wi! 'entreekeunng prostltuees
J

NSCHEDE - Verpleegkundigc
. Besselse die zich bij GGD
Twente bezighoudt met seksuecl
overdraagbare
aandoeningen
hoopt dat ophe£fing van het bor.
declverbod per 1 januari 1997
leidt tot \'"tpre mcdische zorg voor

prostitnees. Ze pleit zdfs voor een
'entreekeuring'; iederr. vrouw zou
voordat ze in de Twentse prosti tu
tie gaat werkcn medisch moeten
worden gecontroleerd, net als eeo
werknemer die bij eeo bedrij£ ill
dienst komt.

Besselse :tegt dat in een reactie 0I
de gemeentelijke nota Prositutie
(-) bedrijven in Enschede, die gis
teren is gepresentcerd. Oaaruit
blijkt dat voaral bij buitenlandse
prostituees relatief veel geslachts
ziekten voorkomen. "Het is een
moeilijk groep", zegt de verpleeg
kundige. Vooriichting aan hen
wordt vaak bemoeilijkt door taal
problemen en het korte verblijf
van de vrouwen in Nederland -een
toeristenvisum is maar drie maan
den gddig. Verder zijn ze door
gaans niet verzekerd.
Enkele huisartsen in de regia voe
ren in overleg met exploitanten re
gelmatig controles U1t in de clubs.
Oat gebeurt echter niet in allt! bar
delen, stelt Besselse. Zclf bt!7.oekt
ze de clubs ook regelmatigj sinds
eeo half jaar doet ze dat in gezel
schap van twee VlP'ers. VIP'ers
. xijn Voorlichters In de Prostitutie.
Zij zijn opgeleid door een stichting
die zich bezighoudt met de bestrij
ding vall seksucel Qverdraagbare
aandoeningen. De VIP' crs die Bes.
selse begcleiden zijn een Poolse,
eeo Tsjechischc en t!en Portugees
sprekende Nederlandsc.
Volgcns de gemeeotelijke oota
komt driekwllrt van de honderdeu
VTouwen die in Enschede in de
prostit\1tie werken uit het builen
land· met name uit landen als Bra
zilie, Colombia, Tsjechie, Polen,
Rusland en Roemenie. Volgens
Besselse stellen de prostituees ver·
trouwen in hen. De expJoitanten
~eggen Besselse en de VIP'ers niets
In de weg, zegt ze.
Voorlichting is hard nodie, vindl
Aesselse. tn de bordelen wardt nie1
altijd vei.lig gevreeen. "AIs ceo
klant meer geld biedt voor het vrij
~Jl zonder condoom, dan zijn er al·
Hjd weI vrouwcn die daar op in
gaan". Vooral de Oost-Europese
ell de Zuid-Amerikaanse vrouwell
blijken geringe kennis te hebben
op dit gebied: "Ze zijn vaak zeer
gelnteresseerd in wat wij te vertel
len hebb,m", is de ervariug van
Besselse. Over de 'Nederlandse
dames' is zc minder bewrgd. Zij
werken voloens haar over het ai
gemeen vee1 veiliger. "Daar gaan
ze prat op ook...
Met de grote gezondheidsrisico's,
waarvan in sommige clubs sprake
zou zijn, loopt het volgens haar
nietzo'n vaart. "In het westen van
Nederland wil het weI cens voor
kOlJlcn dat een buitenlandse pros·
tituee besmet blijkt te zijn met tu
berculose, maardat heb ik hier nog
nooit meegemaakL .,
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ANY· BODY
VROUWEN OVER HUN NAAUE lICHA,A,M

• "Ik werkte op een kantoor en bet idee
dat ik daar tot mijn 7,e~ti.gste moest zilten,
met iedere dagde:zelJde murm en de
zelfde mensen, begon me op een gege
yen moment vreselijk te benauwen. Sex
beb ik altijd )euk en spannend gevonden _
en het ide!! om daar flink veel geld mee
te verdienen, ~1ond mc ~igenlijk wei aan.
En dus heb ik een esr.ortserv:ice gebeld.
Sinus twee jaar ben lk fulltime boer.
• Inmiddels heb ik met ongc"eer twee
duizend mannen het b~d gedeeld, dus ik
heb ze nu wei in alie soorten en maten
gehad. Toch ben ik iedere keer weer ge
spaIlIlen als ik naar een onbekende klant
toe moet. Gelukkig zijD de meesten erg
aardi!J en vind ik het werk nog steeds
hartstikke leuk. Ik bou van sex en heb
weillig taboes, behalve dan misschien
harde SM. Het eni.ge nadeel is dat i.k
geen vaste relatie kan aanknopen. Geen
man wi! dat zijn vriendin het met Jan en
aliemllD. doet en geef 'm eens ongelijk.

'Ik heb inmiddels met ongeveer
tweeduizend mannen het bed gedeeld'

Nogal clichematig, iuderdaad, maar de
meesten kicken er echt op. Bovendien
• Hoe mijn omgeving reageert? Wisse
camoufleer ik zo lekker- m'n- buikje en
lend. Mijn vader vindt bet bijvoorbeeld
zonde van mijn Hbo-opleiding, maar
m'n dikke bovenbenen. Ik trek mijn
mijn llloeder vindt het juist weer erg
_lingerie dan ook nooit uit, behalve als
spannend. Iedereeo denkt wei dat ik nu iemand daar expliciet om vraagt.
s.tinkend rijk bcn, maar dat valt tegeo.
Ik moet veel belasting betalen en kan
• Het leuke is dat ik nu veel mee:r
bijvoorbeeld geen hypotheek afsluiten.
den beD over mijn lichaam
Bovendien beb i.k hoge vaste lasten. Ik
Ik vond altijd wei dat ik een
gtJp.f duizenden guldens uit aan dure
had en lekker lang was maar vmer
make-up en mooie klediog. Je kunt ten
ik veel te klagen. Mijn benen zijD ecl11
slolte Diet met een Hema-onderbroek bij Diet mooi; ik heb veella£ ..an striae.
een man aankomen, want die heeft z'n
pukkeltjes en cellulite. En mijn borsten
vrouw al aan. Dus draag ik altijd eeu
Yond ik veel en veel te klein. Ik had me
bodystoddng, jarretels en zijdeu kousen. zeUs voorgenomen om te gaan sparen

