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2..7) -~~ 2. L f O.Voor de burgemeestet van Amsterdam) Mr. Job Cohen, 

Briefur. Gemeente : 2002-82-78 .
 
Wordt behandeld door mevr. Corba. tel.: 020 - 552.20.57. FAX: 020 - 624.23.21 .
 

Afzellder ; 
lA. Bile (Geboren : 07-04-1938 ; Tegal ,Indonesli=:)
 

Haarlemmerdijk 11 8 B .
 
1013 ill. Amsterdam
 
Tel.: 020 - 420.38.27. Fax: 07.0 ·6.243.789.
 

Geachte Burgemeester , 

1.	 Is het u bekend , dat de dames in de prostitutie in Amsterdam, uitsluitend mogen 
werken met EEG papieren . Het hofvan Luxemburg , he~ft uitdrukkelijk ge~1:eld , dat
 

,.--..,
 de associatie landen ook toegang moeten hebbcn tot dit beroep , zoals aile andere 
beroepen , doch de NederJandse overheid blokkeert , deze bcslissing in de praktijk. 

2.	 Is het u bekend, dat in de clubs, seksinstituten , en ramen, dames zoIlder EEG 
papieren verwijderd worden . 

3.	 Dat de dames , zonder EEG papieren , weI op de tippelstrook mogen werken . En dar 
die papieren aldaar door de aanwezige politie goedgekeurd worden .Alle dames en 
vele klanten worden daar de hele dag door de aanwezige politic gecontro1eerd . 

4.	 Dat de dames, die uit de clubs en ramen verwijderd worden. wegen.s geen geldige 
papieren, meteen op de tipp:lstrook gaan werken, als ze door de politie worden vrij 
gelaten en dat ze daar weI mogen werken, met dezelfde papieren ?Nadat de papieren 
, door de politie aldaar gecontroleerd zijn? 

5.	 Dat de dames claar bezocht worden door haar vaste clientele uit de clubs en ramen? 
6.	 Dat GToningen , Friesland ,Drenthe , Alkmaar , Den Helder en enkele andere 

"eilanden" , in Nederland deze "illegalenjacht", in de clubs en ramen in de praktijk 
h.e>.el anders en roms heWlLc;t niet uitvoeren in opdracht van politie enjustitie aldaar ? 

7. Dat op diverse plaatl)en in Nederland politie , IND en CID of andere ambtenarcn de 
r--.. bedrijven waars~huwt , wanneer zij kamen controleren .? 

8.	 Ik zal u met overladen. met aile andere manieren, WaMOp de dames in de prostitutic. 
voora} studs de legalisatie , extra gediscrimineerd worden door andere instanties . 
Fiscus) Banken , Politie ) lustitie , IND • Kamer van Koophandel , bijna. aile gemeen
telijke instanties , enz. em. (zie 33 % stemmen TEGEN legalisatie prostitutie , in de 
2-de kamer , dus een heel zwakke basis , gezien het autonome karakter van velc 
im1.anties en de verregaande bureaucratie, die niet ofnauwelijks le controleren is .) 

/' 

9.	 Het is des te schrijn.ender voor de prostitutie, (wereldwijd sinds mensenheugenis en 
het geschreven woord ,de meest vervolgde , vernietigde, gediscrimineerde 
beroepsgroep ter wereld) , dat deze beroepsgroep , sinds de "Iegalisatie voor 20 % ", 
extra vervolgd wordt cn op een geniepige bureallr.ratische marlier, in wezen 
teruggeworpen is Mar het niveau van de Middel Eeuwen . Hierover kan ik u 
desgewenst een lezing geven van enkele uren . 

10. MAAR DE OVERDUIDEUJKE MINACHTING V AN RET GELIJKHEIDSPRIN
C1PE , INZAKE DE IDENTITEITS CONTROLE , VAN DE DAMES IN DE CLUBS 
, De RAMEN EN OP DE TIPPELSTROOK ONDER UW VERANTWOORDEUJK
HElD, DOOR DE POLITIE UITGEVOERD, LIJKT MlJ fEN OVERDUIDELIJK 
EN SCHRlJNEND AANSPREEKllUNT, GEZIEN OJ; ONREC.H.TVAARDIGHEID 

j
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EN DE VERACHTTNG VAN HET WETBOEK , EN DE OVERTREDING VAN 
DIVERSE ANDERE WETSARTlKELEN . 

