde hulpofficier van justitie, waama men wederom binnen is
gekomen en toen is mevrouw Pijnenborg meegenomen. (N.B.: haar partner, de heer
Horchner, verbleef op dat moment zakelijk in Polen.)

Teen de heer Horchner terugkwam van zijn zakenreis heeft hij zich onverwijld tot mij
gewend en staande die bespreking heb ik contact opgenornen met de heer ....~ In dat
telefoongesprek is inderdaad meegedeeld dat mevrouw Pijnenborg zou worden vrijgelaten
zodra de heer Horchner zich had gemeld.

In genoemd telefoongesprek tussen mij en de heer""~is door deze ....D_het
woord gijzelen niet gebruikt noch is door hem meegedeeld dat de aanhouding van mevrouw
Pijnenborg geschiedde op gezag van de zaaksofficier van justitie.

De interpretatie die door me\TQUW Pijnenborg aan haar aanhouding en inverzekeringstelling
wordt gegeven. kan ik evenwel delen.

Hoewel het dossier ornvangrijk is, is mij nooit duidelijk geworden waarom meVTOUW
Pijnenborg aangehouden en in verzeker gesteld is moeten worden. Haar bevraging tijdens de
vrijheidsbeneming heeft ook geen betrekking gehad op enig door haar pretens gepleegd
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srrafbaar fen, maa, 'l.eeft met name betrekking gehad op activiteiten van haar ~"J1ner. de
heer Horchner, en anderen.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

N.B.: AIs ik juist ben gemformeerd wordt van opgemelde praktijk, namelijk het arresteren
van de echtgenotepartner teneinde de man te bewegen tot medewerking aan het
opsporingsonderzoek, melding gemaakt in het Tijdschrift voar Psychologie van
november 2002.
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