Viva
18,

- - .. _------

Datum

door dit
:et m~ Ik krijg su
~lbenljes over mijn lichaam.
gn lijf prachtig: die
al geen Pamela Anderson
uurman. Over bet algemeen
.en Diet 700 kritisch als wij dene::l. Ze vinden het leuk als je je mooi
eedt. als je aandacht un ze be
eedt en als je een beetje aan hun sex
wensen tegemoet komI. Watje boven-,
Lille- en bcupwijdte is, maakt ze IDeestal
geen bal uit. Missr.hien dat vrouwen die
ontevreden over zichzelf zijn, maar eens
eeo weekje de prostitutie in moeten, dan
koroen ze vdIlZelf vall hun compleien at.·
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EN HOER hoeft niet
mooi t(' zijn. Mooi scoort
niet. fris weI. 20 noemen
ze dat: een frisse vrouw.
En dat kan je manipule
reno Als hoer moetje j(' ill je tegenst<ln
del' kunnen verplaatsen. En als je regel·
matig van iJ1\ago veranden, kan je ja·
rt>n mel'. De ene keel' ga je op streng,
dan weer op lief: of met kniekousen en
paardesraanje, dan krijg Je al die ver
kapte pedo·s."
"In principe IS prostitutie een bet:'tje
SM: a!s hoeren lapel' ben je a! ('en stou·
{enje. Ous is het de kunst om meteen
die S tt> pakken. Mannen houden niet
V<ln een dominante vrouw thuis, milaf
buitenshuis vinden ze het wei een keel"
tj I.' leu k. AJ s hoer krijg jed us he t initi a
tief en dar moetje meteen nemen: an·
deI's Zit j e scheef.'"
"Dus zeg ik tegen een klant: 'Weet je
wat ik vreseIijk lekker vind? Als jij daar
zit en ik hier en we met onszclfspelen'.
Daar hoeven ze thuis niet mel' aan tr
komen en heel veel mall lien vinden dat
rcuze spannend, kijken en bekeken
worden, zander te neuken. Mooie han
del, wehT
"Na Jaren op de Wallen nam ik een
raam aan het Singe!. Deed ik de vitrage
dieht. A1 die vrouwen stonden half
naakt voor het raam en ik zat, gehcel
gekleed, achter de vitrage met een heel
klein kienje open, Liepen ze zes keel'
heen en weer: is het 1.'1' nOll een ofniet?
Moet j I.' nagaan, speeIde ik a! 1.'1 f j aar de
hoer. en die klan ten maar zeggen: 'je
doet het zeker pa" he?' Zo kan je ermee
spelen. Het is allemaal een kwestie van
machL"
"En je leerr natuurlijk. In het begin ligt
er een langdurig op je te neuken en
dan moet je drie keel' llaal" lutht hap·
pen voordat je durft te zeggen: 'Eh, het
lukt nler zo geweldig, he?' MaJ.r je
wordt vanzelfkordater: nu duw ik hem
van me af en zeg ik: Nou Arie, hier zu!
len we maar even een handklus van
maken, he?"
De meeste mannen komen vlot klaar,
aileen al door het feit dat ze met een
onbekende vrouw in bed Iiggen. En je
gaat natuurlijk niet naar de hoeren als
je met geil bent_ Maar mannen die een
uur willen liggen pompen moeten
maar een pop kopen. lk heb geen
kunstkuL Als een klant dat respect niet
opbrengt. sodemietert hij maar op."
"Mensen den ken dat je je kwetsbaar
voelt achter zo'n raam. Dat heb ik niee
zij zijn kwersbaar. lk zit daar niet nJak·
tel' dan op her strand, maar claar kom
ik voor de zan en word ik doodziek vall
a1 die opdringerige mannen. Dilt heb ik
altijd gehiliH. a\s jong melsje al. Achter
her raam ben ik beschikbJJ.t, maar we!
op mljn voorwaarden, Je verkoopt gren
lden mei to je verkoopt aileen maa r hall
delingcn ('n dIe hoef je 7.elf nle! lekker
te vinden,"

E

Schokkend
"Toen ik pas in Amsrerdam was, kwam
ik per ongelul( terecht in N'n praar·
gtoep voor prostituees, lk dacht: mis·
schien zitten 1.'1' we! een paar lellke tus
sen die me wegv..'ljs kunnt'n maken, en
ik kon wei wat sodale contacren ge·
bruiken. Maar het zat vee] serieuzer in
elk<lar: aUemaal vrouwen die volslagen
stuk waren van de prostitutie, die zith
slecht en vies voe!den,"
"lk vond het schokkend. Zo ben ik met
de Rode DraJ.d begonnen, om van dat
llegarieve zelfbeeld af te komen. Wij
7,ijn niet vies. wij zij n niet dorn. Als je
geen beroepstrots kunt ontwikkelen,
hoe kan j e je dan weerbaar opstellen te
gen die negJlieve buitenwereld?"
"Vorige maalld ben ik erme~ gestopt.
lk merk nu pas hoe moe ik ben; het wa
ren heel tllrbulente jaren. En ik moet
wee.. even zoeken naar mijn eigen
identiteit. want als vertegenwoordiger
van de Rode Draad kon ik lang niet ai
tijd mijn eigen mening kwijt."
"Zelf ben ik bij voorbeeld absoluut te
gen tippelzones. Zo!ang mannen overal
waar ze maar zijn tegen vrouwen mo
gen zeggen dat ze met ze willen neu·
ken, vind ik dat ik het recht heb om
overa! terug te zeggen: 'Oat kost u dan
honderd gulden', Maar dan word ik ge·
arresteerd. Waarom maken ze geen
gedoogzone waar milnnen tegen vrOll
wen mogen roepen: '0, ik ben zo geil,
ha110 mevrouw, wilt u?' en daarbuiten
wordt dat strikt verbode:n? Zo wordt er
niet gedacht en daar kan ik me ontzet·
tend boos over maken."
"Maar ja, als Rode Draad denk ik dan
weer: vrouwen die op straat staan en
reg('lmatig in elkaar getimmerd wor·
den, die willen natuurlijk wei een ge
doogl.One, Dat IS ric reahteit. En wat
moet je dan met je feministlsrhe ideo
logle?"
"Er zijn zoveel uetel'e oplossingen dan
die Theemsweg, De Kalverstra.o.t is
','i nachts uitgestorven mt>t al die rollui
ken, w.o.al'om zou daar 's avonds niet
getippeld mogen worden, midden· in
hel centrum? En die bovenwoningen
sta.o.n vaak leeg, dus plek zat voor een
paa r goed kope peeshoteII etjes."
"Of de Y·markt, prachtlge plek, lekker'
overdekt. hoeven ze rr ook niet naar te
kijken. want daar hebben wensel) toch
zo'n mocllc mee' Je kunt 1.'1' zo inrijden
en aan de andere kant er weer uit, nie
mand overlJR Ik heb het voorgesteld,
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lOaar de gem('rnte heeft nooit met ons
willen praten over locatirs."
"Het heeft alkmaal met macht te ffi:l'
ken. En dat fascineert me: ik hcb altijd
zo veel mogelijk macht willen hcbben.
En geld is macht. 7.0 heb ik de prostitu
tic a\lijd gevoeld: ik presenteeI' de rcke'
ning voor al dit' onderdrllkking. Ais
hoer bepaal ik dt' situ at ie, heb ik de
minst afhankclijke positie."
"Maar dat gevoel h<l.d ook Ie maken
ITlet het feit dat ik twee jaar in clkaar
geslagen ben door mijn toenmalige
vriend. Oaar heb ik jarenlang mijn
mond over gehouden: ik heb me er onto
:tenend voor geschaamd. Zoals iedere
vrouw ging ik me amagell wat ik ver
keerd deed. Als kind werd me geleerd
dat gt'weld fOUl was. We waren thuis
met 2:ijn vijven t>n ;tHemaal goed ge
bekt; peste,} mocht. meppen niet. Maar
dar bNekent wei datje nooit gclecrd is
met geweld om te gaan. Ous toen het
mij overkwam wist ik niet wat ik
moesc doen."
"Vooral de eerste paar keer was ik vcr·
lamd van schrik. I:r bestonden toen
nog geen 'Blijtbuizen', en om je heen
kende je aileen vOllrbecldcn van vrou,
Well die cen agressieve man hadden en
loch jaren bij hem bleven. lk ben ook
weleen~ op straat in elkaar getimmerd:
niemand stak een poot uit. nicmand
belde de politic. Daarmee krijg jc be
vesligd dat het erbij hoort."
"En Offinat ik altijd cen meid mel een
grate bek ben g<,weest, verwac.htten ze
het niet van mij. V"n iernand die gesla
gcn wordt denk je: dat is cen zi"lig
type. Was ik nicc. ik had een grate bck
en hij zou TIlt' dat weI eens even aflc-
ren. Veel mannen hrbbcll altijd pogin
gen ondcrnomcn om mij Ie lemmen.
Want 'ik vrocg erom· ...
"Oat slaan heeft twee jaar geduurd. Tot
ik de hoer ging spelen. Tocn kreeg ik
cen gevoel vall zelfwaarde en durfde
hij niet meer. werd hij aok afhankelijk
van me Daarom is de prostitutie voar
mij ('en successtory. Ik kreeg macht.
Wi] jij die dun~ schoemjes? Koop ik
to<:h voor je. Het gevocl dat ik hem als
e~1l barbirpopjc kon aankleden: jezelf
wij5maken dat je de machtigste bent:'
"lk heb her mijn auders nogal bot mee
gedeeld: 'lk ben hocl'. dat zullen jullie
vast weI mociliJk vindrn. maar daar-
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We zijn een
wegwerpprodukt
geworden
Tien ;aar geleden richtte Margot Alvarez (38)
de hoerenvakbond de Rode Draad op; vorige
maand stapte ze uit het vak. Ze haalde aile
media met het opgewekle bedd van de pret
prostitui:e, die puur voor de 101 klanlen oppikte.
"Het was de bedoeling eCll beetie beroepstrots
te ereereo. Maar ik heb de Status van de hoeren
allcen maar mindcr 2:ien worde:n."
doer PAULINE SINNEMA