11. Te~j justitie ofu duidelijk kan maken , dat er wetsanikelen zouden zijn , die 
rechtvaardigen I dat een staatsbordeel (tippelstreok). meer rechten heeft dan private 
ondernemingen in deze beroepsgroep·. En dat er wetsartikelen zouden zijn , die met 
gelden voor de burgemeester en baa! dienaren der wet. de politie . 

12. Juist het feit dat uw mensen) de politie , die aangesteld zijn om de wet uit te voeren en 
te bandhaven . JULst uw mensen, de politie • Wa.;u' wi] op mogen vertrouwen, dat zij 
ens helpen . Juist die mensen , die onder uw verantwoordelijkheid werken om de bur
ger te helpen, bij bestrijding van onrecht. Dat juist deze mensen) handelel~d uit uw 
rnuun, de wet dagelijks verkracbten. Dat jtlli.1 deze mensen, handelend nam.ens de 
overheid • namens justitie , namens het recht , namens rechtshandhaving , bewust en 
overduidelijk de wet iedere dag overtreden . Nogmaals bet ziin uw mensen, en wij 

.r-- kunnen ons nauwelijks voorstellen . dat wt at 2 jaar bezig is , zander uw medeweten . 

.,..-.,.. 13. Wij hebben dit feit overigens herhaaldelijk ter sprake gebracht in oDZe gespreksgroep 
bij Mevrouw Carba, die nan\ens u aangesteld is om 2 of 3 keer per jaar met ODS te 
praten , over alle problemen , die in de prostitutie in Amsteriliun speLen . Deze 
gespreksgroep • bestaande uit 5 personen I die namens alle clubs van Amsterdam met 
Mevrouw Corha praten , hebben herhaaldelijk over deze onrechtvaardigheid 
gesproken . Wij werden dan aan het lijntje gehouden met allerlei formeel - juridische 
argumenten • dat men er niets aan kon doen , maar dat het onder de :mndacht van alle 
instanties gebracht zou worden. 

14. Welnu deze onrechtvaardigheid ,en vele andere onrechtvaardigneden worden al ruim 
2 jaar over de prostitutie uitgestort . AI begonnen voar de Jegalisatie . Dc mensen in de 
prostitutie. worden op alle mogelijke ma.nieren belenot door eindeloze rcgelgeving , 
wetjes • artikelen en nevenartikelen . De gebruikelijke jungle vall overregulering VaIl 
wetjes en arttkelen l zijn voor ons speciaal nog eens extra en onnodig uitgcbreld , dus~ 

danig • dat niemand ze kan naleven, en de ambtenaren dus altijd een stok kWUlen vin
~ 

den. aJs ze de bond willen slaan . ( De hoofdoorzaak. van de grate ontevred~nheid in 
.~ Nederland, waardoor een nieuwe partij 26 zetels kon krijgen en als de leider nict 

vennoord was geworden , waarschijnlijk 38 zetels). 

15. En als we in de prostitutie • dan nen .dat de burgcmeester geholpen door handlangers 
(politie) , aile wetten Ban ham laars !apt, en het grootste bordeel van Nederland 
exp!oiteert. Dat de burgemeester , geholpen door haar handlangers , de politie , de 
dames onder dwang roaft • uit de andere botdelen . Dat de handhavers der wet in 
opdracht van de burgemeester . dan het aUeenrech! nemen op 80% van de dames uit de 
prostitutic, die ook nag ee.ns haar cli!ntele opgebouwd op die andere werkplekken , 
mee neemt naar de tippelstrook. Dan lijkt het weI of wij in een totalitaire staat leven 
van een ontwikkelingsland . 

16. Dan wanen wij in de prostitutie ons in een maffia - bananen land. Beroofcl van de 
meest elementaire rechten . De pers vertelt altijd over de rechteloosheid in andere Ian
den . Maar over de rechtcloosheid van de burgers, die in prostitutie werkzaam zijn , 
daar wi1 de pers niet eens over schrijven. Wij hebben dit vaal<. genoeg aangekaart . Zij 
doen al:;of zij doof <;:0 dorn zijn. Of hed! de internationale conferentie van med~ in 
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Zwitserland 35 jaar geleden tach gelijk gehad? Een van de eindaardelen van deze 
conferentie was , dat de Nederlandse pers behoorde tot een van de meest geregisseerde 
persen ter wereld. Op een dergelijke slimme marner , dat de burgers oak nog eens het 
idee hebben ; dat ze de meest objectie pers ter wereld hebben ,waarinje aile proble
men kunt etaleren , zonder enige censuur . 

