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Voorwoord

Het onderzoek naar moorden op prostituées startte begin 1991, maar de vol-
tooiing van dit rapport heeft lang op zich laten wachten. Een aantal tegenval-
lers en vertragingen was niet te voorzien. Dat publikatie alsnog een feit is, is te
danken aan verscheidene personen en instanties.

De landelijke werkgroep misdaadanalyse heeft zich sterk gemaakt voor de
voortgang van het onderzoek en heeft een deel van de kosten voor haar reke-
ning genomen. De leden van de begeleidingscommissie, in het bijzonder Cas
Wiebrens, stimuleerden mij en gaven waar nodig advies.

Tijdens de dataverzameling is hulp geboden door Buro Misdaadanalyse van
de Amsterdamse en van de Rotterdamse gemeentepolitie en door Buro Ernstige
Misdrijven van de gemeentepolitie uit de hoofdstad. In een laatste fase is de
inzet van Hans Boutellier beslissend geweest. Marita Kok heeft voor de vorm-
geving van dit rapport zorggedragen.
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1 Inleiding

Tussen de zomer van 1983 en die van 1986 werden in Nederland acht vrou-
wen vermoord. Zij waren als prostituée werkzaam of hielden zich op in een
gebied waar prostituées werken. Verschillende van deze moorden toonden op-
vallende onderlinge overeenkomsten.' Tot op de dag van vandaag is geen van
deze acht zaken opgelost.

Politiemensen uit de verschillende steden waar het onderzoek naar deze
moorden werd uitgevoerd, aangevuld met misdaadanalisten en specialisten van
de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), hebben deze zaken met elkaar
vergeleken en getracht overeenkomsten op te sporen die de basis voor nieuw
recherchewerk zouden moeten vormen. Ondanks het gebruik van nog niet eer-
der toegepaste automatiseringstechnieken heeft dit niet tot nieuwe aanknopings-
punten geleid. Het onderzoek werd gestaakt.

In de periode van zomer 1986 tot 1992 werden nog eens twaalf vrouwen
vermoord, die zich eveneens prostitueerden of zich op de fatale datum nabij
een tippelzone ophielden. Bij slechts twee van deze zaken werden verdachten
aangehouden, die elk één moord bekenden. Vooral moorden uit Rotterdam zijn
uitvoerig in de media beschreven. De groeiende internationale belangstelling
voor het fenomeen seriemoord viel samen met deze moorden. Hoewel er in
de media nauwelijks expliciet gesproken werd over de mogelijkheid dat het
om één moordenaar zou gaan die meer dan één persoon zou hebben omge-
bracht, is het niet uit te sluiten dat een aantal moorden aan dezelfde dader is
toe te schrijven.

1 `Moord' en `doodslag' zijn delicten die de dood tot gevolg hebben. Art. 287 Wet-
boek van Strafrecht: `Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als
schuldig aan doodslag, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien ja-
ren'; art. 289 WvSr.: 'Hij die opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van
het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevange-
nisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren'. Slechts bij een zeer klein deel
van de onderzochte delicten kon worden vastgesteld om welk van de twee delicten
het ging. Omwille van de leesbaarheid wordt hier steeds over `moord' gesproken.
Dat zou juridisch gezien onjuist kunnen zijn.
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Eind 1990 was er contact tussen het WODC en de afdeling misdaadanalyse
van de CRI. Een onderzoeker van het WODC had kort daarvoor, toen hij in
dienst was bij de Universiteit van Amsterdam, onderzoek gedaan naar moorden
met homoseksuele slachtoffers (Van Gemert, 1990). Dit onderzoek had belang-
rijke raakvlakken met jongensprostitutie. De expertise die hierdoor werd op-
gebouwd, is van een geheel andere (sociaal-wetenschappelijke!antropologische)
orde dan die van de politiemensen, die zich tot op dat moment met de prosti-
tutiemoorden hadden beziggehouden. Dit leidde tot de gedachte dat deze kennis
kon worden aangewend in een onderzoek naar moorden op prostituées. Juist
de andere, sociaal-wetenschappelijke optiek, zou een aanvulling kunnen zijn op
het politiewerk in deze zaken.

Mede door inspanningen van de landelijke werkgroep misdaadanalyse, die
ook een deel van de kosten voor haar rekening heeft genomen, is het onder-
zoek op de rails gezet.

Het onderzoek naar homomoorden verschilt op een aantal punten van dit on-
derzoek. Twee daarvan verdienen toelichting. In de eerste plaats ging het des-
tijds om zeventien moorden die op twee na allemaal waren opgelost. Een zeer
belangrijk deel van de informatie was daardoor rechtstreeks van de daders af-
komstig. Dit geldt niet voor het onderhavige onderzoek. In de tweede plaats
was het homomoordonderzoek niet gericht op het opsporen van de daders (die
werden immers toch meestal gepakt), maar op de duiding van het fenomeen
homomoord. Toch bleken de resultaten ook elementen te bevatten die bruik-
baar kunnen zijn voor praktisch recherchewerk.

Wat was de oorzaak en wat de aanleiding, dat waren de onderzoeksvragen.
Analoog aan het homomoordonderzoek worden deze vragen ook in dit onder-
zoek gesteld, maar nu is bovendien de opsporing een belangrijk aandachts-
punt. Waar het onderzoek naar homomoorden een louter sociaal-wetenschap-
pelijke doelstelling kende, is bij dit onderzoek daarnaast ook criminalistiek in
het geding.

Het is niet reëel van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker te verwach-
ten dat hij vanachter zijn bureau daders opspoort die voor rechercheteams on-
vindbaaí bleken. Doel van dit onderzoek naar prostitutiemoorden is dan ook
niet de feitelijke opsporing van de moordenaars die nog op vrije voeten zijn,
maar er zal een poging worden ondernomen om prostitutiemoorden te herleiden
tot een aantal scenario's, volgens welke de misdrijven zijn gepleegd. Is het
mogelijk om bij het recherchewerk van (nieuwe) moorden op prostituées deze
scenario's te herkennen, dan zou dat belangrijke winst kunnen betekenen.

Bij een `normale' moordzaak leidt het uitkammen van de naaste omgeving
van het slachtoffer meestal tot aanhouding van de dader. Het uitvoerig verho-
ren van familie en bekenden is een voor de hand liggende procedure. Is de
dader echter geen bekende van het slachtoffer, dan verdient deze inspanning
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geen prioriteit. Zoiets is echter pas achteraf met zekerheid vast te stellen. Als
regel heeft men de handen vol wanneer een lijk wordt gevonden omdat onder
andere sporenonderzoek op de plaats van het delict steeds nauwgezet moet
worden uitgevoerd. Pas wanneer blijkt dat deze eerste routinehandelingen niet
duidelijk aangeven in welke richting men verder moet zoeken, kan men er-
voor kiezen één of meer sporen te volgen en andere te laten voor wat ze zijn.
Bij deze keuzemomenten zou dit onderzoek een hand kunnen reiken.

Zoals elk onderzoek, is ook dit gericht op het in beeld brengen van verban-
den. Daarom lijkt het voor de hand te liggen de moordzaken met elkaar te ver-
gelijken en te proberen uit de overeenkomsten wetmatigheden te distilleren.
Zoals gezegd, zijn de onderzochte moorden echter in de meeste gevallen niet
opgelost en zonder voldoende betrouwbare gegevens over de daders zullen uit-
spraken een hypothetisch karakter houden. Toch zal hieronder gepoogd wor-
den de praktijk zijn grilligheid te ontnemen en te kijken of er sprake is van
`a system in the madness'. Of de bevindingen realistische inschattingen zijn,
zal pas in toekomstige moordzaken kunnen blijken.

Het recherchewerk bij moordzaken is van oudsher het terrein van speurneuzen
die, naast een helder verstand, bij voorkeur hun geheugen en meer nog hun
intuïtie gebruiken. Doorgewinterde rechercheurs hanteren in hun werk, al dan
niet bewust, regels volgens welke moordenaars zich (zouden) gedragen.' Het
probleem van dergelijke expertise is dat zij deels op talent berust, maar voor
een minstens zo groot deel op ervaring. Deze kennis laat zich daarom slecht
overdragen, iedereen moet haar zich zelf eigen maken. Behalve het bezwaar
dat dit tijdrovend is, gaat het om vermeende regels die niet aan een strenge
toets onderworpen worden. Het zou een goede zaak zijn wanneer de weten-
schap hier een bijdrage zou kunnen leveren.

Een koppeling tussen recherchewerk en wetenschappelijke methoden is niet
nieuw, maar dit betreft vooralsnog hoofdzakelijk `harde' natuurwetenschappen.
Zo zijn ballistische en dactyloscopische gegevens in menig onderzoek door-
slaggevend geweest en leverde de patholoog-anatoom in veel moordzaken be-
langrijke informatie over de wijze waarop het slachtoffer is gestorven. Toe-
passingen van de sociale wetenschappen in de recherchepraktijk vinden nog
slechts mondjesmaat plaats.

Eind jaren zeventig werd bij de FBI voor het eerst gewerkt met daderpro-
fielen, die vooral werden gebruikt bij het oplossen van zware gewelds- en ze-
denmisdrijven. Zo'n profiel werd opgesteld door een psycholoog of een fo-
rensisch psychiater. Het beschreef karaktertrekken van de dader, maar voor

2 Enkele voorbeelden hiervan vindt men in de Rotterdamse moordzaken die door
voormalig commissaris Blaauw (1992) zijn opgeschreven.
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opsporing waren ze nauwelijks geschikt omdat ze geen waarneembare dader-
kenmerken bevatten. Na die tijd zijn gedragswetenschappers van de Behav-
ioural Science Unit van de FBI als specialisten begonnen met het opstellen
van profielen. Hoewel de toepassingen zeker niet zonder succes zijn, is het te-
leurstellend dat bij `profiling' nog steeds ervaring en intuïtie de belangrijkste
ingrediënten zijn. Inmiddels is men ertoe overgegaan moordzaken met elkaar
te vergelijken en te systematiseren om meer universele ervaringsregels op te
kunnen stellen, maar tot een bevredigende koppeling met wetenschappelijke
bronnen is het nog niet gekomen (Pinizotto, 1984; Van de Eshof, 1989; Van
der Heijden en Slort, 1991).

Gaat het in dit onderzoek over oorzaak en aanleiding van een moord, dan moet
naar het gedrag van het slachtoffer en naar de drijfveren van de dader geke-
ken worden. Het doen en laten van een prostituée kan de kans op een geweld-
dadig conflict vergroten of verkleinen. Daaraan zal aandacht worden besteed.

Wat de dader aangaat, kan men er niet van uitgaan dat hij en het slachtof-
fer elkaar kennen. Hierin verschillen de prostitutiemoorden van de meeste an-
dere moorden, want daar is dat als regel wel het geval. Het zijn daarom voor-
al de plaats van het delict en de sporen die de dader daar (soms expres, maar
meestal per ongeluk) heeft achtergelaten, waar opspoorders zich in vast moe-
ten bijten.

Bij `profiling' worden in zo'n situatie de volgende vragen gesteld. Wat is
er gebeurd, waarom is dat zo gebeurd en wie zou dat zo doen? De `profilers'
reconstrueren de individuele drijfveren van moordenaars en verkrachters. Sek-
suele en/of gewelddadige fantasieën met een obsessief karakter nemen bij de
interpretatie een belangrijke plaats in.

In dit onderzoek zullen we op een vergelijkbare wijze naast de fantasieën
van moordenaars ook die van prostituanten tegen het licht houden. Zij zullen
in verband worden gebracht met scenario's volgens welke de onderzochte
moorden gepleegd (zouden kunnen) zijn. De eerste twee vragen die de profiler
zich stelt (wat is er gebeurd en waarom is dat zo gebeurd?), komen ook hier
aan de orde, maar de derde vraag (wie zou dat zo doen?) wordt losgelaten.

Een belangrijk verschil tussen `profiling' en het beoogde doel van dit on-
derzoek is dus dat we niet tot een profiel komen van de moordenaar die een
(of meer) moord(en) pleegde, maar dat getracht wordt aan te geven volgens
welke scenario's prostitutiemoorden gepleegd worden. De manieren waarop
prostituées worden vermoord, worden herleid tot fantasieën. Dat maakt het
mogelijk een verband te leggen tussen scenario's en dadercategorieën. Hoewel
het geen waarneembare daderkenmerken hoeft op te leveren, kan het aankno-
pingspunten voor opsporing opleveren.

Een tweede verschil met `profiling' is het moment waarop de onderzoeks-
gegevens gebruikt kunnen worden. De hulp van een `profiler' wordt pas dan
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ingeroepen wanneer het onderzoek in een moordzaak is vastgelopen. Zijn be-
vindingen kunnen reden zijn om het onderzoek te herstarten als er een ver-
dachte opnieuw in beeld is gekomen. Het werk van deze deskundige is dus, in
de tijd, gescheiden van het recherchewerk. De mogelijke toepassing van de be-
vindingen van dit onderzoek vindt plaats tijdens het recherchewerk. Het kan
argumenten aandragen voor tactische keuzes.

In deze korte introductie kan het bovenstaande wat cryptisch lijken, het zal la-
ter uitvoerig worden toegelicht. Eerst zal beschreven worden welke werkwijze
is gevolgd (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 zullen de noties omtrent moorden op
prostituées belicht worden, en in hoofdstuk 4 worden de relevante fantasieën
geïnventariseerd.
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2 Werkwijze

Voor dit onderzoek zijn moordzaken bestudeerd. Was niet specifiek voor het
delict moord gekozen maar zou geweld tegen hoeren ruimer geïnterpreteerd
zijn, dan hadden we gevallen van mishandeling, verkrachting en ook psychi-
sche dwang bij het onderzoek kunnen betrekken (zie bijvoorbeeld Vanwesen-
beeck, 1986 en 1987). Dat zou resulteren in een aantal delicten dat vele malen
groter is. Er zijn verschillende redenen waarom geen representatieve steekproef
is getrokken, die bestaat uit meer gewelddelicten gericht tegen prostituées.