mee kUIl jc naar de Riagg·. Echt bot,
daar heb ik achterafwel spijt van. Pas
la ter realiseerde ik me dat niet alleen
ell.' horr, maar oak haar hell.' omgeving
gestigmatiseerd wordt. Mijn vader
werd meteen verdacht viln incest. God·
zijdank lijn mijll vier braers en zus·
tel'S aBemaal keurig gesetteld. lk was
altijd al een rare druif, dus dat maakte
het wac aeceptabeler."
"En ik was een heel turbulente puber
geweest. dus ik geloof niet dat ze er
heel erg verbijsterd van waren. Eerder
bewrgd. Mijn mordcr wns bang dac
het me ordinair en hard lOU maken,
zo'n suikcrspin op hakken. Mijn vader
had het er wat moeilijker mee."

Geldwolf

sle~ds bang voor hem was. Het was oak
('en lllateriele kwestie: ik reed in een
grotr Jilguar. hild ecn fantastisch llUis.
tor de nok gevuld met zorgvuldig bij 1'1·
kaar verzameld Chinees antiek. En ik
wist dat. als ik wegging, lk dar aHemaal
zou moHen achterlaten. Wmlt hij sloeg
me Wf'l niet meer, maar ik begreep ook
dat hij me nooit met rust zou laten als
ik wu zeggen: ik ga weg./k weet zeker
dar 'hij' me zou hebben vermoord."
"Als een diefin de nacht ben ik uitein·
delijk vertrokken: ondergedoken in
een andere st<l.d. Daardoor Iteb ik me
heel ycrnederd gevoeld: dat het zo vcr
moet komen dOlt jij weg moet. alles
moet achterJaten. geen aangifte kan
doen, want w'n man is niet te pak.
ken."
"Het ergste is dar als je "'~(, he" •
daannee Riel ophOJt:Il. Het heeft nog
f'l'R jaar h mlJ:l Ie')? gaeten. Ahijd
g H, oet'ft nor' ge'Wl'len waar il<
zaL Toe ill: m~~ de ~ode Oraad began en
in de k..~:t':1 lotoClIll. Oat vond ik heel
f: zou hi) da3r op af.

i k hem zc If opgebel d.
O"l"rwinning geweesl. Ik zei:
in de Bijlmer en kom maar
. want er Iijkt me niets heerlijkers
d.'1 jou overhoop te sc:hieten'. Opeem
d.chl ik: ik pik dit niet meer. Als die
an de rest van mijn le\lcn een rol
bli;ft spelen, mim ik hem liever op.
Dan ga ik weI twee jaar zit ten. maar
dan ben ik er tenminste eeht vanaf:'
"Hij is niet gekomell dus ik weel niel of
'l.'ltro: r~qlC heb

I

Jachttrofee

ik het eeill had gekund; als vrouw
word je niet opgevoed am te doden.
Mau ik voel wei grote sympathie met
vroUWl'n di~ het hebben gedaan; ik
vind ook dat die vaak veel te zwaar
worden g~straft. Doden doe je eeht niet
zomaar."
"P;lS vanaf het moment dat ik dacht:
'/k leg je om' kon ik er over praten. Nu
vlnd ik her belangrijk te laten zien dat
het niec all()(~n maal' zwak-ziek-en-mis
sclijk-types zijn die het overkomt.
maar oak dames van wie je het naoit
ZOIl verwachten."
"Het wordt je heel moeilijk gemaakt
om j~ werk leuk te·vlnden.Je houdt het
stigma dat het vies is. Een leuk vriendje
is I>ijna nlet te krijgen: een man gaat
altijd moeilijk lopen doen. Of hij wi!
dat jt! nog harder werkt omdat hij een
Mercedes meet, of hij dwingt je ermee
le stoppen zodat je weer eerbaar wordt.
Maar dat word je nooit. want vervol
gens helpt hij je nog twintigjaar berin
IIp.ren dat je ecn hoer was."
"Als hoeren iemand vinden zijn zr to
blij dat ze niet verstoten worden, dat
ze prompt altijd en overal trakteren.
Hoeren kopen heel Wilt liefde, ook bij
vricndinnen en familie. Vroeger vond
ik dat een vriendje maar te aeeepteren
had wat ik deed. Daar ben ik van terug
gekomen. Een relatie gaat niet gemak
kelijk samen met dit werk: als de harts
toc:ht er eenmaal afis en jf blijftje ere
ativiteit in je werk stoppen. gaat dat
tl-m kone van jc relatie. Dus ben ik.
toen ik mijn huidige vriend tegen
kwam, gestopt."
"Toen ik de Rode Draad oprichtte was
het ele bedoeling een beetje beroeps
trots te creeren, Maar ik heb de aCeep
latic van de prostituee aileen maar
mmder zlen worden. Als je ziet hoeveel
;lgressie er nu is. daar schrik ik eeht
van. De status van de hoer is veranderd.
Destijds moest cen man weken sparen
om een !<eertje naar de hoeren te kun
nen: het was een uitstapje waar je als
burgemtan naanoe leefde. Nu zUn de
pTlJzen zo enorm gezakt mel 'II die
goedkope arbeidskrachten uit Derde
Wereldianden. daar is niet tegenop tc
r.oncurreren. Dc m<lrkr is ingezakt, er
wordt zeer weinig verdiend.Ik was van
de week weer ~ven op de Wallen: de
troosteloosheid druipt cr vanaf"

