
utrecht, 26 noverob~r 1993 

Geachte mevrouw, 

Een cli~nt van mij heeft zich misdragen jegens een collega van 
u en is tot het inzicht gekomen dat hij een bepaalde bijdrage 
wil storten op een eventueel steunfonds voor prostituees, die 
in moeilijkheden zijn gekomen. Heeft u wellicht een adres?? 

'uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr.Chris Alblas. 

lesse tengen
 

Een gift uit berouw. 

De zan scheen, we hadden veel sjans gehad in de recht.bank 
(god, wat lopen daar toch mooie mannen rond) en Annemarie en 
ik tuimelden de Draad binnen. Daar troffen we Margot., Margreet 
en een onbekende heer aan. Oat is op zich geen zeldzaamheid 
maar het gebeurt bi jna n06i t dat dat 20' n stuk is. Ik dacht 
dat het een advocaat was of in ieder geval iets in die 
richting (nu weet iedereen ook gelijk waar ik voor vaL .. ) 
vanwege de rechtzaak di,e ochtend. 
Een tijdje ervoor had ik van Margot gehoord dat de Rode Draad 
was benaderd dOOr een man die iets goed te maken had met zich
zelf en een prosti tuee waarbi j hi. j zich had misdragen. We 
wisten piet wat die misdraging inhield, maar hij was gestraft 
en had de vrouw een schadevergoeding moeten betalen. Dit voor
vpl leidde ertoe dat hij met zichzelf aan de slag is gegaan en 
blijkbaar z'n leven aardig veranderd heeft. Toch bleek hij nog 
niet klaar met de gebeurtenis; omdat hij het nooit meer goed 
zou Kunnen makon met de vrouw waar het bij gebeurde had hij de 
Rode Draad benaderd met het idee iets voor hoeren in het alge
meen te doen. 
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Na wat koffie en uitwisselingen, die daar bij horen, ving ik 
iets op over een televisie. Met. een schok van verbazillg kwam 
ik tot de ontdekking dat hij de man moest zijn waar Margot me 
over verteld had. Ik was overrompeld, omdat ik me hem heel 
anders had voorgesteld (ja, nu kornen oak roi jn vooroordelen 
naar voren). Een wat miezerig, slijrnerig klantje, eentje die 
we allernaal in ons leven weI minstens een keer binnen gehad 
hebben, en die probeerde via deze wag aandacht te krijqen. Hij 
kwam roi j voor ais het type klant dat je graag binnen kri jgt. 
(dat zal hi j ondertussen ook wel zi jn geworden). Nu pas be
dacht ik me hoe dapper het weJ niet was. Hoeveel moed je daar 
weI voor nodig hebt om naar "hot hoI van de lceuw te qailn". 
Hi j zal zlch ook weI enige voorstellingen van ons hebben ge
maakt, dat we hem misschien d<lat-v'oor wel 7.ouden 1 ynchen (of 
iets anders onplezierigs). Hi j WDS n:i ct clc cni9c die G.cnuw
achtig was. Toen hij weg was gar een ieder uit1ng van zenuwen. 
Het is toch een confrontatie, ook met jezelf en de klanten die 
over jouw grenzen zijn gegaon. wat zou ik daarvan vinden? kun
nen we dit weI aannemen? Zijn we dan nog wcl solidair met die 
vrouw? Daarnaast vond ik dat het veel lef vorgt om jezelf zo 
onder ogen te komen en dat het hoopvol is dat icmand daar wer
kelijk berouw over kan hebben. Oat isi.cts dat ik me niet vour 
kon stellen. Ik dacht altijd dat cen beetjc rtddcnkend mens het 
nooi t zover liet komen. Dus ais hat. weI zover komt z i. t dat 
scheef in iemands karakter en komt dat toch ncoit meer goed. 
Het trof mi j dat. hi j het accept.eerde dnt hi -j hct. bi:j die vrouw 
nooit rneer goed zou kunnen maken. Ik dacht a~n de klanten die 
over mi jn grenzen waren gegaan _ Misschi(~n wel op een andere 
manier dan hij dat heeft gedaan, maar hct gevocl blijft het
zelfde. het rninste wat ze kunnen doen is mc ar niet op a<ln te 
spreken en zich ncoit meer te lat-en zien. Hoe ze hat verant
woorden naar zichzelf toe is niet mi jn zaak, ik ben bli j dat. 
ik tenrninste iemand heb ontmoet die mccndc dat dat nodig was 
om er verder mee te kunnen. 