In de eerste plaats maakte het tijdrovende lezen van de lijvige moorddos-
siers het niet wenselijk om ook nog tijd te investeren in de andere delicten. In
de tweede plaats zou het aselect trekken van een steekproef onherroepelijk
problematisch zijn geworden. Men kan slechts gissen hoe vaak de misdrijven
voorkomen, omdat een aantal niet door de slachtoffers wordt gemeld. In het
proces-verbaal van een van de moordzaken zijn twee uitspraken van prosti-
tuées hierover bijgevoegd.

'U vraagt me waarom ik geen aangifte gedaan heb. Dat kan ik gauw vertellen. U moet
zich voorstellen dat ik bij de recherche kom om te vertellen dat ik verkracht of be-
roofd ben. Ik krijg dan opmerkingen te horen als: "Tja je bent nu eenmaal een junkie,
je staat ervoor om met die gasten mee te gaan, dan moet je maar beter uitkijken", en
"Hoe kun jij nu verkracht worden, eentje meer of minder maakt toch niet uit, dat is
geen verkrachting meer." Je weet van tevoren dat je die opmerkingen te horen krijgt
en je voelt je op zo'n moment zo rot dat je niet naar de politie gaat. Je bent dan allang
blij dat je weg hebt kunnen komen en je zet het zo snel mogelijk van je af. Het enige
wat je kunt doen, is goed uitkijken dat je de volgende keer niet weer met dezelfde
vent meegaat.'

'Als je gepakt wordt zonder dat ervoor betaald wordt, dan sta je voor lul. Je schaamt
je dood. Je speelt jaren de hoer en je laat je nog in de luren leggen. Om die reden
praat haast niemand over de rottige ervaringen die ze opdoen.'

Het grote dark number dat hiervan het gevolg is, was vroeger misschien te
wijten aan stigmatisering door politie, die het voor de vrouwen moeilijk
maakte hun verhaal op het bureau te komen vertellen. Bij de onderzoeker be-
staat de indruk dat zeker de afstand tussen jeugd- en zedenpolitie en deze
vrouwen goeddeels overbrugd is. Er spelen echter ook nog andere factoren
mee, die in het bijzonder voor de druggebruiksters gelden. De vrouw moet
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het gevoel hebben er iets mee op te schieten als ze aangifte doet. Voor een
hoer die beroofd, mishandeld of verkracht is en tegelijkertijd ontwenningsver-
schijnselen voelt, is namelijk het doorwerken teneinde drugs te kunnen kopen
een snellere methode om zich weer enigszins prettig te voelen dan het afleg-
gen van een bezoek aan het bureau om een proces-verbaal op te laten stellen.

Een derde reden waarom moorden en geen andere gewelddelicten zijn on-
derzocht, hangt samen met de manier waarop door de politie gegevens over
misdrijven met onbekende daders worden opgeslagen. Het herkenningssysteem
slachtoffers (HKS) waarin deze gegevens worden bewaard, is sinds enige ja-
ren geautomatiseerd. Oudere zaken zijn met terugwerkende kracht ingevoerd,
maar dat is met enige haast gebeurd. Als gevolg van onvolledigheid en niet-
consequente rubricering zijn de gegevens niet altijd goed op te vragen en kan
langs deze weg geen aselecte steekproef getrokken worden.

Bij de processen-verbaal van de verschillende moordzaken werden vele
aangiften van verkrachting en mishandeling bijgevoegd. Hoewel hierover niet
systematisch materiaal is verzameld, werd dus enig inzicht verkregen in deze
misdrijven. Het is niettemin jammer dat we een aantal vragen niet kunnen be-
antwoorden: Wat is het verband tussen verkrachtingen en moorden? Gaat het
om dezelfde daders? Zijn de oorzaken te vergelijken? Heeft de dader in beide
gevallen dezelfde intentie?

Toch is ook goed te verdedigen dat de beschikbare tijd voor dataverzame-
ling louter voor moordzaken is aangewend, want daardoor bestaat het verza-
melde materiaal uit bijna alle moorden op prostituées tussen 1982 en 1992.
Slechts één Haagse moord uit juli 1991 is niet bij het onderzoek betrokken.
Het probleem van representativiteit speelt dus niet.

Omdat sommige prostituées een zeer geïsoleerd bestaan leiden, bestaat de
mogelijkheid dat zij, na vermoord te zijn, niet vermist worden. Wordt hun li-
chaam niet gevonden, dan wordt er ook geen onderzoek naar ingesteld. Het
kan dus zijn dat er nog meer prostituées zijn vermoord. Als het al voorkomt,
is het niet waarschijnlijk dat het om een groot aantal gaat.
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2.1 Omschrijving van de onderzoeksdata

Het onderzoek heeft betrekking op twintig moordzaken.' Tussen 1982 en
1992 was in Amsterdam bij tien moordzaken een prostituée het slachtoffer; in
Rotterdam was dit bij zeven zaken het geval en in Kerkrade bij één zaak. De
moorden op één Rotterdamse vrouw en één Zwitserse vrouw die de hoofdstad
bezocht, worden ook bij het onderzoek betrokken omdat zij respectievelijk na-
bij de G.J. de Jonghweg en op de Wallen voor het laatst in leven zijn gezien
en daar de dader zullen zijn tegengekomen. Bovendien vertonen deze zaken
opvallende overeenkomsten met andere onderzochte moorden.

In elf zaken bleek het slachtoffer in Amsterdam te wonen of is zij daar
kort voor haar verdwijning geweest. Negen keer gold dat voor Rotterdam.
Het recherchewerk speelde zich daarom hoofdzakelijk in die steden af en
daarom spreken we van `Amsterdamse' en `Rotterdamse' zaken. Eén zaak be-
treft een moord in Kerkrade. Dit resulteert in acht moorden die door de Ge-
meente Politie Amsterdam zijn onderzocht, zeven Rotterdamse zaken werden
door een Recherche Assistentie Groep (RAG) van de Gemeente Politie Rotter-
dam onderzocht en vijf moorden zijn door een Recherche Bijstand Team
(RBT) behandeld, dat voor die gelegenheid werd samengesteld, waaronder de
Limburgse moord.

2.2 Verwerking

Van alle bestudeerde moordzaken zijn uitvoerig gegevens genoteerd. Aan de
hand van een lijst met aandachtspunten is van iedere zaak een schematisch ver-
slag opgesteld. Met behulp van het programma 'Kwalitan 3.1' (Vincent Peters,

3 Voor het onderzoek werden in eerste instantie de dossiers van 27 moorden bestu-
deerd. Eén Amsterdamse vrouw was in het verleden hoer, maar niet meer ten tijde
van haar overlijden. Ook acht andere zaken werden onderzocht (zes Amsterdamse
en twee Rotterdamse), waarin het slachtoffer geen hoer was. Dit gebeurde omdat de
mogelijkheid bestond dat de modus operandi erop zou kunnen wijzen dat het in die
zaken om dezelfde dader(s) zou kunnen gaan die meer dan een slachtoffer had(den)
gemaakt, mogelijkerwijs onder prostituées maar ook onder niet-prostituées. Boven-
dien werden zaken bij het onderzoek betrokken die ter vergelijking zeer verhelde-
rend waren. Uiteindelijk is besloten om twintig zaken bij de analyse te betrekken.
De selectie geschiedde aan de hand van twee criteria: de vrouw was een prostituée
of zij hield zich op in een gebied waar vrouwen zich prostitueren. Zeven moordza-
ken die weliswaar een duidelijke seksuele component hadden, maar niet aan deze
twee eisen voldeden, worden daarom buiten beschouwing gelaten.
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Universiteit van Nijmegen) zijn al deze verslagen voor gecomputeriseerde ver-
werking gereedgemaakt. Door middel van toegekende trefwoorden konden
zoek- en selecteerbewerkingen worden uitgevoerd. Deze maakten het mogelijk
om delen van de verschillende verslagen naast elkaar te verzamelen, zodat over-
eenkomsten en verschillen in de data gemakkelijk zichtbaar werden. Dit pro-
gramma voert dus geen analyses uit. Dat doet de onderzoeker, die ze vervol-
gens ook interpreteert.

2.3 De literatuur over moord en prostitutie

Naar moorden op prostituées is niet eerder onderzoek gedaan. Dat wil zeggen,
er is geen specifieke literatuur over dit onderwerp. Wel hebben enkele auteurs
in publikaties een paragraaf (Nicholson, 1979; Stemvers, 1985) of slechts een
alinea (Jenkins, 1988) aan het onderwerp gewijd. Meer dan de vaststelling dat
hoeren vaak slachtoffer van moord zijn en dat dit lastige materie voor onder-
zoek is, heeft dat niet opgeleverd. Om deze reden is ook literatuur verzameld
die op bredere terreinen betrekking heeft.

Geschriften over moord, en meer in het bijzonder over seriemoord, zijn
vooral van Amerikaanse origine (Hazelwood en Douglas, 1980; Holmes en De-
Burger, 1985; Jenkins, 1988 en 1989; Leyton, 1984 en 1989; Norris, 1988,
1991; Ressler e.a., 1988; Rule, 1980, 1983a en 1983b), maar ook afkomstig
uit Duitsland (Degen, 1990) en Australië (Pinto en Wilson, 1990). Literatuur
over prostitutie valt uiteen in historische inventariserende (Stemvers, 1985) en
beschrijvende werken (Hirschi, 1962; Altink e.a., 1991) en publikaties over
straat- c.q. tippelprostitutie (Van de Berg en Blom, 1987; BOOG, 1988; Van
Gelder en Van Roekel, 1989), prostituantie (Meijer, 1980; Bouchier en De
Jong, 1987; Van Mens, 1990) en jongensprostitutie (Van Gemert, 1990 en
1992; Van der Poel, 1991). Opsporing komt aan bod in werken over misdaad-
analyse (Van der Heijden e.a., 1989; Van der Heijden en Slort, 1991; Weimar
e.a., 1990), seriemoordliteratuur (Egger, 1984; Ressler e.a., 1988; Hazel-
wood en Burgess, 1987) en in publikaties met een meer historisch perspectief
(Glover en Witham, 1989; Jenkins, 1988 en 1989). Voorts werden ook enkele
relevante publikaties over verkrachting gelezen (Beelen, 1988; Hazelwood en
Warren, 1990; De Jong, 1988; Leuw, 1985a en 1985b).

2.4 Interviews

Naast het raadplegen van de geschreven bronnen werden tevens drie Rotter-
damse hulpverleners geïnterviewd. Zij hebben alle drie veel ervaring in het
werken met prostituées. Twee van hen hebben de Rotterdamse slachtoffers die
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tippelden in hun werksituatie persoonlijk gekend. Zij waren, ondanks het feit
dat de misdrijven soms jaren geleden hadden plaatsgevonden, zeer goed in staat
om accurate beschrijvingen te geven van de slachtoffers en hun gedrag tijdens
hun laatste levensdagen.

Bij inzage van de dossiers op het hoofdbureau in Amsterdam heeft de on-
derzoeker verscheidene malen van gedachten gewisseld met politiemensen die
zelf bij het recherchewerk naar de prostitutiemoorden betrokken zijn geweest.
Deze praktijkkennis is ook, hoewel niet expliciet, in dit onderzoek verwerkt.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat ook prostituées geïnterviewd zouden
worden. Vanwege de tijdsdruk is dat achterwege gelaten. Maar ook uit eerder
onderzoek naar drughandel in de Amsterdamse binnenstad (Van Gemert, 1985,
1988a en 1989), waar sinds jaar en dag ook prostitutie floreert, heeft de on-
derzoeker een beeld van de leef- en werkomstandigheden van prostituées ge-
kregen.
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3 Moord en prostitutie

Hebben moorden op prostituées vaker plaatsgevonden? Wat was de context van
deze moorden en hoe werden ze geduid? In dit hoofdstuk zullen we moorden
op prostituées in een (beperkt) historisch perspectief plaatsen en vervolgens
zullen we ingaan op hedendaagse tippelprostitutie omdat deze beroepstak nauw
verbonden is met de te onderzoeken misdrijven.

3.1 `Jack the Ripper'

In 1888 vond een reeks moorden plaats in de Londense wijk Whitechapel. Dit
arme stadsdeel herbergde het proletariaat en een fors aantal berooide immi-
granten. Een plaats met een slechte naam, waar je na donker maar beter niet
kon toeven. In een korte periode van tien weken werd van vijf (of mogelijk
acht) vrouwen op een gruwelijke manier het leven benomen. De slachtoffers
kwamen allen bij een snelle aanval op straat door verwurging aan hun eind en
zij hadden een doorgesneden keel. Waar de moordenaar tijd genoeg had, sneed
hij de onderbuik open en liet hij ingewanden in een plas bloed achter. De
moordenaar stuurde korte berichten naar kranten en de politie, waarin hij zijn
daden aankondigde en die getekend waren met `Jack the Ripper' (Walkowitz,
1982). In één geval sloot hij zelfs een stuk van een nier bij, dat afkomstig
bleek van een slachtoffer (Nicholson, 1979, p. 22).