"En het is heel moeilijk om tegell hot"
ren te zcggcn: 'We brcngen met z'n al
len de prijzen omhoog'. De Rode Draad
Is nooit een echte vakorganisatil' ge
worden. lk had iets meer groepsbesef
willen bereiken. maar dat is cen illusie.
Veel hoeren zijn passief, lui: als er in
Amsterdam niet meer te pezen valt
gaan we lOch naar Rotterdam'!"
'Bovendien zinen er tegenwoordig
steeds meer vrouwen die zelf niets te
vertellen hebben. De vrouwenhandel is
de laatste jaren enorm toegenomen: je
ziet steeds minder vrouwen die er zelf
vaor hebben gekozen prostituee te wor
den. Een groot deel is hier megaa!."
"Nu de gemeente bepaalt waar prosti
turie wei en niet mag plaatsvinden.
zonder dat er huurbescherming geldt.
worden er schandalige prijzen ge
vraagd voor een kamertje. Aileen de
onzichtbare prostitutie mag nog rede:
Iijk uitbreiden: de clubs. alles wat ach
ter gesloten deuren gebeun. Maar dat
is voor prostituees vaak de minst zelf·
standige Yorm."
"lk heb nag de mazz!:1 gehad dat ik
klanten kon weigeren. AJs ik ga werken
wil ik maar drie dagen per week en ook
nag koffie en schone lakens. pus ben ik
een zeikwijf. Een bordeelhouder heeft
cr liever een met minder babbels. ie
mand die zeven dagen per week wel'kt.
twaaif uur per dag. Want hij krijgt de
helft van jouw verdiensten. dus heeft
hij belang hij een hoge omzet:'
"De laatste vijf jaar zie je het geweld
tOenemen. eerst bij de straatprostitu
tie. nu oak vaak achter het raam: geld
terugeisen, er op los slaan. We zijn een
wegwerpprodukt geworden. Dar merk
je niet aBeen bij de klanten. oak hij de
exploitanten. De emancipatie wordt de
kop ingedrukt. je hebt geen poot meer
om op te staan. Daarom zijn de vrou
wen met een ehocoladebruine huid 1.0
in: omdat ze goedkoop zijn en makke
lijk uit te buiten. Maar blond is /log
steeds bij uitstek het sekssymbool. dus
de Colombiaanse vrouwen krijgen het
zwaar want nu kamen al die busies Ol
ga's uit het Oostblok."
.
"Ik denk dat we nu op her allerdiepste
pUnt zitten. AI zegt de overhetd dat ze
geenjacht gaat maken op illegale vreu
wen, ik denk toch dat er geen andere
oplossing is_ Oat is het moeilijkr: aan
de ene kant zi~ je dat ze uitgebuit wor
den en voel je )e soIidair. AaJl de ande
re kant verZieKp.n ze jt' handel. En als ik
zie hoe slecht er nu wordt gewerkl. va
ker zollder condooms. dan denk ik: dat
wordt straks een aids-explosie onder de
hereTO's."

"In de jaren met de Rode Draad dacht
ik If'uke contacten opgedaan te heir
ben. Later bleek dat je als een soon
jachttrofee naar hun intellectuele par
ty's werd meegesleept. Zo enig. ik h.eb
een feministisch hoertje in mijn aclres
boekje staan! Oat deed pijn: meer pijn
dan wanne~r met zo'n gedoogzone een
paar gefrusrrecrde huisvrouwen 'kan
kerhoer' roepen. Dat doet ook pijn,
maar dat zegT meer over de vetklep die
dat roept dan over de vrouwen die daar
ook maar hun best staan te doen.':
"Aeh. het hele systeem deugt niet. Kin
dcren hebben rechl op onvoorwaardc
lijke Iiefde. maar die is er niet, Het is al·
tijd: Voor wat hoon wat. lk word heel
agressief van mensen die zomaar ba
by's of kleine kinderen aanraken. Mi~.
schien wil zo'n kind helemaal niet over
het bolletje worden geaaid: er wOrdt
misbruik gemaakt van hun afbanke
Iijkheid. Nee zeggen zit niet in het opo
voedingspakket."
"Bi) incest zijn we !:r IlU a(;hter dat dat
fout is, maar ik ga nag veel verder. Kin
derrechten worden eontinu gesehon
den. 'Kijk eens wat opa voor je heeft?
En wat krijgt opa nu?' Een beuk voor
z'n harses kan opa van me krijgen_ A1s
ik het op straat zie. zeg ik er ook altijd
wat van: 'J" bent met een hoerenoplei
ding bezig; die zoent srraks niet meer
voar niks·...
"Op den duur krijg jc heel mel door

wat voor type mao jt' voor je hebt: je
kijkt een beetje door hun gulp heeu.
Bij zo'n Hirsch Ballin zie je gewoon dat
die man een te strakke onderbroek aan
heeft. De mensen van de stichting te
gen vrouwenh;mdellagen in ('en deuk
toen ik dat zei. Maar mijn collega's
zoudell niet gelachen hebben. die vin
dp.n dat normaa!. Die zien meteen: zijn
hallcn zittcn te strak. dat hoor je ook
aan zijn stem."
"Het is heel moeilijk om in dit vak een
gr.wnd manb~cld vast te houden. Man·
nen zijn net kindercn. het vah niet
mel.' om zc voor vol :laO l(' blijven zien.
Op cen gegcvcn moment denk je: Wat
een soort. Er zit hier en daar wei ecns
cen gp.wnde man tussen. maar ze zijll
schaars hoar. het is echt om radeloos
van te worden."
"Mijn huidige vriend schaamt zich ool<
voor zijn eigen soon. Ik heb geluk met
hem gehad. maar ik heb ook gedegen
naar hem gezocht hoor. zc komen niet
aanwaaien. En jf moet blijv~n kneden.
Hij had in de kern al heel veel mee,
maar ik ben 1I0g verder gegaan in de
opvoeding. En hclemaal af zijn ze
nooit: het blijven manncn dus je moet
wel wakker blijven."

/let Parool
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Baronnen van de Wallen
HOE DE HOOFDSTAD DOOR 'GEWONE AMSTERDAMSE JONGENS' HAAR CREEP
OP DE PROSTITUTIE VERLIEST
ij oogt al~ een doorsnee-zakenman:
strak in het pak, rappe prater, rijkelijk
besprenkeld met muskus-odeur. AI··
Ieen een royale diamanten ring aan de pink
waarvan de nagel mocht doorgroeien, ver
~toort het vertrouwde beeld enigszins. Pieter
Smil, midden veertig, is bordeelhouder op de
Amsterdamse Wallen. 'En niel de klein~te: hij
bent zo'n dertig panden, waarin ongcveer
lachtig meisj~ zitten. Het vennogen van deze
geboren en getogen Amsterdammer wordt ge
seltat op 'enige miljoenen' guldem.:. Met de
Jage Iij k.se bedrijfsvoeringachter de mIllen be
moeit hij zich niet. Hij beschouwt zich7.elf als
een ondememer in onroerend goed. die ge
woon zijn geld wi! hebben en die het verder
'worst zaJ wezen wat die meiden daar allemaal
uitspoken'.
Pieter is een exponent van hel gezelschap
'gewone Amsterdamse jongens', van wie de
oommissie-Van Traa ill haar recent versche,
nen rapportage slelt dat rij de mach I op de
Wallen ill handen hebben. Niet dus de buiten
landse erimillelen of organisalies, wah mis·
sehien vlel te verwachten, maar de getapte