Zaak poging tot doodslag 
IUCO van prostituee heropend

U'\~, 

UTRECHT - Het strafrecbte goeding aan bel slachtoffer be
lijk onderzoek tegen eell 32-ja taald. Mr. Manscbot vond het 
rige inwoner van Leersum, die beter dat deze volgens hem 
wonlt besehuldigu van poging 'zeer onzekere en beinvloed
to t dooclslag op een prostitute, bare verdaebte' buiten de ge
is door het Arn.,<;terdamse ge vangenis zou blijven. Hij eiste 
rechtshof heropend. lIet hof zes maanden voorwaardelijk 
bepaalde woensdag dat het en tweehonderdveertig uur 
geen vonni... wi! uitspreken d ienslverlening. 
VOor er cen redasserillgsrap Ret hoC wi! echter pas -een oor
port is opgesteld. deel uitspreken wanneer er 

een re<:lasseringsrapport is op· 
. De rechtbank Utre<:ht bad de geste!d. Zodra dat gereed is, 
: Leersummer in april achttien za! de zaak opnieuw worden 

maanden eel .waarvan zes behandeld.
 
voorwaardelijk opgelegd voor,
 
bet delict. Uit frustratie over
 
7Jjn impotentie kneep de vcr·
 
dachl.e op 5 oktober 1992 eeo
 
prostituee aan ,het utrechtse
 
Zandpad de keel dicht. Daar

bij vie! hel meisje-in een bad,
 
waama de man hanr hoofd on

der water zou heblJen gehou·
 
den. Het s!achtoffer werd ge

red doordat de buurvrouw op
 
haar gegil afkwam. 
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9 februari 1994, Amsterdam.u 

wi!
i '	 Betreft : Schenking televisie 

"iJw 
Geachte Chris Alblas, 

Me, 

oti	 Zeer geschokt en ontdaan zijn wij over het feit dat U de zaak 
anders heeft voorgedaan dan deze blijkt te zijn. 
U heeft ons noodzakelijke informatie onthouden die nodig was 
voor een goede besluitvorming over het aannemen van de 
televisie. 

Wij hadden van U begrepen dat de betrokkene, Wim geheten, een 
schadevergoedinq aan anze collega had betaald. Voorts deed U 
voorkamen alsof het proces reeds was afgerond en de dader, 
Wim, was gestraft. 
Daarna heeft U ons misleid door te doen alsof het schenken van 
de televisie geheel belangeloos was en diende voor de verwer
king van het voorval voor de dader. 

Ruim een week geleden werden wij benaderd door de betrokken 
prostituec. Van haar vernamen wij dat niet de geeiste schade
vergoeding is betaald, slechts een derde deel heeft zij ont
vangen. De dader bleek oak nag in hoger beroep te zijn gegaan. 
oit geeft zowel aan onze collega als aan ons aan dat de dader 
niet het berouw heeft dat hij ons probeerde te tonen door het 
schenken van de televisie. 
Voorts bleek de televisie geheel niet belangeloos geschonken 
te zi jn maar in het hager beroep te zi jn gebruikt om de 
rechter te overtuigen hoe zeer de dader weI niet zou zijn ge
rehabiliteerd. 

Wij vinden dit een misselijke, lage vertoning en voelen ons in 
deze danig misbruikt. Aan onze collega hebben wi j dan ook 
laten weten dat wij achter haar staan en haar zullen steunen 
waar nodig. 

Namcns de	 Rode Draad 

Annemarie
 
Rico
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