`Jack the Ripper' was niet de eerste, noch was hij de laatste moordenaar
die prostituées ombracht. Zijn moorden getuigen van grote agressiviteit en een
morbide belangstelling voor de vrouwelijke sekse, die ook bij andere moorde-
naars zijn aangetroffen (o.a. De River, 1956). De gruwelijkheid van de moor-
den, de korte tijdspanne ertussen, de onderlinge gelijkenis en het feit dat één
persoon zich door middel van de geschreven boodschappen meldde als de da-
der, hebben deze reeks als een bom in laten slaan. `Jack the Ripper' werd een
mythe, die ook buiten Engeland zijn weerslag had. In Amerika was men zo ge-
obsedeerd door de moordenserie van Jack dat herhaaldelijk zijn emigratie naar
de Verenigde Staten werd verondersteld toen zich daar misdrijven voordeden
met een vergelijkbare modus operandi. Deze gedachte werd mede ingegeven
door het feit dat de Londense correspondentie van Jack woorden bevatte als
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`boss' en 'work', die men als Amerikaans duidde. George Chapman en Neill
Cream, Amerikaanse moordenaars die ooit in Engeland waren, werden er zelfs
van verdacht Jack te zijn (Jenkins, 1989, p. 383). 'I am down on whores, and
I shan't quit ripping them up untill 1 am buckled,' verklaarde de Ripper in
een van zijn vlugschriften aan de pers. De Londense slachtoffers van Jack wa-
ren dus prostituées.

Tussen 1959 en 1965 werden in Londen negen prostituées vermoord. Ze
werden allen opgepikt in de buurt van Notting Hill en naakt in of nabij de oe-
vers van de Theems gevonden. De dader heeft ze waarschijnlijk gewurgd, ter-
wijl ze hem oraal bevredigden. Na hun dood herhaalde hij deze sekstechniek
nog een keer en heeft bij een aantal van hen om die reden tanden uit de mond
geslagen. Toen men het aantal verdachten tot drie wist te beperken, heeft een
van hen zich het leven benomen. Nooit is vast komen te staan of dit `Jack the
Stripper' was. Zo noemde men deze moordenaar, in navolging van zijn on-
grijpbare voorganger.

Ook de `Yorkshire Ripper', die opereerde tussen oktober 1975 en januari
1981, had het op hoeren voorzien. Zijn eerste tot en met zijn negende slacht-
offer heeft hij op hun werkzaamheden als hoer geselecteerd, hoewel hij zich bij
een van hen hierin heeft vergist. De laatste vier vrouwen die hij vermoordde,
waren geen hoeren.

De parallellen met het werk van zijn Londense voorganger uit de vorige
eeuw zijn opvallend. Hij doodde eerst zijn slachtoffers, meestal met een paar
harde onverwachte slagen op het hoofd, en mutileerde vervolgens de lichamen
met een groot aantal steekwonden in buik en borst. Zowel tijdspanne als het
gebied waarin hij actief was, zijn ruimer dan die van `Jack the Ripper'. Niet
enige maanden in één Londense wijk maar vijf jaar in Yorkshire (in en nabij
de steden Leeds, Manchester en Bradford). Ook tijdens deze moordenserie ont-
ving de pers boodschappen over de moorden. In 1978 en 1979 werden brie-
ven verstuurd die waren ondertekend met 'Jack the Ripper'. Op 26 juni 1979
werd een cassettebandje opgestuurd naar de persoon die het politie-onderzoek
leidde. De stem begon met 'I'm Jack' en bevatte een aantal spottende bood-
schappen en uitdagingen. Met betrekking tot de slachtoffers, hoeren in het al-
gemeen, zei hij: 'They never learn, do they George [leider van het onder-
zoek, FvG]? I bet you've warned them, but they never listen.' De opname
werd verscheidene malen op radio en televisie afgedraaid, maar dat leidde tot
niets. Later, toen de moordenaar Peter Sutcliffe was aangehouden, zou blijken
dat hij niet degene was die de boodschappen verstuurde. Het effect was echter
wel dat de paniek toenam met de bemoeienis van de media. Het feit dat de
mythe van `Jack the Ripper' door de schijnbare dader nieuw leven werd inge-
blazen, verergerde dat. Het publiek kende het beeld uit de overlevering en met
het alsmaar concreter worden van de dreiging, nam ook de paniek toe.
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3.2 Eerdere prostitutiemoorden

Het is dus niet voor het eerst dat wordt geconstateerd dat prostituées de dood
vinden tijdens de uitoefening van hun beroep. Over dit type moord zijn sys-
tematisch verzamelde gegevens echter nauwelijks voorhanden. Prostituées als
groepering zijn het vaakst de slachtoffers van seriemoordenaars geworden, al-
dus Jenkins (1988) in een publikatie over seriemoorden in Engeland. Van de
107 slachtoffers van verschillende Engelse killers tussen 1940 en 1985 bleken
er 24 als hoer te werken (Jenkins 1988, p. 7). Ook in buitenlandse biografieën
van moordenaars komen zeer frequent hoeren als slachtoffers voor. De volgen-
de, met zekerheid onvolledige opsomming heeft slechts betrekking op daders
uit Engeland en de Verenigde Staten, die een of meer prostituées vermoordden.
- 1888 `Jack the Ripper' niet gepakt (Walkowitz, 1982);
- 1942 Frederick G. Cummins (Jenkins, 1988);
- 1943-1953 John R.H. Christie (Jenkins, 1988);
- 1959-1964 `Jack the Stripper' (Wilson en Seaman, 1989);
- 1961 George Sufton (Cameron en Frazer, 1987);
- 1977-1979 Kenneth Bianchi `Hillside Strangler' (Gaute en Odell, 1989);
- ? Michael Dowdall (Nicholson, 1979);
- ? James Barclay (Nicholson, 1979);
- 1975-1981 Peter Sutcliffe `The Yorkshire Ripper' (Nicholson, 1979; Gaute

en Odell, 1989);
- 1982- 'Green River Killer' niet gepakt (Gaute en Odell, 1989);
- 1983 Bobby Joe Long (Norris, 1988);
- 1986 John Steed (Cameron en Frazer, 1987).

Stemvers (1985) schildert de historie van de prostitutie in Nederland en spreekt
van een `moordberoep'. Hij beschrijft moorden op Nederlandse hoeren tussen
1956 en 1963, die in de Amsterdam, Rotterdam en Den Haag plaatsvonden
(1985, pp. 134-43). Zijn opsomming is enigszins warrig. Hij spreekt over tien
gevallen en noemt er vervolgens maar negen. Een aantal van deze moorden
worden ook door anderen beschreven (Van Straten, 1990; Nijgh, 1990). Ge-
keken naar tijd, plaats en wijze van vermoorden en manier waarop het slacht-
offer zich prostitueerde, resulteert dat in het volgende overzicht.
- 1956 Chinese Annie, wurging, raam, Amsterdam;
- 1957 Magere Jossie, wurging, raam, Amsterdam;
- 1958 Finse Henny, steken, animeer, Amsterdam, dader bekend;
- 1959 Zwarte Judith, wurging, raam, Amsterdam;
- 1959 Blonde Marie, langs de weg, Den Haag;
- 1959 Blonde Dolly, wurging, raam, Den Haag;
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- 1960 Tijger Annie, wurging, animeer, Rotterdam, dader bekend;
- 1962 Zwarte Jeanne, verdronken, langs de weg, Amsterdam;
- 1963 Jeanetje, raam, Amsterdam, dader bekend.

Slechts in drie van deze negen gevallen werd de dader bekend. Twee keer
kreeg men ruzie om de betaling, waarbij in één situatie ook de nodige alcohol
een rol speelde. Eén moord was het werk van een psychopaat, die van huis
ging met het idee een moord te plegen, dat vervolgens deed en het nadien aan
zijn vrouw meldde.

In tegenstelling tot de hierboven beschreven Engelse zaken wordt bij de
Nederlandse moorden door Stemvers (1985) geen verband gelegd met serie-
moord. De moorden komen weliswaar ook in ons land opvallend vaak voor,
maar het zijn kennelijk op zichzelf staande zaken, waarin we volgens de au-
teur niet de hand van één killer moeten proberen te herkennen.

3.3 Attractie en dreiging

Stemvers meldt (1985, p. 141) dat de calamiteiten rond de moorden (vooral
die op `de Walletjes') de belangstelling voor de prostitutie enorm deden toene-
men. Er kwamen buitenlandse reportages over de moordzaken, maar vooral de
spreekwoordelijke Hollandse tolerantie ten opzichte van het fenomeen prosti-
tutie werd daarin belicht. Als gevolg hiervan kwamen Amerikaanse militairen
die in Europa gelegerd waren in nog grotere getallen naar het bruisende Am-
sterdam. Kennelijk gaat er van moorden op prostituées tevens een wervende
werking uit voor de prostitutie in het algemeen. De Amerikaanse jongenspros-
titutie kent een vergelijkbaar geval. `Following the murders [27 jongens wer-
den in 1973 in Houston vermoord door Dean Corll, FvG] Street hustling - the
buying and selling of boys - in Houston didn't diminish as one would imagine.
Indeed, it increased. Larry, a thirteen-year-old hustler, reported his business
doubled overnight' (Lloyd, 1976, p. 49).

De reactie van het publiek op moorden op prostituées blijkt dus zowel sen-
satiezucht als paniek te genereren. Waar komt de paniek uit voort? Walkowitz
geeft een citaat weer uit de dagelijks verschijnende Pall Mail Gazette van tien
september 1888. Hier werden de slachtoffers van `Jack the Ripper' getypeerd
als `drunken, vicious, miserable wretches whom it was almost a charity to re-
lieve of the penalty of existence' (Walkowitz, 1982, p. 552).

Het zal duidelijk zijn dat dit niet de mening van de naaste bekenden en col-
lega's van de slachtoffers is die hier doorklinkt maar de moraal van de midden-
klasse. Een kleine eeuw later, toen de `Yorkshire Ripper' Peter Sutcliffe zijn
slachtoffers maakte, werd een pamflet verspreid dat van eenzelfde attitude ge-
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tuigde. `The next one could be innocent', was een zinsnede die hier de houding
illustreerde van het publiek jegens de slachtoffers (Nicholson, 1979, p. 111).
Dit geeft aan dat bij deze moordreeksen op prostituées de publieke reacties
tweeledig zijn. Enerzijds bestaat de gedachte dat de slachtoffers het onheil
over zichzelf hebben afgeroepen. Anderzijds is er paniek omdat men tot de be-
klemmende conclusie moet komen dat er geen enkele zekerheid is omtrent de
keus van het volgende slachtoffer. Iedereen, of tenminste iedere vrouw, loopt
gevaar.

3.4 Killers en killers

De drie Engelse cases (zie paragraaf 3.1) maken ons een paar dingen duide-
lijk. De publieke paniek hangt nauw samen met het feit dat de historie van
Engeland de mythe van `Jack the Ripper' heeft aangeleverd. Die reikte een
pasklare vorm aan voor de killers die na hem kwamen. Bovendien bevatten de
boodschappen van de (vermeende) dader, die in de media onverkort werden
weergegeven, een sterke stimulus. De berichtgeving werd in één klap van een
suggestief naar een zeer concreet niveau getild: de moordenaar is in ons mid-
den en hij zal weer toeslaan. Het bedreigende element ligt dus besloten in de
voorspelbare herhaling. De moord is niet slechts een bewijs van een levendige
en gevaarlijke prostitutiewereld, zoals jolige toeristen dat graag zien. Het is
de daad van één persoon, die in staat moet worden geacht binnen afzienbare
tijd een nieuw slachtoffer te maken.

Hoewel deze gedachte zowel in de Verenigde Staten als in Engeland opgeld
deed, was de publieke angst, die er onherroepelijk het gevolg van is, in Ne-
derland nog niet te bespeuren. Daarvoor zijn verschillende verklaringen denk-
baar. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat Nederland geen traditie van
boulevardbladen heeft, die dit soort van zaken onmiddellijk als voorpagina-
nieuws brengen. Daarnaast zijn Nederlanders onbekend met het fenomeen se-
riemoord en missen ook de mythevorming. De vanzelfsprekende variaties in
nomenclatuur voor de opvolgers van `Jack the Ripper' kennen geen Neder-
landse tegenhangers, wat een aanwijzing is voor het feit dat dus ook het refe-
rentiekader ontbreekt dat bij Engelse (en ook Amerikaanse) seriemoorden keer
op keer dienst doet.

Toch heeft Nederland wel moordenaars gekend die meer dan één slachtof-
fer maakten. `Goede Mie' heeft rond 1882 in Leiden liefst 27 mensen vergif-
tigd. De inspanningen van deze ziekenverzorgster hadden zo vaak dodelijke
consequenties, dat men zich na verloop van tijd ging afvragen of zij de verze-
keringspenningen wel terecht inde (Van Straten, 1990). Van recenter datum
zijn de meervoudige moorden van Hans van Z. (Nijgh, 1990) en van een Lim-
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burgse verpleger (Hekma, 1991). Van Z., die niet toerekeningsvatbaar werd
geacht, is vermoedelijk tot zijn daden aangezet door een oudere handlanger en
zou zijn slachtoffers beroofd hebben. De verpleger lijkt verscheidene bejaar-
den dodelijke injecties te hebben gegeven, maar hierover is weinig bekend
omdat de rechtszaak achter gesloten deuren plaatsvond.

In tegenstelling tot de zojuist genoemde zaken, worden de daden van vier
andere meervoudige Nederlandse moordenaars door een sterke seksuele com-
ponent gekenmerkt. Dit viertal bestaat uit: Koos H.; de bladenverkoper, die
Basje B. en Heleentje I. vermoordde; de vrachtrijder, van wie in 1992 bleek
dat hij twee Duitse jongetjes en een meisje uit Hoorn had omgebracht; en de
Woensdrechtenaar, die recentelijk bekende twee vrouwen uit de zuidelijke
grensstreek te hebben vermoord.