H

Het zijn jutSI deze ondememers die op de
Wallen nie! aUeen hel economisch (even diete·
Mokumse lefgozers Iijn de ware baronnen van ren, maar ook de grenzen bepalen waarbirUlell
de Wallen.
bestuur en politie kunnen opereren. Het ge·
Dank Iij hun veelal via drugshandeJ iUe
meentebestuur praat, stell beleidsnorities op
gaaJ opgebouwde vermogens bebben Iij, aJdus die vervolgens niet worden uitgevoerd, en
Van Traa, een groot deel van de econorniscbe heeft nauwelijks zieht op wat lieb werkelijk in
macht verworven. Daardoor kunnen z.ij tol op dil deel van de stad afspeell. Van 1ma noeml
7.eke~ hoogte uitmaken wie er verder nog
dit getJrek aan bestuurlijke daadkracht een
welke iUegale en legale activiteiten kUllnen goede voedingsbodem voor de georgani
ontplooien en bepalen zij 'uiteindelijk dllS ook seerde misdaad.
Het is natullrlijk veel Ie laat. maar de ge·
in hoge male de graad van publieke (wan-}
meenteraad van Amsterdam wiJ op 12 maan
orde in dit gebied'.
Met oordeel Yin Van Tru is zo sehokkend, dat weI eens weten hoe het gemeentehestuur, de
de gemeenterdad van Amsterdam op 12 maan !azdsleden incluis, de greep op de Wallen z
dramatiscb beeh kunnen verliezen. De relal
een speciale vergadering boudt om van de au
gemeentebesluur-bordeelhouder z.aJ de kO:'
teurs van de Van Traa-bijlage, de criminolo
gen Frank Bovenkerk ell Cyril Fijnaut, nog mende hjd verderonder druk komen te staan
als de gemeente moet gaan bepalen welke bor
eeos uitleg te krijgen. Want beide onderzoe
kers suggeretenllJl.drukkelijk dat het gezagen deelhouder wei en welke niet een vergunning
de invloed van deze Amsterdamse jongens krijg! voor zijn bedrijf.
vooral zo ongebreiddd konden groeien door
Het lijn zaken waar jongens als Pieter
dal het bestuur van Amsterdam de afgelopen Smit, een pseudoniem, 7:ich amper druk 0
maken. 'Ach.' grinnikt Smil, 'ik beb nog noar
vijftien jaargevoelig is gebleken voor de crimi
nele ondememers.
last gehad van welke ambtenaar dan ook.' AIs
Smit wat voor elkaar wilde hel>·
Op de Wallen dlctet'H MokulaMlefpzers de grellle1l narblnnen batllur eo polltie hnnen ,,,,reren
ben, hodde er helemaal niel 'ge
scboven' Ie worden. 'Omkopen?
Ben jij geL Je hoeh in AmSler
dam geen ambtenaren om Ie ko
pen. Er zijn loved officiele kana
len en overlegorganen: daar moet
je gewoon in gaan litten. ee
beetje goeie wil tonen en dan vin
, den zij jou cen gOl/we pik voor
wie ze best af en toe iets willen
regelen. lie Jean lezen eo schrijve
met die joogens..
Bet.end is hel \"l~rhaal I'an de
di:rttttt:r \<lD teo van de groolsle
coff~ltelens en van een
:acbLige penosefigullr die
kader van het Eoonomisch
Hentelplan Zeedijk overJeg met
de gemeente voerdr.n en op die
manier allerlei gunstige Voof
waarden wislen af te dwingen
voor hun eigen bedrijvigheld.
Een ambtenaar van de ge·
meenle die op de Wallen aClief is,
bevestigl bet beeld, maar wijsl
ook op de keerlijde vall de lIle
daille. 'Bedenk wei: als dat soort
jongens zorgl dat ber mstig blijft
in de buurt, hebben wij het ook
FRANSVANDEUL
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gemalckelijk. Als tegenprestatie knijp je dan
misschien eens een ooggie diehl, maar nooit in
het extreme. Want als je daarvoor te gevoelig
bent, maken ze onherroepelijk misbrUlk van
je.'
Smits coUega, die zich Ben de Vries
noeml, ell !Winlig nlmen bent, scltetst zijn el
valingen mel de rakkers, een Amsterdamse
benaming voor politieagenten. He! recente
8VD-rappon over het funetioneren van on
der meer de bureaus in de Wannoesstraat ell
op de Nieuwmarkr toont aan da! deze bureaus
zo Iele zijn aJs cen mandje, dat onbevoegden er
aan vertrouwclijke informatie kunnen komen,
dat er tus...en leiding en werkvloer een vertrou
wenscrisis is ontstaan. De Vries, berustend:
'Ach, is hel op de7.r. bureaus ooit andeP.i ~e
weest?'

boeven niet gevangen nlaaT voora! opgevan
gen mucten worden. Alsof ze zo onder de rult
van majoor Bosshardt vandaan zijn gekro
pen.'
En de oudere agenten dan? Volgens De
Vries worden die naar mate hun leeftijd vor
dert, opportllni~"tischer en pragmatischer. 'Zij
voelen de machleloosheid en hebben de strijd
jaren geledcll al opgegeven. Die gasten zitten
hun tijd gewuoll uil en dat proberen ze zo
aangenaam mogelijk te doen, als je begrijpt
wat ik bedoeI.'
Wie houdt de Amsterdamse jongens nog
tegen als politie en ambtenarij het er lO bij
laten zitten? Amslerdam muet de Wallen
prijsgeven, zoals de stad aI eerder de zeggen
schap heen verloren over deleo van de Bijl
mermeer waar nu ze1fs hUisartseD hel niet

Hij ziet een oonaak in de onervarenheid
en jeugdigheid van het koeps. Uitgerekend
toen eind jaren zeventig de drugshandel op de
Wallen kwam en de sfeer'verhardde en crimi
naliseerde', werk!en er op het Bureau War
moesstraat nogal eens jonge, onelVaren agen
tell. Dan namenzezo'njochiemeteenzachte
g in dienst da! net van de politieopleiding
kwam. dat van zijn leven nog niet in de grote
stad was geweest. laat staan dat het ooit een
temeierhadgezien.
De Vries yeftett hoe drie jonge agenten uit de
provincie eens zonder da! ze hel wisten op de
Dam waren verdwaald en vertwijfeld via hun
mobilofoon Iieten wetcn zich te bevinden op
een 'groot plein met allemaal duiven'. 'Die
knapen kijken tegen ons op. die vinden het
praehtig allemaal. Ze worden tegenwoordig
ook heel erg opgeleid vanuit de gedachte dat

meer aandurven hun palienten te bezoeken.
En de Amsterdamse jongens lijken, nu de
Wallen zo in het beandpunt van de belangslei
ling staan, hun aetiviteiten al te verplaatsen
naar het nabij de Wallen gelegen Singel
gebied.
Weliswaar is daar een beslemmingsplan
van kracht dat per straat, per pand en zelfs per
etage beperkte raamprostilutie loestaat, een
.aantal omwonenden heeft de laatsle maanden
een signifieante verhoging van aetiviteit waar
genomen in vooral de Spuistraat.
De klaehten komen van mensen van wie
sommigen al jaren tossen de hoeren wonen en
die dus weI wat gewend zijn. Maarnu loopt het
uit de hand. Van uilbreiding van het aantal
prostitutiebedrijven is geen speake, maar wei
van de 'capacileit' per bordee!' 'Waar vroeger
een handvol vrouwen achter het mam 13t, zie
-ElSEVIER