17. Bovendien is de rechteloosheid van de prostitutie sinds de legalisatie reer sterk toege
nomen. Er is meer rechteloosheid j meer com\ptie , meer misdaad , meer invloed van 
de maffia en ctiminele arganisaties als ooit te \loren. Allemaa1 een logisch gevalg 
van het feit , dat je maar 20% van de menscn uit de branche legaliseert , en dat je de 
mensen uit de prostitutie weI "inspraak", geeft vaor de show, maar de inspraak 
nergens verwerkt in de nieuwe wetgeving . 

18. In wezen is de prostitutie teruggeworpen in de Middeleeuwen en veT daar voor . Je 
~ ZOU a1s objeetieve toeschouwer bijna denken. dat het expres gedaan is. Je geeft de 

prostitutie, tegelijk met de "legalisatie " , een onmogelijk opdracht mee (regeltjes en 
wetjes , over de onleefbare jungle van overrcgulering heen) zodat ze constant in 

~ 

1 

overtreding moeten zijn. ofeconomisch sterven . Dan kunje later zeggen , tie je weI, 
311emaal schurken in die prostitutie . Hebben wij Z2 eindelijk gelegaliseerd , en wat 
doen ze er mee? Een puinhoop maken. Wat zullen de partijen en mensen , die tegen 
de legalisatie waren in hun vuistje lachen , terwijl ze zelf de oorzaak rijn door de on
leefbare regelgeving te promoten en het einde van "gedogen "'". te prediken . Maar ze 
besetren heel goed • dat zij de prostitutie de nek omdraaien , en dat was ook de bedoe~ 

ling. 

19. En dan geefje de burgemeesters van de grote steden nag even her allecnrecht op 80% 
van de dames , die zij I'gelegaliseerd ", mogen wegroven uit de zieltogende legale 
bordelen, en die mogen dan "gedoogd ", tippelen in het grootste bordeel van-de stad . 
En als die mensen uit de prostitutie dan moeilijk gaan doen, stuur je ze met een kluitje 
in het net. en zegt gewoon , dat de tippelstrook geen bordeel is en dat daar nog geen 

r---	 wetten voor lijn _( Met formeel juridisch recht kun je het inhaudelijk recht constant 
verkrachten . ) Christus ranselde de kerkelijke autoriteiten , Farizeeen en Sadduceeen ; 

~ 

destijds aillit de tempel, voor dat soort drogredenen . 

20. Juist door het fen, dat u staatssecretaris vanjmititie bent gcwcest en door het feit dat 
u afstamt van het "ultverkoren vork", dat wereJdwijd gediscrimineerd , vervolgd en 
vemietigd is geworden en n6g steeds weretdwijd vcrvotgd en vemietigd en gediscri~ 

mineerd wordt hoop ik een extra gevoelig en scherp h.listerend oor Yoor onrecht , aan
gesproken te hebben. 

21. Zelfhebben wij in onze fiunilie aanwijsbaar Chinese, Javaanse , Joodse, Midden 
Europese, e.a. invloeden. Van mijn vaders kant 10 generaties onderwijs en in dienst 
van het Gouvernement van het toenrnalige Nederlands- Indie . Van mijn moeders kant 
enkele genera-ties onderwijs . In essentie een loot uit 10 generaties ambtcnaren .Un die 
groep zijn altijd de rnensen voortgekomen, die de heersers van het moment op hun 
verplichtingen van zorg en recht yoor het volk wezen. Meestal werden ze dan als re
volutionairen bestempeld en vaak Yerguisd ofvennoord . Zie Socrates, Gandhi, Ken
nedy. Martin Luther King. Jezus , Baghwan ~ Pim Fortuyn , Multatuli en duizenden 
anderen in de wereldgeschiedeni.... Misschien dat daar de wortels liggen van mijn 
"sterk ontwikkeldH

, rechtvaardigheidsgevoel , 

.; :~. '; ), .... ..~ 
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mensenheugenis; kwmen wij bet onrecht al1een bestrijden via de rechter , Laten we 
hopen. bidden en smeken ; dat de rechter in Nederland; nog niet te koop is voor geld 
of politiek gezever . Laten we hopen I bidden en smeken , dat de rechter in Nederland 
nog het verschil tussen recht en onreeht ziet . Dat de burgemeester en de politie niet 
straffeloos de wet mogen overtreden . Dat inhoudelijk recht altijd uitstijgt hoven for
meel juridisch recht . De verwatering tussen deze twee , dus dat het fonneel juridisch 
recht over het inhoudelijk recht zegeviert is altijd in de geschiedenis , de essenti~le 