Deze vier moordenaars hebben ieder niet meer dan drie moorden begaan,
men heeft althans niet meer kunnen bewijzen. Dit maakt hen geen seriemoor-
denaars, want daarvan spreekt men pas als dat aantal (drie) wordt overschre-
den (Ressler e.a., 1988, p. 138). Dat dit niet gebeurde, kan evenwel ook wor-
den toegeschreven aan de succesvolle opsporing en laat onverlet dat zij, mits
langer op vrije voeten, misschien nog vaker aan een fatale aandrang zouden
hebben toegegeven (Van Gemert, 1991). Waar staan nu de Nederlandse moor-
den op prostituées?

`Men kan zich afvragen of een psychopaat met kwaadaardige aandriften de-
ze juist op een prostituée botviert, omdat zij zo kwetsbaar is of dat het bezoek
aan haar zijn driften wakker maakt. Noch het een noch het ander valt te be-
wijzen of zelfs te onderzoeken' (Stemvers, 1985, p. 142). Of Stemvers meent
dat de toedracht van de moorden niet onderzocht kan worden omdat de daders
niet zijn aangehouden of om andere redenen, wordt niet duidelijk. Hij ziet in
de moorden de daden van gestoorde individuen. Kennelijk omdat hij er impli-
ciet van uitgaat dat je gestoord moet zijn om zo'n moord te kunnen plegen.
Toch realiseert hij zich ook dat het pad van de hoer en de moordenaar elkaar
niet toevallig kruisen en hij wijst op het verschil in verwachtingspatroon tus-
sen hoer en klant. De verknipte enkeling raakt gefrustreerd doordat hij zich
het samenzijn anders had voorgesteld en begaat een moord. Dat ligt in de pros-
titutie besloten en hoeren dienen zich dat te realiseren.

Stemvers hinkt op twee gedachten. Enerzijds ziet hij de moordenaar als ie-
mand met een afwijking, die als drijfveer een belangrijke rol speelt. Zo'n af-
wijking blijft na een moord intact, dus zouden we voor herhaling moeten vre-
zen. Anderzijds verklaart hij de moorden ook vanuit het prostitutiecontact.
Daar gaat iets verkeerd, wat tot de fatale afloop leidt. De beslissing tot het
misdrijf lijkt in het ene geval al voor de moord te zijn genomen. In het andere
geval ontbreekt een bewuste aanloop en is veeleer sprake van een impulsieve
daad.
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We kunnen dus twee kanten op. Vooralsnog is het niet duidelijk of we bij de
hier te onderzoeken moorden op prostituées wel of niet met een of meer
seriemoordenaars te maken hebben en of we met seriemoord één verklaring
kunnen vinden voor alle moorden. We moeten het op dit moment laten bij de
vaststelling dat beide mogelijkheden bestaan. Laten we nu de actuele Neder-
landse prostitutie nader bezien, zodat we weten in welke setting de moorden
werden gepleegd.

3.5 Prostitutie in Nederland

In Nederland zijn in totaal 15.000 tot 20.000 werkers actief in de prostitutie
(Visser, 1984; Boutellier, 1987; NCAB, 1988; Altink e.a., 1991). In de mees-
te landen wordt de prostitutie geconfronteerd met striktere naleving van de
wet dan in Nederland, waar een gedoogbeleid de praktijk belangrijk beïnvloedt.
Als gevolg hiervan speelt deze bedrijfstak zich in het buitenland vaak in een
schemeriger gebied af dan hier het geval is en is een groter deel van de hoe-
ren werkzaam op straat. Om deze reden is de raamprostitutie elders als regel
non-existent en is zij, vooral in de hoofdstad, een toeristische trekpleister.

In het buitenland zijn het vooral tippelende vrouwen die vermoord worden.
Zowel de Engelse cases (paragraaf 3.1) als de literatuur over de Verenigde
Staten tonen dat aan. We zullen later zien dat de hier te onderzoeken moorden
weliswaar in alle takken van de prostitutie voorkomen, maar zonder te veel
vooruit te lopen op de bevindingen, kan nu al worden vastgesteld dat tippelaar-
sters momenteel opvallend vaak slachtoffer worden. De moorden die Stemvers
(1985) opsomde, kwamen juist vooral in de raamprostitutie voor (vijf van de
negen). Dit doet vermoeden dat in de prostitutie veranderingen zijn opgetre-
den. Om deze reden zullen we nu bij de tippelprostitutie stil staan.

Tippelprostitutie
In Amsterdam werd in april 1985 door de gemeenteraad besloten dat de
Utrechtsestraat en directe omgeving niet langer als tippelgebied mochten wor-
den gebruikt. In juli van hetzelfde jaar werd de Ruyterkade aangewezen als
tippelzone. Anderhalf jaar later, januari 1987, wordt de gedoogzone weer op-
geheven. Sindsdien is tippelen niet meer toegestaan, maar vindt het plaats
achter het Centraal Station en in het Wallengebied, vooral op de brug bij de
Lange Niezel, de `Tippelbrug'.

In Rotterdam is de G.J. de Jonghweg in 1984 aangewezen als tippelzone.
Vanaf 1972 speelde deze straatprostitutie zich in de wijk Cool af, met name
in de Karel Doormanstraat (BOOG, 1988). Daar werden de vrouwen verjaagd
en na omzwervingen op de Kruiskade, de Nieuwe Binnenweg en in de wijk
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Middenland, kwamen ze op de G.J. de Jonghweg terecht. Rotterdam kent mo-
menteel nagenoeg geen raamprostitutie meer. Amsterdam herbergt verschei-
dene vormen op verschillende plekken in de stad. De Maasstad daarentegen
kent, na de teloorgang van het beruchte Katendrecht, naast de zone geen an-
dere locaties van betekenis.

Het aantal hoeren in Nederland dat tippelt, wordt op 1.000 tot 1.500 ge-
schat (NCAB, 1988) of slechts op 1.000 (Altink e.a., 1991). Onder hen bevin-
den zich opvallend veel druggebruiksters. Scholtes (1987) spreekt over 80%,
terwijl Altink, Groen en Vanwesenbeeck (1991) met een bescheidener schat-
ting de helft van het aantal tippelaarsters voor gebruiksters aanzien. De hulp-
verleners die geïnterviewd werden, meenden eveneens dat 80% van de vrou-
wen drugs gebruikten.

Van de Berg en Blom (1987) deden onderzoek onder tippelaarsters die aan
drugs verslaafd waren. Zij onderscheiden vijf trajecten waarlangs deze vrou-
wen in de prostitutie terechtkwamen. De meeste vrouwen werken uitsluitend
om hun verslaving te bekostigen. De vrouwen opereren op een wilde prostitu-
tiemarkt, waar niet wordt gewaakt voor naleving van gedragsregels. Zij wer-
ken onder de prijs en raken verstrikt in emotionele relaties met klanten, ze
zijn niet selectief bij acceptatie van klanten en weten onvoldoende hoe risico's
te vermijden. Van de Berg en Blom komen tot de conclusie dat tippelende he-
roïnehoeren geen hechte subcultuur vormen, maar in een sociaal isolement ver-
keren en nauwelijks contacten hebben met medeverslaafden of collega's. Voor
sommigen resulteert dat in een prostitutiebestaan tegen wil en dank.

Uit het dagboek van een van de Rotterdamse slachtoffers stammen aanteke-
ningen over een relatie die stopte voordat de moord werd gepleegd. Uit haar
eigen woorden blijkt dat de 31-jarige vrouw graag haar druggebruik en hoe-
renbestaan wilde beëindigen. Soms was ze lyrisch over haar vriend en dan
weer zwaar teleurgesteld.

`Vanaf nu zie ik mannen alleen de (meeste) als geile beren iedere man denk alleen aan
zichzelf en zijn pik. Ze denken niet aan jouw, maar praaten wel tegen jouw of je de
enigste liefste voor hun ben en ze beloven je van alles.' (Een bladzijde c.q. dag later:)
`Deze man is goed voor mijn. Mijn koning me minnaar en ook me leraar me vriend en
ik ga nu echt hard werken en het niet meer verknallen dat hij me man wordt voor heel
me leven.' (sic)

Een derde van de vrouwen die Van de Berg en Blom (1987) onderzochten,
woonde met een vriend samen, die als regel ook druggebruiker was. Dit komt
overeen met de bevindingen van Van Gelder en Van Roekel (1989), die on-
derzoek deden naar de onderhandelingspositie van de vrouwen die tippelden
in Amsterdam en Rotterdam. De meeste vrienden van de prostituées die zij
observeerden, hielden zich niet op de werkplek van de vrouwen op (Van Gel-
der en Van Roekel, 1989, p. 71). Zij, noch anderen speelden als pooier een

20



rol van betekenis. Dwang en geweld, gekoppeld aan de relatie tussen de hoer
en haar werkgever (Vanwesenbeeck, 1986 en 1987), hebben dus als regel geen
betrekking op de hedendaagse tippelprostitutie. `Aan verslaafde hoeren is te

weinig te verdienen, die hebben zelf veel te veel geld nodig', aldus een hulp-

verleenster. Dat is ongetwijfeld de reden waarom ze voor de souteneur niet in-
teressant zijn. 'De verslaafde hoer is geen hoer van nature, ze doet maar wat.

Eerst komt de dope en dan een hele tijd niks en dan de prostitutie', zei een
Rotterdamse hulpverleenster. Ze blijken soms een niet zo realistische kijk op

het leven te hebben en willen de essentie van hun werk niet onder ogen zien.

'Nee, ik noem me eigen normaal sociaal werkster of verpleegster, weet je wel. Maar
"hoer", nee, dat vind ik een ontiegelijk lelijk woord. "Prostituée" zou ik me ook niet
noemen. Dan schaam ik me weer zo erg. Dan zeg ik: ik ben maatschappelijk werkster
en verpleegster voor mannen.' (Van Gelder en Van Roekel, 1989, p. 65)

Ze maken regels voor zichzelf, maar niet omdat ze bewust stand willen hou-
den in het milieu. Ze leven van dag tot dag en het zijn de dagelijkse behoef-
ten die hun acties bepalen. Vooral aan hun kleding is dat goed te zien. Ze
kleden zich niet sexy en soms zijn ze zelfs uitermate smerig. Dit is de analyse
van een Rotterdamse hulpverleenster. Op de opmerking dat dit wel veel weg
had van een hardnekkig stereotype, antwoordde ze: `Het is gewoon zo'.

Van Gelder en Van Roekel (1989, p. 45) wijzen erop dat in dit segment
van de prostitutie ook een niet-seksuele dienstverlening plaats vindt. Er zijn
mannen die beschermen, opvangen, 'snorren' (illegaal taxivervoer), dealen,
enzovoort. Een uitwisseling van niet-materiële diensten en vergoedingen. Het
zal duidelijk zijn dat de professionele hoer, die niet gebruikt en die een accep-
tabel inkomen heeft, van deze 'voorzieningen' minder gebruik maakt dan de
aan lager wal geraakte druggebruikster.

Hoewel gebruiksters en niet-gebruiksters hetzelfde beroep uitoefenen, is
collegialiteit tussen beide groepen allerminst vanzelfsprekend. Walkowitz
(1982) wijst erop dat de slachtoffers van 'Jack the Ripper' destijds geen een-
lingen waren, maar in een netwerk opereerden waarin ze elkaar bijstand ver-
leenden. Zo'n situatie is eerder uitzondering dan regel onder tippelaarsters die
nu in Nederland werken. Het noteren van nummerborden zou bijvoorbeeld een
probaat middel kunnen zijn om de risico's van het meegaan met klanten te be-
perken. In de praktijk blijkt het echter nauwelijks te gebeuren. Soms wordt
het wel bekend wanneer een bepaald persoon gevaarlijk blijkt, maar dan is het
leed meestal al geschied. Bovendien schamen hoeren zich ervoor dat ze zich
weer eens beet hebben laten nemen. Ze kijken liever vooruit dan dat ze stil
staan bij zo'n ellendige gebeurtenis (zie hoofdstuk 2, citaat p. 7).

Dat collegialiteit niet vanzelfsprekend is, blijkt ook uit het feit dat vooral
de gebruiksters zich niet altijd houden aan de afspraken met de klanten en
daarmee de zone een slechte naam bezorgen. Zij werken nogal eens onder de
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gangbare prijs en verpesten daarmee de markt voor de anderen. Voor gebrui-
kende prostituées kunnen andere zaken soms volledig ondergeschikt zijn aan
het bemachtigen van de volgende dosis, waardoor zij door klanten gemakke-
lijk te manipuleren zijn. Door hun afhankelijkheid van drugs is hun onderhan-
delingspositie verslechterd (Van Gelder en Van Roekel, 1989).

Drugs worden al sinds mensenheugenis gebruikt, maar heroïne werd in Ne-
derland pas vanaf het begin van de jaren zeventig in grotere hoeveelheden
verhandeld en gebruikt. Het duurde vervolgens enkele jaren voor dit drugge-
bruik ook onder prostituées op enige schaal voorkwam. Van de Berg en Blom
(1985) stelden overigens vast dat niet steeds de verslaving voorafging aan de
prostitutie, zoals meestal wordt aangenomen, maar dat soms de volgorde ook
andersom kon zijn.