je er nu hele volksstammen: zegt een be
woner.
Hel vermoeden bestaat da! het gaat urn
illegale vrouwen die van de Wallen zijn ge
vlucht en bij bevriende coUega's in de Spui
str.tat onderdak en emplooi hebben gevon
den. 'De politie is op de Wallen een k10pjacht
begonnen legen illegaJe prustituees, en hier
zie je geen kip. Hier zijn die vrouwen dus
veilig.'
In de Amstenlamse Spuistrut bestaat de 24
uurseconomie aI. Het beslemmingsplao mag
dan nog zo gedetailleerd en de naleving ervan
nog zo consequent heten te zijn, wiets simpels
ah een bepaling voor de openings- en sluitings
tijden bestaat eenvoudig niel. Ergo:
'5 ochtend um negen uur kunnen de liefheb-'
her.> van de ochtendliefde alteredll in de Spui
straaL En zij komen slechts zel
den per liets of Ie voet, het be·
weegl lich alIemaal per
automobiel voort. Dat gaat zo
door tut drie, vier UUT 's nac:hts.
Omdat de bedruimte beperkt
is, moet een aantal meisjes soms
op hun beurt waehten. Afgelopen
lomer plaehten zij hun tijd up
straat te daden. Dat wi] zeggen,
zij Jclampten wms ollgevraagd
voorbijgangers aan en offreerden
hun desnoods het altematief van
de portiek. En dat om vier
'5 middags, in die hilte cn met die
hoge luehtvochtigheid in de at
mosfeer, waardoor de uitlaatgas
sen van aI die opgewunden lease
bakken maar tussen de gevels ble·
venhangen.
In de wintennaanden probe
ren de verschillende bordelen
klanten te trekken met meeT en
vooral feUere raamverliehting.
Daarbij etaleren de vrouwen zich
in hun vitrines soms zo enthousi
ast dat het haast Jijkt abof ze ieder
moment door die roit naar buiten kunnen ko
men.
'We hebben al eokele malen ons beldag
gedaan bij gemeente en politie over aile over
last,' verzuchl een oudere buunbewouer.
'maar zij bjken gewoon de andere kant op.
Het is de omgekeerde wereld: de mensen die
overlast veroorzaken worden met aile moge
lijke welzijnszorg omringd, en wij, de mensen
die het wagen hier te wonen, zijn zeurpieten
die kennelijk niet gewend lijn in een grote stad
Ie wonen. Nou, mijn vrouw en ik wonen hier al
vijfentwintig jaar en het lukt nog ook om ons
IIier weg te pesten. We overwegen inderdaad
om te gaan verkassen. '
Als Amsterdam in de afgelopen vijftien
jaar lO gemakkelijk de Wallen k.on weggeven,
dan is de vrees gereehtvaardigd dat met het
Singelgebied hetzelfde kan gebeuren.

9·3-1996

23

'MIJN VRIEND GAAT
NAAR DE HOEREN!'
Mlln vrlend vlndt het heerlljk
am vaslgebonden te worden I'm
zlch aan een vrouw Ie onder
werpen. Toen Ik bem Ilierde
kennen, bad bll al volop geex
perlmenteerd en wUde bll nlets
l1ever dan mlj oplelden lot zl)n
'meesteres'. Zo Jloemde hi) dat
allbaQs, Maar dergeUjke spel.
letles zljl! nlet aan mlj besleen:
Ik hou meer van gewoon VTIJen.
Dal hebben we dan 00.11: dele
laar gedllan, maar miln vrlend
!jal ilan dal bll daar nlet vol
doende aan bad en dat hi) 11eb
ongclukklg voelde. Na vee)
pralen hebben we loen ulleln
delljk besloten dal hlj cens In
de maand ePon prostlluee zou
bezoeken. Hlj Is daar Inmlddels
vier keor gewee~l. Hem bevnl!
hel prima, maar lk vlnd hel af·
sehuwelilk. lk moet er voorldu
rMd aan denken dal bll hel met
een ander doet en ben 7.ells een
beetje Vies van 'm. Mallr Ik
weet ouk geen andere oplos·
sing voor OnS probleem. Jullle
wel1
J.B. uit K.
Wij dlwken dal je in iedcr geval
mel je vriend moet praten over
de gevoel~ns die dit hij de op·
roe pi, vertellen dal jij je er erg
oupreltig bij VOlllt. Misschien
helpt het als hij je duidclijk kan
maken d<ll dlt vnjen met een
andere vrouw echt alleeH om de
lustbeleviog gaat en meer oit'!.
Maar mlsscbien is hel lo<;h Diet
zo'lJ goed idee als hij naar de
hoereu !JailI en zulll!n jullie tot
een soorl compromis In bed
moeten komen d<lt voorjullie al·
lebei bevredlgend is. Geen har
de SM dus, maar weJ iets verder
gaan dan gewooo vrljen.
Wij raden jullie aan om sexuolo·
gisehe hulp Ie 7.oeken. MR'70 in
Amsterctam slart binnenkort
met eell praalgroep VOO! veou
Wlm die moeite hp.bbcn ruel hel
proslilueebezoek vlln hun pari·
nero Tjjdens die bijeenkomsten
kuo je mel andere vrouwen pra
ten over jaloezie, ollbegnp voor
wal hem drijft. enzovoort,
Schrijf voor meer info: MR'70.
!.a.v. H, Cramberg, Sarphali.
straat 620-626, 1018 AV A'daro.
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longeD verkoopt
meisje van vijftien

Prostitueein
Alkffiaar vermoord

ALMElO - Ben jongen van elf
u1t Almelo beeft in november
een vier jaar ouder meisje tot
prostitutie gedwongen. HiJ
bood haar roor een paar tien

ALKMAAR (AN')) - Jo ceo borc1OO
de Aehlerdam in Alkmaor is zaler

IIftn

dog bel IIjk van een 20-jarige prosliluce
uit Nigeria gevonden.

tjeS aan mannen.
Dit bleek tijdens de rechtszaak
regen een 33-jarige man uit Alml"
;::;
10, die op het aanbod Vdn dt> jon.
~
gen was ingegaan. De verdachte
~
had de jongen na erug ondcrhan.
.. ~ , delen tien gulden betaald voor
"Q
:;
het eveneens uit Almelo atkomsti
~ ~ ge meisje. Om haar medewerking
~ r3 . af tc dWingen, bedreigde de jun.
~ QJ gen haar met cen meso
III ~
De jongen is onlangs d'?Or de
~ ~: kinderrechtcr wegens bedrt.'iging
~ :: en rnishandeling in de peniten.
-::;.e tiaire inrichting Her Poortje ge
~ ~ plaatst. Hij kan niet worden ver
~ . voIgd orodat hij in november vo.
~ ';: i rig jaar nog geen twaalfjaar was.
l.O

a

Dal heeti de politie gisteravond bekendgemaakt. Volgens de politic blijkt
uit seC1ie dal de vmuw is vennoonJ.
Hel slachto[r~r w~rkle ongcVt:er drie
mll;U1den op de AlklllaafXC Achter
dam, de rosse buurI van de slad.

l'wee maanden geleden is een 26
j:uige prostituee Ilit Polen in dezelfde
buurt ge<lood. Vol gens de polilie heb
ben d~ moorden, mver nu bekend is,
nict.~ met eJkaar Ie maken. Een ~hcr
chchijslandsleam Vlln twinlig polilic
rnensen houdt :lieh met het onderLoek

hezig.

