
Москва на Амстеле :) 

2012/6/18 Alexandra van Dijk <avandijk@rodedraad.nl> 
hallo allemaal, 
 
Vandaag was ik bij de manager Zorg & Welzijn van de gemeente Amsterdam (Francien Anker) 
uitgenodigd om te praten over ons leesrapport over het boek van Patricia. 
Zowel burgemeester Van der Laan, als Lodewijk Asscher hadden haar verzocht om met ons te praten 
over het leesrapport. 
 
Het pijnpunt zat vnl. in het feit dat we niet boven de materie konden staan. Dat we m.a.w. de 
aantijgingen van Patricia niet konden laten voor wat ze waren. 
We vertegenwoordigen toch de vrouwen in het veld, en nu hebben we een sekswerker (die haar 
hoofd boven het maaiveld uit steekt) beschadigd, vindt men. Patricia krijgt nu veel rot mails van 
vrouwen en heeft last van ons leesrapport en dat vindt de gemeente kwalijk.  
 
Onze argumenten zijn duidelijk op tafel gelegd en ik heb duidelijk gemaakt dat we uit naam van vele 
andere vrouwen -maar ook organisaties- spreken, die zich niet herkennen in het boek van Patricia. En 
dat we zeker niet zomaar onze organisatie en onze medewerker(s) openbaar laten beledigen, zonder 
dat we in staat zijn om een weerwoord te voeren. 
De reactie was dat we de dialoog (of het debat) met haar hadden moeten aan gaan.  
Ja............. hoe dan, ze wil toch anoniem blijven? 
P&G heeft blijkbaar via Luce geregeld dat ze een gesprek met Patricia hebben gehad, 'dat tot volle 
tevredenheid was verlopen'. Dat wisten wij niet, we hebben P&G nog gevraagd, wat kunnen we 
samen doen..... 
 
Anyway, Asscher heeft het nu behoorlijk met ons gehad. De 27e juni zit ik bij hem op gesprek, maar 
'het kan weleens zijn dat hij dan nog steeds ontstemd is'. 
Ik heb gezegd dat we het vooral over de inhoud zullen hebben en over de kwaliteit van onze 
organisatie en dat we ons niet zomaar laten af doen als een 'overheidsgeld verslindende maar geen 
kwaliteit leverende organisatie'. En dat ik zowiezo verwacht dat Van der Laan en de zijnen en wij 
inhoudelijk tegenover elkaar zullen staan na de Eerste Kamer sessie. 
 
Het is wel heel apart dat zowel een burgemeester als een wethouder zich druk maken om een 
leesrapport / recensie. Dat doet vermoeden dat ze in deze tijden 'de rijen gesloten' willen houden. Het 
is een gevoelige politieke periode, met een prostitutie nota en de media die zich op het onderwerp 
storten. 
 
Zoals Siets zo mooi zei: 'Moskou aan de Amstel........'. 
(Hoe zeg je dat in het Russisch, Maaike en Natalia?) 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
Alexandra van Dijk 
Directeur 
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