Druggebruik speelt tegenwoordig dus een belangrijke rol in het dagelijks
leven van de participanten op een tippelzone. Enige jaren geleden waren de
gebruikende tippelaarsters vaak aan de heroïne verslingerd. Rond 1987-1988
stapte men massaal over van heroïne naar cocaïne. Nu is dat, volgens een
Rotterdamse hulpverleenster, de belangrijkste drug op de zone. Deze over-
gang heeft het werk hectischer gemaakt, meent zij. Voorheen kon men terug-
vallen op methadon ter overbrugging van moeilijke momenten in de cyclus
van gebruik en ontwenning. Cocaïne kent weliswaar geen lichamelijke afhan-
kelijkheid, maar tegelijkertijd bestaat er ook geen vervangend middel voor
deze drug, met als gevolg dat een aantal vrouwen voortdurend op zoek is naar
dope. `Vroeger, toen ze meer op de horse zaten, zag je dat ze 's zomers, als
er meer bloot gewerkt werd, moeite deden om aan te komen en dan bloeiden
ze op. Nu is het steeds hetzelfde,' constateerde de hulpverleenster.

De moorden die Stemvers (1985) beschreef, stammen uit de jaren vijftig en
zestig, een periode waarin druggebruik en tippelprostitutie van elkaar geschei-
den waren. Problematisch druggebruik was toen nagenoeg non-existent. Dit
toont aan dat de gebrekkige collegialiteit en de verslechterde onderhandelings-
positie, die het werk van de gebruiksters onder de tippelende hoeren kenmerkt,
misschien wel kunnen bijdragen aan onverkwikkelijke situaties, maar dat deze
zaken als verklaring voor moorden op prostituées volstrekt ontoereikend zijn.
Bovendien moeten we vaststellen dat momenteel misschien tippelzones bepaal-
de gevaren lijken te genereren, maar dat vergelijkbare gebeurtenissen in het
Nederlandse verleden zeker niet voor de straatprostitutie gereserveerd bleven.

Ondanks veranderingen in de prostitutie hebben moorden op prostituées al
geruime tijd plaatsgevonden. Bij het zoeken naar verklaringen voor dit ver-
schijnsel, is het dus onvoldoende om de aandacht te beperken tot het gedrag
en de werkomgeving van de slachtoffers. Daarom zullen we hierna de drijfve-
ren van de dader een centrale plaats geven in de verklaring van het fenomeen
prostitutiemoorden.
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4 Fantasie

Om inzicht te krijgen in de drijfveren van daders die (meestal) onbekend zijn
gebleven, zou je telepathische gaven moeten hebben. Zelf hebben ze immers
niets losgelaten over hun acties en de motieven die erachter steken. In dit
hoofdstuk zullen we trachten een vinger achter deze materie te krijgen. We
doen dat aan de hand van een begrip dat steeds opduikt in de literatuur over
zowel prostitutie als seriemoorden: fantasie.

Van seks, prostitutie en in sommige gevallen ook van moord gaat een sterke
aantrekkingskracht uit naar het individu, die gekoppeld is aan zijn fantasieën.
Deze wensdromen kunnen uitgroeien tot een obsessie. We zullen verschillende
fantasieën aan bod laten komen die in verband gebracht kunnen worden met
moorden op prostituées. Het gaat niet om een uitputtende reeks, want slechts
die fantasieën worden te berde gebracht die relevant worden geacht in relatie
tot het verschijnsel prostitutiemoord. Door kennis te nemen van deze fantasie-
en proberen we de daden van de moordenaar van een prostituée te duiden. Om
aan te geven dat de rol die fantasie speelt niet moet worden onderschat, staan
we eerst kort stil bij seksuele fantasieën.

4.1 Seksen fantasie

Seks is geen louter lichamelijke aangelegenheid. De opwinding is lang niet al-
tijd de respons op fysieke stimuli, veel belangrijker is de rol van de verbeel-
ding. Bladeren in een seksblad is daar een simpel voorbeeld van. Het papier is
van dezelfde kwaliteit als dat van een pc-handleiding, maar de afbeelding die
de lezer uitdaagt zich een seksuele ontmoeting met een ontklede vrouw voor
te stellen, verschilt wezenlijk van het appel dat de computercommando's aan
hem doen.

Er zijn ontelbare niet-fysieke prikkels die seksuele opwinding tot gevolg
hebben. Een aantal daarvan heeft een uitwerking op een groot publiek. Meest-
al gaat het om visuele prikkels: de strakke spijkerbroek om welgevormde dij-
en, een gevuld decolleté, bloot in het algemeen. Een zwoel chanson (bijvoor-
beeld `Je t'aime' van Serge Gainsbourgh en Jane Birkin) of het gekir van vrou-
wenstemmen op 06-lijnen roept door middel van het gehoor bij velen dezelfde
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gedachten op. Met behulp van deze min of meer universele seksstimuli kan
men op een clichématige wijze mensen (trachten te) prikkelen. Uiteraard is
het meeste hiervan cultureel bepaald. Het spreekt voor zich dat andere, niet-
westerse culturen vergelijkbare beelden kennen die een zelfde uitwerking heb-
ben op de waarnemers.

Het gaat in genoemde gevallen om prikkels met een confectiekarakter, die
niet bij ieders verbeelding even goed aansluiten. Het maatwerk, dat aan de
persoonlijke wensdroom tegemoet komt, is veel moeilijker door anderen op te
roepen. Daarvoor moet het individu zelf stappen ondernemen. De voyeur gaat
eropuit om anderen te bespieden en de manager met de verantwoordelijke baan
ziet de rollen graag eens omgedraaid en bezoekt in het geniep een strenge
meesteres. Deze fantasieën lijken grenzeloos en zijn voor een buitenstaander
soms aberraties, waarvoor het individu zich, onbegrijpelijk genoeg, veel moei-
te kan getroosten.

Een slachtoffer uit een onderzoek naar moorden met homoseksuele slacht-
offers (Van Gemert, 1990) werd vermoord tijdens zijn favoriete seksspel. Hij
was zelf klein van stuk en liet zich, wanneer hij deed of hij trachtte te ont-
snappen, door jongens die een kop groter waren letterlijk in de kraag grijpen
en op luide toon bestraffend toespreken. Onderwijl bekeek de heer dit schouw-
spel in de spiegel en masturbeerde. Deze man had een verzameling matrozen-
pakken, alle met een grote braniekraag, die hij uitsluitend bij deze gelegen-
heid droeg. De functie van de fantasie is steeds het opbouwen van spanning.
Dat is belangrijker dan het moment van de ontlading. Een orgasme is daarom
niet altijd het doel, maar eerder de kroon op het werk.

4.2 Fantasie en prostitutie

In een aantal fantasieën speelt prostitutie een prominente rol. We kunnen hier-
in twee categorieën onderscheiden. In de eerste schept prostitutie de voorwaar-
den, maar maakt zelf geen deel uit van de fantasie van de klant. Voor de seks
wordt betaald omdat een persoon geen partner heeft. De alleenstaande man,
de zeeman of vrachtrijder in het buitenland of de zakenman in den vreemde
gaat om die reden naar de hoeren. Van Mens deed onderzoek naar het koop-
gedrag van prostituanten. Volgens haar gaan weinig mannen uit armoede naar
de hoeren, het zoeken naar variatie is belangrijker (Van Mens, 1990, p. 195).
Misschien hangt dat samen met een fantasie die hij koestert en waartoe zijn
vaste partner niet te bewegen is. Zo kan een getrouwde man een voorkeur
hebben voor een bepaalde sekstechniek of een bepaald spel, maar zijn vrouw
mist daarvoor iedere belangstelling, bijvoorbeeld omdat geweld enlof sadisme
hierin een rol spelen. Hij betaalt een prostituée, die zijn persoonlijke eisen in-
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willigt. Het is hem misschien niet om het even met wie hij zich terugtrekt,
maar bij dit prostitutiecontact is de (variatie op de) geslachtsdaad het belang-
rijkste onderdeel. De beweegredenen van deze mannen om prostituées te be-
zoeken, zijn zeer concreet, haast tastbaar. De bewering dat de prostitué(e) een
illusie verkoopt (o.a. Van der Poel, 1991), schijnt hiermee in strijd te zijn
(zie paragraaf 4.3). Er zijn echter legio wensdromen, die een ander karakter
hebben.

Bij de tweede categorie mag het ook om een betaald sekscontact gaan,
maar de geslachtsdaad hoeft niet het middelpunt te zijn van de fantasie van de
prostituant. De entourage van de prostitutie is voor hem minstens zo belang-
rijk. De (hetero)prostitutie kent een paar steeds terugkerende fantasieën die op
vier thema's betrekking hebben: schaamte, verleiden, intimiteit en redding. Elk
van deze thema's kent vele schakeringen en intensiteiten; in dit bestek wordt
er slechts kort op ingegaan.

4.2.1 Schaamte

Het relaas van de hoerenloper Ischa Meijer levert een goed voorbeeld van het
schaamtethema. Het gaat (volgens) hem om het oproepen van een sfeer van
spannende ondeugendheid en schaamte, veeleer dan om de seks zelf.

Vanmiddag liep ik een paar sigarenzaken af, op zoek naar adressen. Vanuit een open-
bare cel telefoneerde ik met een aantal mij bekende en onbekende vrouwen.
'Kan het ook zijn dat ik uw nummer van een raamadvertentie heb?'
'Ja.'
'Is het ook mogelijk om nu een afspraak te maken?'
`Wanneer wil je dan komen?'
'Binnen een uur of zo.'
`Ja hoor, dat gaat wel.'
`En wat is de prijs?'
`Die zeg ik niet door de telefoon. Je kunt vrijblijvend langskomen.'
`Nog een vraag: bent u blond of donker?'
Deze nagenoeg onveranderlijke conversatie bezorgt me, telkens weer, dezelfde hevige
opwinding; ik weet mij dan verbonden met een web van straten, huizen, etalages,
kamers. Een stad op zichzelf; een andere wereld, waaraan louter mensen deelnemen,
die niet helemaal bij de normale maatschappij horen, die voortdurend op gespannen
voet leven met de gangbare normen maar dat in geen geval mogen laten blijken, die
een belangrijk deel van hun gevoelsleven geheim moeten houden; verschoppelingen.
(Meijer, 1980, p. 50)

Deze spanning komt voort uit de maatschappelijke veroordeling van prosti-
tutie. De prostituant kan tijdens het hoerenlopen betrapt worden. Maar juist
door de veroordeling wordt de voettocht langs de ramen of de rit over de tip-
pelzone tot een attractieve onderneming. De regels van het spel tussen prosti-
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tuée en klant hangen hier ook mee samen. Hij moet zijn anonimiteit gewaar-
borgd weten in hun heimelijke bondgenootschap. Deze fantasie bestaat dus bij
de gratie van het stiekeme, illegale karakter van de prostitutie.

4.2.2 Verleiden

Bij een volgende fantasie staat het thema van de verleide hoer centraal. De
aanvankelijk schuchtere man, die scrupules heeft ten aanzien van zijn prostitu-
tiebezoek, ziet in zijn stoutste gedachten het hoereren uitlopen in een verove-
ring. De prostituée is als was in zijn handen en geeft zich helemaal aan hem.
In de meest verregaande vorm zal dit nooit gebeuren, maar de twijfelaar on-
der de hoerenlopers is ook erg gevoelig voor kleine hints die in dezelfde rich-
ting gaan. In deze gevallen bestaat een belangrijk deel van de rol die de vrouw
speelt eruit dat zij de illusie wekt de man (seksueel) aantrekkelijk te vinden. De
verschillende vormen van prostitutie kennen elk momenten waarop de vrouw
toenadering zoekt tot de man. De laatste heeft zich, soms quasi toevallig, naar
de plaats begeven waar hij haar ziet en dan neemt zij het initiatief over. De
tippelaarster zegt: `Hé schat, ga je mee?'; de raamprostituée wenkt de kijken-
de passant; in het bordeel en de club begint de gastvrouw een gesprek. Ook
wanneer de partijen een overeenkomst hebben gesloten zal de prostituée trach-
ten de man te stimuleren. Een van de respondenten van Van Mens vraagt een
prostituée die hij bezoekt om geile dingen te zeggen tijdens de daad.

'Ze moet toch enigszins het gevoel geven dat het haar wat doet.' (Van Mens, 1990,
p. 201)

Ook de mannen die Bouchier en de Jong interviewden, vonden complimenten
zeer aangenaam. Een van hen zei:

`Ik heb nooit negatieve kritiek gehoord, alleen maar positieve: dat ik een prima vrijer
ben. Ja, dat sterkt mij dan, dat streelt mij.' (Bouchier en de Jong, 1987, p. 86)

In werkelijkheid is de vrouw zeer waarschijnlijk onbewogen door het seksueel
samenzijn, maar zou zij dat te duidelijk laten merken, dan duurt het waar-
schijnlijk veel langer voor de man weer buiten staat. Goed toneelspel kan het
verschil betekenen tussen een tevreden klant, wiens ego is gestreeld en die na
tien minuten als dank een tip geeft, en een gefrustreerde man die na een half
uur met ruzie het pand verlaat.
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4.2.3 Intimiteit

Bij een fantasie die met de vorige verwant is, gaat het om intimiteit. Uit on-
derzoek van Bouchier en de Jong (1987) blijkt dat veel klanten het belangrijk
vinden om door de prostituée ook als mens gewaardeerd te worden. Zij vin-
den dat een contact ook gezellig moet zijn en hebben een aversie van hoeren
bij wie ze het gevoel hebben 'uitgepeest' worden. De helft van de responden-
ten van Bouchier en de Jong hadden om deze reden een voorkeur voor 'thuis-
werksters'. De persoonlijke aandacht die zij soms ervaren, wordt hogelijk ge-
waardeerd. In een Amsterdamse moordzaak had het slachtoffer een klant die
haar vereerde. Deze man zag in haar een actrice met een aristocratische uit-
straling, `Ik voel me met jou als in een toneelstuk' zei hij wel eens. Hij vond
haar zeer knap ondanks haar slechte gebit, hij wist niet dat ze heroïne ge-
bruikte en bij gelegenheid van haar overlijden liet hij een gedicht in de krant
afdrukken.