I

Groningse prostituees
schaffen wapens"aan
GRON1NGEN (ANP) - De tip.
pelaarsters in Groningen houden
elk.aar momenteel scherp in de
gaten, en bewapellen tlch. Nu
opnieuw eeo co!lega door cen
klant is vermoord, steekt Natha·
lie voonaan een mes bij zich.
Dian overweegt de aanschaf van
cen ~puitbus, traangas of ceo
strooOlstok.
Want het werk gaat door. Nlilhalie: ..We zijn veT'Slaafd, we moe.
ten weI. Hoe kom ile antlers aan
mijn portie." Aileen Marleen
heef! hel voorJopig wei gchad' 'I
Is me veelle eng." zegt ~. Ani~t,
wcede en verslagenheid heersen
op de tippelbaan na de vierde
moord in nog
2.5 jaar lije'l.
"Wit wurdl nummer vljr', VrJ·
gen de tippelaarsters zjeh lIf.

seen

Het meest rl:Cente slachtofi"er
heet Jacqueline. Zc staple in de
naeht van dondcrdag op vrijdag
, bij cen klant in de auto en ging
met de man mee naar huis. Voor
al vcrslaafde straatprostituees
doen dat geregeld, omdat het
extra geld oplevert. Rond vier
uur 's naehts belde de 46-jarige
man de politie. Hij :zei onenig
heid te hebben gekrgen met de
vrouwen haar in zijn woning met
mcssteken om hel leven Ie he~
ben gebracht.
Tippelaarsters bopen dat dlr
gearresteerde man oole de voorgaande. nog niet opgelosle,
moorden op heroinchocnjes
heeft gepJeegd. Dan is <.Ie lustmoordcnaar lenminste opsebor·
cen. rcdellercn ze. Voor zovcr de
politic kan naga;l" was de 46-

AardigGENUA (AP)· De politie
de ltaliaanse havenstad
nua heeft een 82-jar:'
vrouw en twee assisten
van in de zestig aangeh
den die een prost1tytlesyn
caat leidden det ll8'rting
aao 60-plussers. De vro
zelf afkomstlg wt het v
maakte voomamelljk .
bruik van Zwdamerika
prostiluees die hun diens
In tienappartementen
twee pakhuizen in de
aanboden. Voor elk be
gold de standaardprljs
70.000 lire (zo'n 70 aUld
aUeen mensen van 60 jaar
ouder kregen een kort;'
van 20.(}()(flire (20 guldl
zei de politie_

jarige man ccbler niet betrokken
Ilij de ec:rdcr geplregde moorden.
Deze drie Jack Ihe Ripper-aehti
ge delicten liggen nog yen in het
geheugen. In auguslus vorig jaar
werd in hel Winscholerdiep bij
Zuidbroek de emstig ven1llnkte
romp van de 24-jange Antoinette
Bool aangelrofi"en. Een paar
dagen laler zag cen wandelaar in
het Pei7erdiep ~ij Roden:volde
een sporttas dnJven waann de
ledematen van de vrouw bleken
Ie zllten. Eeo ondenod: nllar hel
type sporttas, dal ~t tn ~.et kerst
pakleel v~n energlcbedn)f Edon,
leveede nlets oP: Het h~ofd va~
de straalprosUlu~ IS noon
gevonden.
De
serie afschuwwekkende
moonlen op Groningse tippelaarsters begon al in november
1993, ·toen het levenlo:ze lichaam
van de 23-jari8e Michelle Fatol
in een sloot bij Enumalil wm!
aangclrofTen.lnjanuari 1995 vis
te de Groninger politic ter 00
van Appingedam het stom
ovcrschot ~'3n lk 31-111/1
lies Rijnders oit het
Enkele _ken
polilie de z.ult
resultaat.
De meest recente moord brengt
de vrolJwen lot elbar. Ze lijn
vcrbilterd dat d.e wlelling van
cen gedoogzone voor sU'aatpros
titutie in GroDingen lang op lich
laat wachlen. ..Als er cen
gedoogzone was geweest, had de
moord waarschijnlijk niet plaats·
gevonden". venuchl Nalhalie,
..Je hebl da n vrel mecr begeleiding en lo~ichl,"
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hondcrd kamers in hel Alkmaarse
hoercllStraalJe slalln er zekcr 7,c

venlil: leeg_ De protituees zljn
bllllg. Anl:stgevllelens bchee~n
het straalje na de twee moorden op
collega's. in twee maanden. Maar
er is meer, "De meiden zijn ook
bllnge Yogeltjes geworden door het
upjugbeleid van de politie". zegt
kllmerYcrhuurder Koos Nool. "De
recherche wll wat doen tegen de
l'Touwenhandel. maar het werkt aI
leen maar ellende in de hand_ Ach
Ier de rllmen hellben heel wat tra
nen gevloeid. En de panden hier
zijn de laatste weken zeker de heir.
in wliarde gedallld."
Zaterdagilvond 9 december 1995, E~n
vnendin vindt h~1 l&:Venloze hcoaam
van de 2&-jangc Poolsc prOS\l\\lCc Udia
Zgolak in haar kamerlJc aan de Achter·
dam, Haar mood en neus zijn mellape
afgcplakl, waarna ze IS gcslikt. Uit haar
kamerlje IS een bed rag van liendll,zcn·
den gulden, geslolen, Uil hel poli,ie
ondenoek bliikt dal bekenden van hel
,lachloITer aehter dc beroYing zitten.
Hel wo,,11 rluiclelijk d,lI ?£ vcrkcerde
men,en in vertrOllwen hccft senomen,
BeglR Januari houdl de polilie een man
en een vrouw aan die waarschijnlijk hel
brcm zijn achter de beroving, De Be/gi
sehe politic pakte deze wcck Cl:n Pool
op die cen bekenlenis anegde. Er wor·
den nog twee aanhoudingen verwacht.
Zalerdagochlend 3 februari 1996, &:n
20.jartge prOSlituCe uit Nigeria worrlt
dood aangetroITen in haar kamer In cell
galeri.! aan de Aehlerdam, Ze is ge
wurgd. Hel hoc~nwereldje mccnl dat
er r.en man achter Zil die door drank en
druss 'door hellint is gegAan '. Dc poli.
ue ziel dat anden. In de rechercheka
mers leeft het vermoeden dat hel meisje
onder druk stond van Cl:n souteneur of
vrouwenronselaar. Met hem zou \e
la/18 niel zijn afgerekend.

ve.ligheid, Meisjes, kamervcrhuurders
en de eieenarell van hel omoerend seed
waren in jUlchslemm;ng,
"Maar de glans van wal we mel z'n al
Ien hadden op~ebouwd. ,s nu verlo
ren", zegt Mister Kamerverhuurder
Koos Nool. Van de hood~rd kamertje,
aaO de Achlerdam valkn er zestig on
der ZiJ'1 beheer ...Het ,s hler nu onwijs
st,], En dal hoon n,el in de?.. (ijd van
hel jaar", weel hlJ na vijfenlwmug Jur
In hel vak. Wal ging erlO's aan de Ach
Icrdam?

'Opjaagbelcid'
Ncol schelst ve ..chillenoe onlwikke

Feilen over de Aehlerdarn. Hel onroe
rend goe<! i, in handen van belcggers.
Lieden met geld. want banken denleell
er niel over der~lijke panden Ie linan
cie~n, Het zijn de verhuurders die da
gelijkse leiding hebben in het monu
menlale 'lraalje, Zij 'zeuen de kamer
lics weS' voor I SO gulden per daS. Elke
dag Ie voldoen als de vcrhuurder langs
komt.
De meCSle meisjes wonen er perma.
nent. Ze komen uil het Oo'lbiolt, Uil
Afrika en cen enkeling uit Nederland.
Mel permanente bcvciliging worden de
dame' bewaakt. De verhuurdcrs lopen
mel piepen, Eendruk opdealarmknop
;n de kamenjes en breedseschouderde
heren verwijdercnlaslig volk.