oorzaak geweest van decadentie , verval en uiteindelijke ondergang van een bescha
ving . De letter der wet moet ten allen tijde ondergeschikt zijn aan de inhoud van de 
wet. Dat mornenteel , heel vaak de letter der wet ,( fonneel juridisch recht ), zegeviert 
over het inhoudelijk reeht , is oak de oorzaak van de huidige val van nonnen en waar~ 

den , en de agressie en criminalitelt . Voorportaal van decadentie en totale vernietiging 
van de Europese besc:having, oak in Nederland; reeds enige jaren bezig . De burger 
voelt instinetief, dat hI] geketend is in regelslwetten ,die hij nooit kan nalevcn . Hij 
voelt de onzekerheid , dat hij altijd zander reden gepakt kan worden, maar kan het 

/""'\	 met verwoorden en analyseren . Hij ziet en voelt iedere dag·. ied.er uur , het onrecht en 
dat hangt boven hem. als cen donkere dreigende wolk . Vandaag mijn buunnan en 
morgen ik en ik ben machteloos . 

23 . Daarom rnoeten wij u burgemeester. helaas, als laatste redmiddel om ons techt te 
verkrijgcn, voor de rechter c1agen . U bent namelijk, volgens alIc wettelijke nonnen de 
leider, de organisator en de hoofdverantwoordelijke van een criminele organisatie , die 
zich ten doel stelt met aile middelen; oak onwcttige , eeo bestaande gelegaliseerdc bran
che te vemietigen . Deze over te nemen cn dan als monopoly te gaan exploiteren . Het
geen u reeds aan het praktiseren bent. Anc feiten en aIle stappen wijzen hierop . Iedere 
rechter in Nederland ~ die oak maar een beetje heeft opgelet tijdens zijn opleiding , zal dit 
moeten toegeven . En zo u dat onbewust gedaan zou hebhen of in opdracht van de rege
ring , oak dan bent u schuldig en/ofonbekwaam en ZJl1 de rechter u uit llW funetie moeten 
ontheffen. lou de rechter in Nederland dat Diet zo ~ willen, kunnen ofmogen zien ~ dan 
zal deze rechter ) ongetwijfeld bij het Europese Hofenlofhet Hofvan Luxemburg ; ver~ 

oordeeld worden wegens een onjuiste uitspraak . Wy in de prostitutie :djn overtuigd van 
ons recht .Wij willen herstel van al onze rechten , die wij sinds de legalisatie verkregen 

~ 

hebben . De rechten , die u zelf wei nam •maar ons hebt ontnomcn . 
/' 

24 . Mage de "Oergeest .. u genadig zijn , en moge u vrede in uw hart vinden. Wij dragen 
u geen haat of woede toe. Wij verded.igen ons aileen maar tegen gruwelijk onrecht . 
Onrecht dat a1 zo lang bestaat • dat de wereldburgers het als normaal ervaren . Juist u bur
gemeester , uit het uitverkoren volk , als ex staatssecretaris van justitie had 7jch dat extra 
moeten realiseren . Wij hopen dat u uw fouten inziet en niet probeert op tbrmeel juridi
sche wij~e aan het oordeel te ontsnappen , maar het inhoudelijk recht, te laten prevalercn. 
Ook voor uw eigen zielsrust . 

25 . Het zou u sieren • u kW1t dat als burgemeester , als u het onrecht in uw stad OIlS 

. aangedaan , zou herstel1en , voordat wij u your de rechter moeten brengen . Andere 
burgemeesters zijn u mer in voor gegaan . Uw aardse rechters en uw hemelse rechter za1 
dit ongetwijfeld in uw voordeel uitleggen . Maar voora] uw eigen hart zaJ opspringell van 
vreugde omdat u daarmee de inhoud van de wet last prevaleren boven de letter cler wet. 
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26 . Moet ODS als laatste punt van bet hart . Oat de erotiek op commerciele basis, aUe as
pecten in zich hee-ft om uit te kunnen groeien tot het mooiste beroep ter wereld . Hei gaat 
in wezen om liefde , zorg, mededo~enen vele andere onmisbare facetten van het mense
lijk leven te geven aan je medemens. Irnmers, eten , drinken ) stapen en seksualiteit zijn 
de meest primaire aspecten van het menselijk leven . Pas als deze vier in balans en \101