Rosarita T. (28), t 10th Jan. 1986, O.Z. Achterburgwal 42/ev.
`I knew I couldn't / ask much of thee / But the little / Thou gavest / was a heil lot /
for me / Now / I have to part / of thee, My Dear / No more here / Thou art / But
thy / image / will I keep / in my heart / for ever'
Thy Deeply grieving, client + friend, Ibber. (Nieuws van de dag, 14-1-1986)

Deze aandacht komt niet in het lichamelijke, maar juist in het praatdeel van
de transactie tot uiting. Sommige klanten hebben nauwelijks behoefte aan seks,
veel van deze `praatklanten' komen daar niet eens aan toe. Natuurlijk veinst
een prostituée interesse voor hetgeen zo'n klant te melden heeft. Veelal be-
perkt haar aandeel in het gesprek zich tot luisteren, maar dat wil niet zeggen
dat zulke mannen gemakkelijke klanten zijn.

'Nee, het gaat niet om het neuken, zeker niet bij dat soort klanten. Bij klanten van vijf-
tig gulden ligt de zaak heel eenvoudig. Als ze langer willen blijven, gaat het altijd om
iets anders, waar je ook nooit echt achter komt. Een frustratie die ze wel kwijt willen,
maar toch niet kwijt kunnen, lijkt me. Zo'n situatie is heel onwezenlijk. Zodra ik wer-
kelijk aandacht geef, is de hoer-klant-relatie kapot. Het is heel inspannend om dat
niet-contact-hebben te handhaven. Na een praat-klant ben je gesloopt. Je kunt dan mis-
schien nog beter een recht-toe-recht-aan-klant hebben; dat kan wel lichamelijk ver-
moeiend zijn, maar daar ben je zo overheen.' 'Raak je niet ook wel eens ontroerd
door het verhaal van een klant?' `Nee, ik kan me tenminste niet herinneren dat dat ooit
gebeurd is.' (Meijer, 1980, p. 66)
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4.2.4 Redding

Elementen uit de vorige fantasieën komen in verhevigde vorm terug in deze
laatste fantasie. Het draait om het idee van de gevallen vrouw en haar redding
door de prostituant. De man komt als klant met een prostituée in aanraking en
stelt zich voor dat zij buiten haar wil in het vak zit. Altink e.a. (1991) spre-
ken van een `Keetje-Tippelcomplex'.

`Veel klanten zeggen: "Wat doet zo'n leuk meisje als jij in dit werk." Dat is een
standaardopmerking. Je bent te goed en te lief om hier te zitten. Of ze vroegen: "Wat
deed je vroeger?" "Verpleging", zei ik dan, maar dan moest je verpleegstertje gaan
spelen. Dus dat zei ik niet meer. Maar een serieuze baan aanbieden is er niet bij
hoor.' (Altink e.a., 1991, p. 27)

Toch zijn er wel degelijk mannen die werk maken van hun reddende taak. De
luxe variant van deze fantasie is dat de vrouw van een welgestelde heer een
maandelijks bedrag krijgt en nog slechts haar weldoener als enige klant ont-
vangt. Zij verandert hiermee van hoer tot maitresse. Zeker als druggebruik tot
de prostitutie heeft geleid, zijn er mannen die vrouwen de mogelijkheid willen
bieden hun situatie te verbeteren. Meer gangbaar is daarom de situatie waarin
een sociaal geïsoleerde man (alleenstaand, werkloos, op leeftijd) een vrouw in
huis neemt en haar helpt af te kicken. Een man die dagelijks op de Wallen
rondhing:

`Uit sociale motieven kom ik op de wallen. Een vriendin van me gebruikte namelijk in
het verleden drugs en zij nam vanuit Amsterdam drugs mee naar Duitsland. Zij werd
daarbij gepakt en kreeg daar drie en een half jaar voor. Na die uitspraak hing zij zich-
zelf in de cel op. Dat is mijn motief om sommige meisjes in Amsterdam te helpen.
Dat zijn dan hoofdzakelijk Duitse meisjes. Ik probeer hen te motiveren van de drugs
weg te blijven. Ik adviseer hen zich bij de vreemdelingen politie te melden.'

Kan ze van de drugs afblijven, dan is de noodzaak tot prostitutie ook verdwe-
nen. Haar werk maakt plaats vooreen relatie met haar redder. Een hulpver-
leenster wees erop dat deze mannen voor de meisjes geen oplossing bieden om-
dat zij ook de dope centraal stellen, ondanks dat ze zelf misschien niet gebrui-
ken. Ze proberen haar niet ervan af te krijgen, maar slechts de dope een plaats
te geven in hun eigen fantasie. Een duidelijk voorbeeld hiervan leverde een
man die frequent meisjes in huis haalde, onder andere ook een van de slacht-
offers. Voor een van hen haalde hij enkele keren per week schone spuiten,
terwijl zij hem verzocht dat niet te doen. Ze ging hierdoor namelijk meer ge-
bruiken. `Als ik geen spuit heb, rook ik. Ik rook dan minder.' De rondhan-
gers hebben een sociale taak. Soms letten ze op en ontzetten een meisje bij
een ruzie. Ze zijn werkeloos en liggen de hele dag op bed. Ze willen niet al-
tijd dat ze op de zone gezien worden. In publikaties wordt in deze context ook
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over 'opvangers' of `redders' gesproken (Boog, 1988; Van Gelder en Van
Roekel, 1989).

4.3 Illusioneren

Een man gaat voor seks naar de hoeren. Omdat hij niet slechts de geslachts-
daad wil beleven, maar hiernaast ook een fantasie in vervulling wil zien gaan,
heeft de prostitutie een grote aantrekkingskracht op hem. Wil de hoer deze
klant tevreden stellen, dan zal zij in deze fantasie mee moeten spelen. Bou-
chier en De Jong beschrijven het contact tussen hoer en klant vanuit de optiek
van de klant. Hij wil intimiteit, wat neerkomt op een persoonlijke benadering.
Slechts op een enkele plaats wijzen zij erop dat de prostituée hier niet werke-
lijk aan tegemoet komt, maar dat de moderne hoer die extra aandacht 'sugge-
reert' (Bouchier en De Jong, 1987, p. 71). Van der Poel (1991) noemt het mee-
spelen in de fantasie van de klant `illusioneren'. Voor de hoerenjongens die
zij beschrijft, betekent dit dat zij moeten doen alsof zij onervaren zijn. In de
jongensprostitutie zijn namelijk het jong-zijn en vooral het `nieuw'-zijn de be-
langrijkste garanties voor goede inkomsten, want in de gangbare fantasieën
van de homoprostituanten spelen deze thema's een vitale rol. Alleen de jon-
gens die de klant weten te illusioneren, kunnen voor langere tijd succesvol ac-
tief zijn in de prostitutie. Hun professionaliteit komt dus, paradoxaal genoeg,
tot uiting in hun vermogen om zich onervaren voor te doen (Van Gemert,
1992).

Bij de fantasieën die hierboven werden genoemd, treedt eveneens een para-
dox aan het licht. De prostituée biedt haar diensten aan in de vorm van kort-
stondige en onpersoonlijke seks, maar wat in de fantasieën van de klant door-
klinkt, wordt juist gekenmerkt door het verkleinen van de afstand tussen beide
betrokkenen. Verleiden, intimiteit en ook de redding zijn niet te rijmen met
het principe van prostitutie. De terugkerende fantasieën lijken dus regelrecht
in strijd met prostitutie. De kern ervan is immers dat de hoer geen hoer meer
is. De contradictie heeft echter een schijnkarakter, want het gaat om een rol
die ze speelt. Wil een hoer succesvol zijn, dan moet zij, afhankelijk van de
fantasie van de klant, soms doen alsof zij in (door) zijn nabijheid een wezen-
lijk aspect van haar hoer-zijn heeft verloren. De laatst genoemde fantasie, die
van redding, toont dit ten voeten uit.

De prostituant vertaalt de signalen die hij waarneemt zodanig dat ze in zijn
fantasie passen. De wensdroom hoeft niet volledig in vervulling te gaan, wan-
neer de man maar niet het gevoel heeft dat het een gemis van zijn kant is als
de fantasie niet uitkomt.
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4.4 Fantasie en moord

Ook bij moord kan fantasie een belangrijke rol spelen. Bij de misdrijven die
hier bedoeld worden, heeft de moordenaar geen persoonlijke binding met zijn
slachtoffer. Net als bij een verkrachter die een onbekende vrouw overvalt, zijn
dader en slachtoffer vreemden voor elkaar. Het gaat hier om gewelddadige
fantasieën, waarin de elementen seks, sadisme en macht soms moeilijk van el-
kaar te scheiden zijn. Zonder een uitvoerige psychologische exercitie te willen
maken, moeten we stilstaan bij de fantasie van de dader om zicht te krijgen
op de gedachten en emoties die decentrale drijfveer van de moordenaar zijn.
We doen dat aan de hand van drie Amerikaanse studies: Holmes en DeBurger
(1985), Ressler e.a. (1988) en Norris (1988).

Alle drie de werken hebben betrekking op onderzoek naar meervoudige
moorden. Ressler e.a. spreken van 'sexual homicide' terwijl Holmes en De-
Burger, en Norris het over seriemoorden hebben. De verschillende onderwer-
pen dekken echter nagenoeg dezelfde populatie: het gaat om herhaald moor-
den, waarbij dader en slachtoffer elkaar niet kennen ('stranger-killings') en
geen herkenbaar motief voor handen is. Dit laatste in tegenstelling tot 'nor-
male' moorden, die het gevolg zijn van ruzie, jaloezie, wraak, enzovoort.
Holmes en DeBurger willen een bijdrage leveren aan de discussie over het
fenomeen seriemoord. Op de typologie die zij schetsen komen we later terug.
Ressler e.a. en Norris hebben vooral praktische, hoewel zeer verschillende
toepassingen voor ogen.

Norris (1988) put zich uit om het seriemoorden als een ziektebeeld te be-
schrijven, waarvan hersenbeschadiging en traumatische jeugdervaringen de
vaste ingrediënten zijn. Vanuit de wens tot preventie probeert hij vast te stel-
len hoe interventies hierop afgestemd kunnen worden. Zijn psychobiologische
analyse lijkt echter weinig vruchtbare aanknopingspunten voor preventie op te
leveren. Er zijn zoveel personen die eigenaardigheden vertonen die Norris als
symptomen van het ziektebeeld bestempelt, dat ze onmogelijk allemaal in de
gaten gehouden kunnen worden (vgl. Hekma, 1990, p. 116). Omdat de resul-
taten van dit onderzoek in de eerste plaats aan de opsporing van deze moorde-
naars dienen bij te dragen en preventie geen doelstelling is, zullen we verder
geen aandacht besteden aan de toepassingen die Norris voorstaat.

Ressler e.a. (1988) deden onderzoek naar 'sexual homicide'. Hun data zijn
afkomstig van uitgebreide interviews met 36 veroordeelde moordenaars. Deze
mannen zaten gevangen nadat hun misdaden waren bewezen. Zij hadden dus
geen reden (meer) om niet vrijuit te spreken en dat maakte het mogelijk dat
de onderzoekers een schat aan gegevens konden verzamelen. Hun biografie,
criminele loopbaan, seksuele ontwikkeling en hun misdrijven werden opgete-
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kend en vergeleken met het materiaal dat tegen hen werd verzameld geduren-
de opsporing en vervolging in de verschillende zaken.

De winst van dit onderzoek ligt in de toepasbaarheid bij opsporing. De
moordenaars waar het hier over gaat, waren seriemoordenaars of (wanneer ze
niet meer dan drie slachtoffers maakten) hadden met hen gemeenschappelijk
dat zij hun slachtoffers niet kenden. De normale werkwijze bij het opsporen
van moorden, het uitkammen van de naaste omgeving van het slachtoffer, is
dan onvruchtbaar. Het brengt de oplossing niet naderbij.

Het onderzoek leverde empirische gegevens op, waaruit bleek dat er een
samenhang bestaat tussen de persoonlijkheid van de dader, hoe hij tot zijn
daad komt en de wijze waarop hij de moord uitvoert. De plaats van het delict
(kortweg: plaats delict of pd) waar een vermoord slachtoffer wordt aangetrof-
fen, kan legio aanwijzingen bevatten waaruit is af te leiden hoe de dader te
werk is gegaan. Interpretatie van de pd is steeds een moeilijk probleem en
draagt een sterk hypothetisch karakter. Ressler e.a. (1988) legden zich toe op
deze `crime scene analysis'. Zij geven aan dat het mogelijk is om met de ge-
gevens van de pd terugredenerend tot een beeld te komen van de dader met
wie men (mogelijkerwijs) te maken heeft.

Deze benadering resulteerde in ervaringsregels die een bepaald moorddadig
gedrag aan een type moordenaar toeschrijven. Een duidelijk voorbeeld hiervan
is het onderscheid tussen de `organised' en de `disorganised' moordenaar
(Ressler e.a., 1988, pp. 121-133; Hazelwood en Douglas, 1980), dat in sche-
ma 1 wordt weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat iedere moord
uiteraard zijn eigen karakteristieken heeft en dat niet per se alle facetten
daarvan in de weergegeven indeling passen.

