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(Van een verslaggeefsterl agenten van dat bureau nogal van de mafiapraktijken zou ver
AMSTERDAM - Volgens de 33- eens misbruik maken van hoe- 'schijnen in 'eeo Nederlimds 
jarige Nederlands kampioe.n, reno weekblad'. 
karate-kicklx>xen P.L had hij 1. zei gisterl:!n dat hij lid is van Hij zou in twee 'weken djd 23 
de, nobelste bedoelingen ge- een organisatie die zwane pros·: meisjes hebben bezocht. Maar 1. 
had toen hij vorig jaar augus- _ tituees waarsdlUwt ,tegen '8'e ootkent dat hiJde meisjes tot sex 
tus ZW3rte, illegale 'prosti- _, Ghanese mafia. Dat had hij. toe- heeft gedwongen; _er waren 
tuees op de Arnsterdamse Wal- -villig gehoord -,van een -prosti- slechts rwee vrijwillige contac
len had beDaderd. Hij had ,tuee bij het boodschappendoen 'ten geweest. Hij bewcert ook 
zich voorgedaan als politie- in een supermarkt in de Bijlnier- ' ~et geweten te hebben dat het 
agent van bet .bureau War-- meer. Omdat de illegale meisjes vervalsen van ecn politiepasje 
moesstraat.' Maar volgens de ,doodsbang waren. had hij zich ,strafbaar is. Voor de vcrvalSing 
officier van justitie was hij er al5 agent voorgedaan; dan dun- had hij een briefhoofd van de 
steeds op uit geweest grcltis den ze zich weI te uitefl. meende politie gebruikt en een politie
een .DUDllller te makeu. Hij hij_ Opmrrkelijk is dat' hij 'rich ster op het Waterlooplein ge· 
eiste gisteren vaar de recht- eerst voordeed als klant en rich kocht. 
bank in Amsterdam Dege.ll pas 'legitimeerde' -aIs hij binnen "Wa]gelijk en misselijkma
maanden gevangenisstraf was en de gordijnen gesloten wa· kend is het." zei officier van jus
wa3rvan zes vootwaardelijk. reno _ titie fir N. Schaar. De nobele ver
. Zeker is dat L over de schreef _ Bij zijn arrestatie werd eeo nr.>- si~ van, de gebeurtenissen was 

ging.toen hij iich bij de vrouwen titieboekje gevonden met namen aan hem niet besteed. "Meneer 
uitgafvoor politieman cn daarb~ .en adressen van E'en aanta:J vrou- heeft .misbruik gema<l1<i van de 
een vervalst pasje -toonde. Diver-.- , wen. '~Ik bracht ze in kaart om ze zwakke positie van doodsbange, 
se hoeren zeggen dat hij hen tQt te kunnen waarschuwen," be- . illegale meisjes."· , 
sex dwong door te dreigen dat hij weerde hij. Er zou een bende aan -. Die visie vond advoC3<1t fir A 
hen 'mee zou nt.'men naar het ,het w¢rk rijn die de meisjes zou "van der Zanden te rf'IlLijdig. Hij 
bureau'. Zijn gedrag veroorzaak· dwingen tot drugstrarnponen noemde het aannemelijk d<lt er 
te nogal wat ,beroering op de naar Amerika. Bij weigering ZOUo 'nag iets anders' aan de hand was 
Wallen en ook op het bureau den zij ernstig mishande1d en geweest en merkte op 'dat er 
Warmoesstraat, waar men zir.h verkracht worden. De bescher- ~echts sporadisch misbruik had 
indiskredietgebraC-htvoelde,ze-' mende organisatie' zou· bestaan placitsgehad. 
ker vanwege 1.·s beweringen dat uit journalisten. eD een verslag '.. Uitspraak op 24 juni. 

Drentse Courant 
. , 

I Nep-agent hoeft:niet de eel in 
IAMillROAM' De rechlbank in Amsterdam heeft gisteren een 33

jarige Amsterdam mer 120 uur dienstverlen ing 0 pgclcp,d wegens 
het vervaardigen en gebruiken van een vervalst idcntitelrsbewijs 

t, van de politie. De man gaf zich vorig jaar zomer enige weken uit 
vaor rechercheur en bezocht in die hoedanigheid prostituees op 
de,Wallen. Hlj heeft aJtijd volgehourlen dat hlj de "geslgnaleerde 
misstandeo" wilde publi(.'t!ren in een landelijk'weekblad. De of
fider van justitie had negen maanden eel geeist, waarvan zes 
maanden voornraardeHjk. Volgens de verkJaringen van een aan
tal betrokken vrouwen zou de Amsterdammcr hen seksuele 
diensten hebben afgcdwongen. De man benaderde hen met het 
verhaal da t hi) bezig was met eeo onderzoek naar "de Ghanese 
maffia". die een rech tSlreekse bedreiging lOU vonnen vaor 
zwarte en ilIegaal in Nederland verblijvende prosrituees. Uit ,angst vaor problemen met de auroriteiten Iiet ceo aantal vrou

Leidsche DagbIad 25-06-92 wen zich overhalen met hem Ilaar bed tc gaan. I 

Dienstver I ening voor verkrachting. Uet bl i j kt nog steeds dat , 
voor het gerechtshof tenm.inste, hoeren niet verkracht kunnen 
worden. Zolang dit soort "straffen" worden uitgedeeId, bIijven 
mensen denken dat hoeren "daar voor zijn". 
Wij hebben al een brief aan de officier van justitie 
geschreven, en hebben contact opgenomen met een advocaat. 
Iedereen die hierover wil protesteren: schrijf een brief en 
stuur het naar ons en wij zullen zorgen dat het bij de 
gerechtshof komt. 
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Aan de Officier van 
Justitie van de Rechtbank 
Postbus 841500 
1090 BN Amsterdam 

Amsterdam, 7 jUli 1992t1allim 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

In het Parool van 25 juni jl. werd vermeld dat de 33 jarige 
P.L., die zich vorig jaar zomer heeft uitgegeven voor 
rechercheur en in die hoedanigheid prostitu~es bezocht op de 
Wallen, 120 uur dienstverlening is opgelegd. De officier van 
justitie had negen maanden geeist, waarvan zes voorwaardelijk. 

wij vinden deze straf erg laag in verhouding tot de rnisdaad. 
Deze man heeft vrouwen door intimidatie gedwongen tot het 
verlenen van seksuele diensten. 

Graag willen wij van u vernemen of u van plan bent nog verdere 
stappen te ondernemen in deze zaak. 
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