doende 8Rnwezig zijn. in een menselijk leven, kan de mens zijn socia1e en geestclijk Jeven 
ontplooien . De geschi.edenis op deze planeet bewljst steeds opnieuw ; dat de mens steeds 
terug valt in oorlog 1 haat en geweld . Oak. nu nog . Dat de mens relatief, veel te weinig 
ontvankelijk is voor liefdc en mededogen . Oat de profeten der liefde steeds weer geknri
sigd worden in naam der wet. U, als burgemeester van Amsterdam kunt een cruciale 
wending in de geschiedeni5 geven aan het leven op deze planeet . U kunt schuld bekennen 
en de overheid trotseren, die U, wellicht dwingt tot onderdrukking van het mooiste be
roep ter wereld . Uw stad is door de overheid reeds benoemd tot voorbeeld vour de rest 
van het land inzake ODS beroep . Andere burgemeesters zijn u reeds voorgegaan en vele 
ambtenaren en vele instanties • die de liefde belangrijker vinden dan gehoorzaamheid aan 
de overheid . Eichmann is na de oorlog veroordeeld , omdat hij gehoorzaamheid aan de 
overheid belangrijker vond dan het leven en de liefde zelf. Wilt u later voor uw hern.clse 
reehter staM en hetzelfde verwijt krijgen . WIlt u echt t dat dan pas uw ogeD opengaan ? 
Geefhet beroep van liefde en dienstverlening aan de moeilijkste en mooiste aspecten van 
het mens zijn, de Yolledige en eerlijke vrijheid , die zij verdient. Geefhaar die vrijheid , 
want aHeeD in volledige VTijheid kan liefde bloeien. Niet voor niets zei Christus destijds 
al tegen de kerkel.\J"ke en wereldlijke autoriteiten van zijn tijd , dat hoeren en tollenaars 
hen zouden voorgaan in het koninkrijk der hemelen . 

Gaarne zie ik uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet . Het lie&1 ZOU ik u persoonlijk 
ontmoeten. Van ooze kant, dames in de prostitutie , exploitanten van de kamerverhuur, 
clubs, andersoortige seksinstitutfflseksinric:htingen t willen wij gaarne oak rechtsgeteerden 
(advocaten en professorenjuridische faculteiten) , meenemen . Wij zijn verheugd , als u van 
uw kant ook Juristen meeneemt ; bij voorkeur gespecialiseerd in het vreemdelingen recht en 
het "Gelijkheidsprincipe " , en de algemene rechten van de mens, zoals intemationaal 
vastgelegd. Uiteraard weI rechtsgeleerden , die het verschiJ kennen tussell. inhoudelijk recht 
en formeel juridisch recht . En zij , die de eeuwige wetten kenncn , die altijd in dienst, dieuen 
te zijn van de mens zelf. Zijn leven, zijn liefde ,zijn geluk en tevredenheid . lie o.a. het oude 
Mandarijnen Recht in China . 

Opdat fundamenteel vastgesteld kan worden, in hoeverre wij , ( dames in de prostitutie en de 
exploitanten kamerverhuur en andersoortige " seksinstituten/seksinrichtmgen '"), gediscrimi
neerd , en dus onwettig behandeld worden.) 

Met de meeste hoogachting verblijvend , J.A.Bik . 

Tevens narncns , en vetWijzend naar de mondelinge en schriftelijke standpunten van de: 

1 . "VER ' .(Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven . 200 leden ) 
2 . " EXCELLENT ". (Vereniging van Exploitanten in heel Nederland \ 40 ledcn ). 
3 . "SOR ". (Sametlwerkende Ondememers Ramenexploitanten .) 
4 . "Rode Dread" . Venegenwoordiging van de dames in de prostitutic . 
5 . " Mr. De GraafStichting ". (Onafbankelijke venegenwoordiging van aile mensen; die op 
welke wUze dan ook bij de prostitutie bctrokken • en/of in de prostitutie werk7.a.arn zijn, cn 
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de overheid .Tevens neutraal intermediair tussell de prostitutie en de overheid .Tot nu toe 
gesubsidicerd , door de everheid ) . 
6. Namens aUe ons onbekende groepen mensen, al ofniet georganiseerd . die ons beroep een 
warm hart toedragen , en aIle oprichtets van de wereldreligies , die altijd opkwamen veor de 
dames in onze branche . 
7 . Namens alle rnensen en groeperingen, die strijden voor rechtvaardigheid op onze planeet 
en voor de prostituees , die wereldwijd vervolgd worden op 99,99 % van bet planeetoppervlak 
en die voora! in de Islamitische landen, dagelijks moeten vreztn voor hun leven . 

~ 
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