De FBI kent een Behavioural Science Unit in Quantico (USA) waar 'profilers'
zich op deze materie toeleggen. Serieuze misdrijven, niet in de laatste plaats
seriemoorden met een seksueel karakter, worden tegen het licht gehouden en
men tracht te komen tot een omschrijving van de dader: zijn leeftijd, intelli-
gentie, woonomgeving, vervoermiddel, enzovoort. Deze informatie, die wordt
doorgegeven aan opsporingsbeambten, kan een bepaalde (vaak reeds bekende)
verdachte in beeld brengen, die men vervolgens het vuur aan de schenen kan
leggen. De resultaten zijn hoopgevend (Pinizotto en Finke, 1990).

De rol van fantasie
Zowel Ressler e.a. als Norris dalen verder af in het menselijke brein en noe-
men expliciet de fantasie van de dader als hun belangrijkste aanknopingspunt
voor de duiding van het fenomeen. Volgens beide studies vindt de fantasie zijn
oorsprong veelal in ervaringen uit de vroege jeugd van de moordenaar. De
jongen is getuige van of zelf het slachtoffer bij een voorval dat diepe indruk
op hem maakt en dat hij niet kan verwerken. Hij gaat deze situatie steeds op-
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Schema 1: Onderscheid tussen de `organised' en de `disorganised' moordenaar

organised murderer
profile characteristics

disorganised murderer

good intelligence
socially competent
skilled work preferred
sexually competent
high birth order status
father's work stable
inconsist. childhood discipline
controlled mood during crime
use of alcohol with crime
precipitating situation. stress
living with partner
mobility, car in good condition
follows crime in news media
may change jobs or leave town

organised murderer
crime scene differences

offence planned
victim a targeted stranger
personalizes victim
controlled conversation
crime scene overall control
demands submissive victim
restraints used
agressive acts prior to death
body hidden
weapon/evidence absent
transports victim or body

(uit: Ressler e.a., 1988, pp. 122-123)

average intelligence
socially immature
poor work history
sexually incompetent
minimal birth order status
father's work unstable
harsh discipline in childhood
anxious mood during crime
minimal use of alcohol
minimal situational stress
living alone
lives/works near crime scene
minimal interest in news media
minimal change in lifestyle

disorganised murderer

spontaneous offence
victim or location known
depersonalizes victim
minimal conversation
crime scene random and sloppy
sudden violence to victim
minimal use of restraints
sexual acts after death
body left in view
evidencelweapon often present
body left at death scene

nieuw zelf trachten na te bootsen; met dien verstande dat hij het gebeurde niet
in de slachtofferrol wil herbeleven, maar in die van de dader. Het kan begin-
nen met ogenschijnlijk onschuldige auto-erotische handelingen, maar geleide-
lijk kunnen daarin andere kinderen, of vaker nog dieren, een rol gaan spelen
en krijgt het een agressief en sadistisch karakter. Aanvankelijk doet hij dat
schoorvoetend omdat hij weet dat hij grenzen overschrijdt, maar als hij op dat
punt niet gecorrigeerd wordt, kan het geheel uitgroeien tot een ritueel. Het
wordt een obsessie waar de dader zich niet aan kan onttrekken en een keten
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van misdrijven kan het gevolg zijn. De fantasie die gekoppeld was aan een
bepaald voorval heeft allengs een abstract karakter gekregen, waardoor het er
uiteindelijk niet meer toe doet wie erbij betrokken zijn.

These men murder because of the way they think. (...) Their fantasies reflect their ac-
tions based on their beliefs and pattems of reasoning. Extensive early childhood ag-
gressive and sexualized vengeful preoccupations and sadistic acts either indulged in by
reenactment of trauma or repetitive play not only develops their reasoning for murder
hut also rehearses the methods. These cognitive acts gradually lead to the conscious
planning and justification for murderous acts. (Ressler e.a., 1988, p. 43)

Fantasie is dus een persoonlijk gegeven dat zich uiteindelijk, in zijn meest gru-
welijke vorm, toont in de moord. Ook het misdrijf draagt daardoor een zeer
persoonlijk stempel.

Norris beschrijft de fantasie van de seriemoordenaar als een cyclus die ge-
kenmerkt wordt door een reeks fasen die zich bij iedere moord herhalen. (Nor-
ris, 1988, pp. 23-35) De moordenaar groeit in zijn rol, meet zich geleidelijk
zijn persoonlijke modus operandi aan, maar na een lange reeks merkt dat zijn
fantasie niet werkelijk in vervulling gaat en dat iedere moord slechts een kort-
stondige bevrediging oplevert. Het genot van de climax wordt allengs over-
schaduwd door een terugkerend onvervuld verlangen. Het najagen van de fanta-
sie betekent daardoor een stijgende deceptie. De moordenaar wordt roekeloos,
zijn werkwijze desintegreert, wordt slordiger en hij laat (expres?) sporen na.

Uiteindelijk blijkt iedere moordenserie eindig en stoppen de gruweldaden.
De moordenaar wordt opgespoord en ingerekend, zoals geschiedde met een
inmiddels aanzienlijke reeks bekende killers: Ted Bundy (Rule, 1980), Jerry
Brudos (Rule, 1983a), Albert DeSalvo (Leyton, 1989), Henry Lee Lucas (Nor-
ris, 1991), Peter Sutcliffe (Wilson en Seaman, 1989) en vrij recentelijk nog
Jeffrey Dahmer (Dvorchak en Holewa, 1991), enzovoort. Soms stopt een se-
rie en blijven de moorden onopgehelderd: `Jack the Ripper' (Walkowitz,
1982), de `Green River killer' (Wilson en Seaman, 1989), de 'Zodiac killer'
(Gaute en Odell, 1989). Het is niet te zeggen of deze killers uit vrije wil van
hun daden afzagen; in sommige gevallen wordt aan suïcide gedacht. Soms
meldt hij zichzelf, zoals Edmund Kemper deed (Leyton, 1988, p. 51) of heeft
hij het zijn achtervolgers zo makkelijk gemaakt dat ze hem wel op moeten
pakken. Vaak blijkt de moordenaar opgelucht als bij arrestatie de keten wordt
doorbroken. De cyclus van het herhaalde moorden is dus in feite een neer-
waartse spiraal (Van Gemert, 1993).

Met het werk van Holmes en DeBurger, dat reeds kort ter sprake kwam, is
het mogelijk om de fantasieën van seriemoordenaars in een concretere context
te plaatsen. Hier hebben we de kans om het brede begrip seriemoordenaar na-
der te preciseren. Zij geven vier typen van seriemoordenaars weer, die aan de
hand van hun drijfveren kunnen worden onderscheiden: `the visionary type',
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`the mission-oriented yype', `the hedonistic type' en `the power/control-ori-
ented type' (Holmes en DeBurger, 1985, pp. 31-33). Het eerste type is psy-
chotisch en hoort een goddelijke stem, die hem opdracht geeft een bepaald
soort van mensen te vermoorden. Harvey Carignan (Rule, 1983b) is hier een
voorbeeld van en David Berkowitz op zijn beurt claimde de `Son of Sam' te
zijn en zei zijn moorden in opdracht te hebben uitgevoerd (Leyton, 1989,
pp. 186-233). Het tweede type verschilt gradueel van het eerste: het hoort
geen stemmen, maar kent zichzelf een missie toe. Het is taak van deze moor-
denaar om de wereld te bevrijden van een bepaalde groepering, die in zijn
ogen het leven niet waard is; zoals bijvoorbeeld hoeren. Het `hedonistic' type
begaat moorden omdat hij er plezier aan beleeft. Voor hem is het opwindend
om zijn slachtoffer te doden. Een belangrijke subcategorie van dit type wordt
gevormd door lustmoordenaars die seksueel opgewonden raken door de
moord. Jerry Brudos is hier een voorbeeld van (Rule, 1983a). Het `power/
control-oriented' type schept genoegen in de macht die hij heeft over het
slachtoffer. Hij wil volledig-kunnen beschikken over het lot van zijn slacht-
offer. Het is niet het proces van het doden wat deze moordenaar nastreeft, zo-
als bij de `Hedonistic' moordenaar, maar de vangst en de erop volgende totale
overheersing van zijn slachtoffer. Ted Bundy (Rule, 1980) past in dit type.

Het. zijn vooral deze laatste twee typen ('hedonistic' en `power/control-ori-
ented') en in mindere mate het `visionary' en het `mission-oriented' type die
voor dit onderzoek van belang zijn. De lustmoordenaar ('hedonistic') en de
`power/control-oriented' moordenaar zijn overduidelijk individuen die reeds
voor het misdrijf een bepaalde fantasie hebben, die zij in de moord tot uiting
laten komen. Daarmee sluiten zij naadloos aan bij hetgeen zich volgens Ress-
Ier e.a. (1988) en Norris (1988) in het hoofd van de dader afspeelt.

4.5 Fantasie en prostitutiemoorden

Wat is de link tussen fantasie en moorden op prostituées? Er zijn verschil-
lende situaties denkbaar, die voortkomen uit hetgeen hierboven is gezegd. We
zullen die toelichten aan de hand van vier typen moordenaar: de prostituant,
de moordenaar met een missie4, de lustmoordenaar en de machtswellustige
moordenaar. Bij de eerste twee typen is het voor de dader van belang dat het
slachtoffer een prostituée is. Bij de laatste twee speelt dat voor de moordenaar
geen rol, maar schept de werkomgeving van de prostituée gunstige voorwaar-
den voor de moord.

4 Bij de beschrijving van deze moordenaar zijn elementen van Holmes en DeBurger's
`visionary type' en `mission-oriented type' tot één type samengevoegd.
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4.5.1 De prostituant

Bij de eerste situatie waarin fantasie en prostitutiemoord aan elkaar zijn ver-
bonden, gaat het om de daad van een prostituant. De dader vermoordt een pros-
tituée tijdens een betaald contact of nadat zij elkaar hebben leren kennen bij
zo'n contact. De fantasieën die ter sprake kwamen, kunnen bijdragen aan een
dodelijke afloop. Zij hebben bezit genomen van de gedachten van de dader,
die het gevoel heeft zeer onheus bejegend te zijn wanneer eerst aan zijn fan-
tasie tegemoet gekomen wordt en hij hem vervolgens gedwarsboomd ziet. De
spanning loopt daardoor zo hoog op, dat hij in zijn frustratie een moord kan
begaan.

In deze situatie is de fantasie niet slechts een onuitgesproken wens is, maar
met de uitvoering ervan is reeds begonnen. De hoer heeft daarin een belang-
rijke rol, zij speelt, vaak omwille van klantenbinding, bewust mee in de fan-
tasie van de klant. Waar zij de grenzen van haar optreden moet leggen is zeer
belangrijk, want we zagen al dat de fantasieën die in de prostitutie terugkeren
op gespannen voet staan met de beginselen van het beroep. Als zij haar mede-
werking staakt op een moment dat de man dat niet verwacht en dit tot gevolg
heeft dat zijn fantasie niet vervuld wordt, betekent dat een teleurstelling.
Wanneer hij vindt dat het haar schuld is en niet de zijne en dat ze hem dit
gemakkelijk had kunnen besparen, dan kan hij furieus worden. Het optreden
van de professionele hoer wordt daarom idealiter gekenmerkt door een perfec-
te balans tussen tegemoetkoming aan de fantasie en persoonlijke onbereikbaar-
heid (vgl. Meijer, 1980, p. 17).

4.5.2 De moordenaar met een missie

Dit type moordenaar heeft het niet op een individu gemunt, maar op een be-
paalde categorie slachtoffers. Hij zal na een enkele moord te hebben gepleegd
niet stoppen. De missie, die hij zichzelf heeft opgelegd, is daarmee niet vol-
bracht.

De misdrijven van deze moordenaar met een missie hebben in algemene
zin geen seksuele componenten (Holmes, 1991, p. 67). Toch is het mogelijk
dat de dader een moordenaar is die bewust onder prostituées zijn slachtoffers
maakt. Holmes en DeBurger (1985) noemen een moordenaar die vier vrou-
wen ombracht, die zich alle vier (ogenschijnlijk) prostitueerden.

The murderer of these women had a personal mission, a mission to rid his community
of prostitutes. (...) He verbalised a sense of pride because of rendering the community
such a great service. (Holmes en DeBurger, 1985, p. 32)
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`I'm down on whores, and 1 shan't quit ripping them up untill I am buckled,'
zo luidde een geschreven boodschap van `Jack the Ripper' eind vorige eeuw
(zie paragraaf 3.1). Jack lijkt dus een missie te hebben gehad, maar omwille
van zijn specifieke modus operandi is het vermoedelijk juister om hem als
lustmoordenaar aan te merken (zie paragraaf 4.5.3).

Als we een poging doen om de missie van deze daders te bevatten, blijkt
het feit dat slachtoffers als hoer werken essentieel kan zijn voor dit type moor-
denaar. Allen (in: Nicholson, 1979) reikt ons hiervoor een verklaring aan: in
een puriteinse samenleving, als bijvoorbeeld de Noordamerikaanse staat pros-
titutie in een zeer slecht licht. Mannen die streng zijn opgevoed, hebben vaak
geleerd hun eigen seksuele gevoelens te verfoeien. Zij projecteren deze ver-
langens op hoeren, die daarvoor een gemakkelijk object zijn, want zij vinden
seks ogenschijnlijk lekker. Omwille van hun seksuele gedrag vindt de dader
hen daarom vies en weerzinwekkend. Hij kan zijn eigen driften echter niet
volledig beteugelen, gaat naar een van deze vrouwen en kan haar vermoorden
in een uitbarsting van woede `because of the attributen he has projected on to
her' (Nicholson, 1979, p. 124).