Dc afgelopcn maand is de beveili~ing
nog verbelerd. Elke kamer heefl sinds
korl cen kluisje am geld in op Ie bergen,
Aan de gevels hangen nu·rade en groe
ne lampje' zadal de verhuurdets IR een
oogops)ag kunnen zien Wle hun hulp
nodig heefl en waarom, Gro~n bele·
kenl dat iemand hel op de kiUls hccft
voorzien. rood oeleken! dal de melder
van ten vervclende k lam af wil.
Op een OOvr.nkamer aan de Acolerdam
houdr de GGD Iwccwekclljks sprcck.
uur om rle dame' op ziekles Ic onder..
zoe ken, Hygieoe en vcil,ghe,d ill het
Slraal)e worden alom gepre?e" De
Achlerdam k reeg drie jaar gelcden zc\fs
een Europcse onderseheiding vanweee
de Uilmun'ende org~n,salie. h)lgicilc en

lingen die de neerwaarl,e ,plraal voe
ding gaven, Hij heeft het over het ·op·
):lagbeleio' van de polil,e dIe b'J de da
mes een extla bchoeOe aa n geOOr""n.
hcid heef! opgeroepen, Dele hang naar
ce n he Ipc ode hand bel~kcnrle ru Im
baan voor de ')ochles' dIe Zleh aI, be
iehermers van de kamerhuurSle.. op·
werpen,
,.Voora' die me,den u1l het OOSlblok
?,jn gek op de Jongsle genel al'e Noord·
afrikanen, Dus lopen die longen' h,er
mcd' rond, Bewlj2en kun ie nib, maar
Je ZICI ze als biJen om d~ hontOgpOI
,
zwemten. Eo dal doen ze naluurh,k am
,·an hel werk van d,e melden mee Ie
prolilcren. K ijk maar naar dIe eersle
moord, to december, Dal meisje had die
kna pen gewoon te vcd vencld."

te lopen of de meiden ,prinsen in de
llordijnen. Want ze willen nib mel de
recherehr.le maken hebben. Zo h~rt de
aandach( van de poliue voor de AchIer
dam zieh nu legen ~ichzclf. Anders had·
den diemeiden allangeen vel klarongaf·
gelegd.'·

Vrouwenhandel
Dc bezoekjes un de Achterdam zijn
Vllor de polilie een melhode om cen ''In
gel' Ie I<rijl\en achier mogclijke vrOU'
wenhandel, Melltcsprekken en eonlro
Ics proberen rechercheun de conlacten
aan Ie halen. Maar Nool heeO !;evcr dat
zc wegblijven, }/ij vmdl de eontrolt'S
overbodij\... Vall vrouweohandellS hier
echl geen ,prake", bewccn hi).
"Begrijp me goed. ik zil hier om e,- wat
aan Ie verdle,.,en en Lal me geruslniel
hc'hger vcordotn dan ,~ ben Maa r als
er l"er mciden legen hun zm zoudr.n t'l·
I~n, werkt het niet. Je datht loch niet
dal ik tr bthoefte aan had am hler slk·
keneUl ise. trieste dame' aan hel werk Ie
hebben' AI, ""J onldek ken dat cr hier
icmand Itgen haarw,1 zit, halen wcw'n
mei,je, weg. We hcbben wei cenS ceo
grielje naar de polilie in Haarlem ge·
hrachlloen erer signalen waren van ge
dwonge" \VCrk, Die heeh daar loen
Keung haar verhaaJ tedaao,"

. \Vij doen er allcs aan om die jochics
wc~ te knJ~~n, Maar die melden ziJn
".k harl.<likk~ ,'erk.kkerd 01' ze, D,e
ZlJn hil) mel elke venl d,c aileen maar de
sugge'l;e biedl dat hrJ ze helpl. Wanl
,crder vertrouwen zc niemand meer.
llii het onderloeken van de laalSle
moord heeft de politic comacl gezoehl
mellwce Afnkaanse meiden die de ka·
me.. lescnover hel slachloffer hadden
Ze WIlden 2C als geuugeo horen. MJar
J" dachlloch O'cI dal dIe melden rie ooef
ruslig hebben afgew;lcht?"

"Om poolers legeo Ie gaan, rekenen we
de huurook al\ljd armel de meiri~n ~elf,
lk wrl er ~eker vaTlz.)n
>.C welen w;l1
een kamer kost. 01' dIe mume,- voor·
kom Ik dal er ceo korel rond zo 'n mCls]e
hangl die er br.ter van wordL" Da t or rl
Iegalen aChIer z.jn ramen lOuden "lien
"vols~ns Nool OICI waar. "Er wordl al.
I iJd OJa r een pai('lOOri. cen VISum en nen
verblijfslatus gevraagd, Klorpcn de
p;op\errn OIel, kriJgen ze geen Kamer.
Zo z'ln we 111 felle al een verlengSluk
van de pohtJc .. T och waren bij de om·
llebrachle N,ger;aaJlse de documenlen
OIct ,n or~c,,, Nog nim Maar dat me"je
had r.en aanvraag lopen. Dat zou gerUll
wei voor elk311r komen "

"Zodra ze merkl.n dal er walloos was,
hehben,", hlln blczen gepakt. Er hoeft
hler maar cen p\)lilieaj(em de ,traat In

Over de Achlerdam gonst hel gerllch I

0'"

Heineken.geld

dal de pol' lie dc l'lak eXira in de gaten
houdl nu (Wee voormalige JIclReken
ani voerders milJoe"en III hel 'Imatjc
zouden hebjx,n ~e,'oken. Nool noemt
dit 'verhalen', Maar hij Weel rla! er
Ach1eroam·panden 01' naaon slaan van
cen Anlill;aanse BV dIe in v..,.band
wordl gebrachl mel de Hemelten-I(,d
napper1,
.. Ole An"'''aanse BV is van eell vrien.
din van eon vnend van <1r. Hellleken
onl'l'oerders, Een vriendi" van een
vricnd. dos, Vrnd jc hel clan IIlel wal vcr
gaan "m Ie zeggen du er He,ncken.geld
in de Achle"Jam i' gesloken? Dieulfde
man hr.eft ook wlnke's hier In de stad
Daar mnakl tach ook l1een mens ophef
over' Maar ik ken d,e H~ineken-jon.
gen' wei. hoor. Eo ik
heb no~ wei cen, Ul·
ken mel 71: ~c<l~an \
[)aarom weeI ik ook
zo >.eker dot zc mel
de Aehterdam mks Ie
"13ken hehhcn,"
V~nwcgc de wcj~c
rin~ V;\l1 banken onl
geld ,n prosl;lul'C.
pantJcn Ie sieken, lig.
gen \wiJrclachlir.e fo.
nane,ers VOM de hand, En Noul heefl U
n'odlg, wanl h,j i, nel druk b~z,g eeo>
niellw ~ebouw neer te zellen ... lit kan wei
uil htl rallm wcren da I ;k geld nodiS
hch, m:"l( ni('man(f dtc h{'c in de hricvcn~
bus slOr' Oa;"om kom JC h'J <lndere
adre,~en lerecht En d~", belaa! j. pro
er.nlen mcer voor Je rente dall bij de
bank ..

Hoc hOi ,'oeh de k'Onlllg Ie z,jn van een
verlalen hoc'en'lraal)e? Van cen lege
sleeg waar angsl regeert en klante"
wegbliJven' Noollluanc~rI Hel wordI
wc1 weer beIer, denk! hij Oe lijd heth
aile wonden, .. En Je lOU ren ,techle on
dernemer ziJn als Je mel benl opgewas
sen tegcn een paar ~Icehlc munden ..

HANS KOOLWIJK
JAN VRIEND
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