Mensen in de omgeving van dit type moordenaar kunnen zich zeer slecht
voorstellen dat de persoon die zij kennen tot zulke gruweldaden in staat is.
Enerzijds komt dat omdat hij een missie heeft die hij niet van de daken
schreeuwt, maar in het geniep uitvoert. Van de andere kant moet men zich re-
aliseren dat zijn denkbeelden (dat prostitutie verwerpelijk is) helemaal niet zo
ver verwijderd zijn van de gangbare voorstellingen van zijn gemeenschap. Het
is vooral de rigoreuze actie die hij onderneemt, die hem van zijn omgeving
onderscheidt.

Zowel de moeder van Bobby Joe Long als die van Henry Lee Lucas ver-
dienden als prostituée hun geld. De diepgewortelde haat van deze beide moor-
denaars jegens de vrouwen die hen een vreselijke jeugd bezorgden, werd ge-
projecteerd op andere vrouwen met hetzelfde beroep (Norris, 1988 en 1991).
De twee bovenstaande typen moordenaar maken onder hoeren hun slachtoffers
omdat vrouwen met dit beroep een rol spelen in hun fantasieën. Voor anderen
doet het niet ter zake dat hun slachtoffers prostituées zijn. Prostitutie speelt
dan een rol omdat de vrouwen daardoor een gemakkelijk of voor de hand lig-
gend doelwit vormen.

Aangezien hoererij zich (deels) in de illegaliteit voltrekt, opereren deze
vrouwen in een schemergebied dat de anonimiteit van de betrokkenen zoveel
mogelijk moet waarborgen. Hun werkplek is een doorgangsgebied met vele
vreemdelingen. De slachtoffers zijn in deze setting gemakkelijk te benaderen
en tegelijkertijd kan de politie er moeilijk uit de voeten. In deze omgeving
worden hoeren het doelwit omdat hun werksetting een goede 'opportunity to
kill' biedt voor de dader die op zoek is naar een slachtoffer (Jenkins, 1988,
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p. 8; zie ook Jenkins, 1989 en 1992). Dit is van toepassing op de twee moor-
denaarstypen die nu besproken zullen worden.

4.5.3 De lustmoordenaar

Voor dit type moordenaar is seksuele spanning met doden verbonden. Holmes
en DeBurger noemen de moord een 'thrill' en 'pure enjoyment' voor de dader
(1985, p. 32). De moorden die hij begaat, worden gekenmerkt door excessief
gebruik van geweld. Bij een brutale aanval wordt het slachtoffer gedood en
daarna wordt het lichaam verder gemutileerd. Vooral lichaamsdelen die voor
de dader een seksuele betekenis hebben, worden postmortaal bewerkt (De Ri-
ver, 1956). Ook antropofagie, piquerisme en necroftlie5 komen voor in com-
binatie met lustmoord (Hazelwood en Douglas, 1980; Holmes, 1991). Volgens
de literatuur blijken de meeste lustmoordenaars niet in staat normale seksuele
relaties te onderhouden. Dat wordt veelal herleid op de vroege jeugd, waar de
kiem gelegd wordt voor hun gewelddadige fantasieën. De prostituée die
's nachts alleen op straat loopt en zo'n kwaadwillende passant seksueel uit-
daagt, kan gemakkelijk tot slachtoffer worden.

4.5.4 De machtswellustige moordenaar

De lustmoordenaar martelt en doodt zijn slachtoffer om lustgevoelens op te
roepen die hij op seksuele wijze uit. In andere gevallen kan seks het middel
zijn dat de dader gebruikt om zijn macht over het slachtoffer uit te drukken.
Deze machtswellustige moordenaar wil macht voelen over zijn slachtoffer.
Voor hem bestaat het beleven van zijn fantasieën niet uit het onmiddellijk ver-
moorden van de vrouw, maar juist het vangen en kunnen zien dat ze in zijn
macht is, geeft de man bevrediging. In de ultieme fase van zijn macht kan hij
beschikken over haar leven, hij wil voor God spelen. Daarin schuilt de span-
ning die hij zoekt. Hoewel seks dus een rol kan spelen, is het niet de centrale
drijfveer bij de moord.

Bobby Joe Long, een Amerikaanse seriemoordenaar, is een duidelijk voor-
beeld van dit type moordenaar (Norris, 1988). Vooral bij zijn laatste slacht-
offer komt aan het licht wat zijn fantasie behelst, hoewel het dan juist niet tot

5 Dit betekent resp. het eten van mensenvlees, het snijden in mensenvlees en het seks
hebben met een dood lichaam. Alle drie deze activiteiten kunnen seksueel stimule-
rend zijn voor de dader.
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een beleving ervan komt. Hij overmeestert een meisje, maar zij blijkt niet te
reageren zoals hij verwacht. Ze had in haar jeugd ervaringen met incest en
wanneer zij zich realiseert dat ze ten tweede male seksueel misbruikt dreigt te
worden, komt ze niet in verzet, maar is haar reactie juist zeer gelaten. Long
raakt hierdoor in de war en weet niet wat hij moet. Hij wil angst zien, maar
zijn daden roepen slechts passiviteit op. Daarom laat hij het meisje uiteinde-
lijk lopen en als gevolg daarvan wordt hij enige tijd later ingerekend.

Dit type moordenaar is in dit onderzoek interessant omdat het overeenkom-
sten vertoont met sommige verkrachters. Beelen (1988) belicht de drijfveren
van verkrachters, die soms nauw bij de zojuist geschetste situatie aansluiten.
Hij wijst erop dat verkrachting macht over het slachtoffer impliceert, maar dat
deze macht ook juist het centrale motief kan zijn (Beelen, 1988, p. 33). Ook
het verkrachterstype van de `gestoorde jager' dat Leuw noemt (1985b,
pp. 216-218), vertoont parallellen met de hier genoemde moordenaar. Dit
type had in de Amsterdamse `aanrander met de hond' destijds een haast
spreekwoordelijke exponent. Hij selecteerde zijn slachtoffers, volgde en over-
meesterde hen in hun eigen woning. Hij hield hen urenlang gevangen en
dwong hen hem te bevredigen. Soms lukte dat niet en dan masturbeerde hij.
Onderwijl praatte hij op hen in, waarbij zijn vervaarlijke hond ook een rol
had. Hij gebruikte het dier om de vrouwen in een voortdurende staat van
angst te houden. `Net als in de Boys from Brazil', zei hij dan (een film met
prominente rollen voor Dobermann Pinchers). Uit wat over deze zaak is
geschreven, blijkt dat deze man zijn slachtoffers niet doodde noch hen fysiek
mishandelde, maar dat hij plezier putte uit de macht die hij over hen had.

Hetzelfde thema kwam ook in de dossiers terug. Uit processen-verbaal die
bij de moordzaken waren gevoegd, bleek namelijk dat verscheidene prosti-
tuanten er plezier in scheppen om hoeren onder valse voorwendselen mee te
lokken om hen vervolgens gevangen te houden, te mishandelen en te genieten
van de angst die zich van hun slachtoffers heeft meester gemaakt. Ze uiten
grove bedreigingen, sommigen zeggen zelfs hen te zullen vermoorden, maar
laten hen uiteindelijk weer vrij. Dat de vrouw (doods)angsten uitstaat, moet
deel uitmaken van de operatie en zal voortkomen uit de fantasieën van deze
gewelddadige hoerenlopers.

Hazelwood en Warren deden onderzoek naar serieverkrachters. De werk-
wijze die zij als de `surprise approach' betitelen (Hazelwood en Warren, 1990,
p. 12), sluit aan bij de wijze waarop de zojuist beschreven verkrachters te
werk gaan. Helaas doen zij geen uitspraken over de drijfveren van deze cate-
gorie verkrachters, zodat het gissen is of ook voor hen de onderwerping van
het slachtoffer belangrijker is dan de seksuele component van de verkrachting.
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5 Data'

De twintig onderzochte moorden vonden plaats tussen 1 januari 1980 en 31
december 1991. Het merendeel van de Amsterdamse moorden stammen uit de
eerste helft van het decennium, de Rotterdamse juist (allemaal op één na) uit
de tweede helft. Een `topjaar' was 1989, waarin drie Amsterdamse, twee Rot-
terdamse en de Limburgse moord werden gepleegd (zie bijlage 2, tabel 1).

De opsporingsinspanningen leverden lang niet altijd de gewenste resultaten
op (bijlage 2, tabel 2). Bij slechts twee moorden werd een dader aangehouden
die de moord bekende. Beide keren was het slachtoffer prostituée. Bij vijf
moorden heeft men een verdachte aangehouden, maar kon onvoldoende bewijs
worden geleverd voor zijn schuld en bekende hij niet. In alle gevallen ging
het om een prostituée. Eén prostituée stierf naar alle waarschijnlijkheid aan de
gevolgen van een overdosis. Er zijn echter zeker ook anderen bij haar dood be-
trokken geweest. Bij twaalf zaken ten slotte, tast men volledig in het duister;
het betreft tien hoeren.

Bij het bestuderen van de dossiers zijn gegevens verzameld over de daders,
de slachtoffers en over de moorden. Hieronder zullen een aantal aspecten daar-
van worden weergegeven.

5.1 Daderkenmerken

Slechts twee moorden op prostituées werden opgelost, ze stammen allebei uit
het jaar 1989. Er is dus zeer beperkt informatie beschikbaar die rechtstreeks
van de daders afkomstig is. De ironie wil dat er tegen één van deze twee da-
ders nog andere verdenkingen bestonden, maar voordat hij daarover onder-
vraagd kon worden heeft hij zich verhangen in het huis van bewaring.

Deze Nederlandse man uit Amsterdam was 48 jaar oud. Hij is twee keer ge-
trouwd geweest en eveneens twee keer gescheiden, beide keren zou de vrouw
een ander hebben gehad. De laatste keer was het haar enkel te doen om het ver-
krijgen van een paspoort. Hij had twee kinderen uit het eerste huwelijk. Hij
was werkzaam als magazijnbediende, maar bleek op zijn werk niet te handha-

6 In bijlage 2 worden de data in de vorm van rechte tellingen weergegeven.
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ven; er was een afkeuringsprocedure in gang gezet. De man was onder behan-
deling van een psychiater. Hij noemde zichzelf gevaarlijk, omdat hij wist dat
hij driftaanvallen had. In 1961 heeft hij al eens een straf van een jaar uitgeze-
ten wegens een poging tot moord op een prostituée. De dag na de moord werd
hij aangehouden in zijn eigen woning. Hij lag op dat moment in bed met een
Duitse vrouw die hij op de Wallen had opgepikt.

De tweede dader was 19 jaar, eveneens een Nederlander. Hij woonde in
Limburg bij zijn ouders, die een kruidenierszaak hadden en hem streng opvoed-
den. De jongen volgde een vakopleiding tot slager. Hij had geen strafblad voor
hij de moord beging. Na het misdrijf werd de spanning hem te groot. Hij
biechtte zijn daad op aan zijn vader en samen gingen ze naar de politie.

5.2 Slachtofferkenmerken

Om voor de hand liggende redenen is over de slachtoffers veel meer bekend
dan over de daders. Eerst zullen we de aandacht richten op hun persoonlijke ge-
gevens, om daarna te kijken naar de wijze waarop zij hun professie uitoefen-
den en de risico's die ze daarbij liepen.

Leeftijd
Iets minder dan de helft van de slachtoffers mag jong genoemd worden, dat
wil zeggen vooraan in de twintig. De anderen zijn ouder. De helft heeft een
leeftijd tussen de 25 en 40 jaar. Twee vrouwen zijn nog ouder: 45 en één zelfs
56 jaar (zie bijlage 2, tabel 3). Hoewel de oudste vrouw een Amsterdamse is
en haar opmerkelijke leeftijd de statistieken beïnvloedt, zijn toch de vrouwen
uit de hoofdstad gemiddeld drie jaar jonger dan de Rotterdamse: respectieve-
lijk 27,6 jaar en 30,6 jaar.

Herkomst en nationaliteit
Een groot deel van de slachtoffers is buitenlands (zie bijlage 2, tabel 4). Bijna
de helft van de slachtoffers is in Nederland geboren. Eén vrouw was in Span-
je geboren, zij was de dochter van een Nederlandse vrouw. Toen de Spaanse
vader stierf bij een auto-ongeluk, remigreerde de moeder en op haar negende
kwam ook het slachtoffer naar Nederland. Samen met de Antilliaanse vrouw
(en natuurlijk degenen die hier zijn geboren) is zij ook Nederlandse. In totaal
elf vrouwen hadden de Nederlandse nationaliteit. De vrouw die in Joegoslavië
was geboren, was genaturaliseerd tot Duitse. De vrouw uit Zwitserland werd
vermoord toen zij voor een korte vakantie in de hoofdstad was. De anderen
woonden weliswaar in Nederland, maar hadden het staatsburgerschap van het
land waar zij geboren waren.
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Hier zien we een belangrijk verschil tussen de twee grote steden. Alle Rotter-
damse slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit, terwijl de Amsterdam-
se groep slachtoffers qua nationaliteit een zeer heterogene samenstelling heeft.
Slechts drie vrouwen uit de hoofdstad zijn Nederlanders. Dat moet samenhan-
gen met de aantrekkingskracht die deze stad heeft op druggebruikers uit an-
dere Europese landen (zie Korf en Van Poppel, 1986; Korf, 1987).

Sociale contacten
Hadden de slachtoffers (stabiele) relaties? De meeste vrouwen (tien) hadden
een vaste vriend; in alle gevallen op één na was dat een druggebruiker. Van
één Rotterdamse vrouw was de vriend langdurig gedetineerd in het buiten-
land. Negen slachtoffers waren alleenstaand. Drie van hen waren in het verle-
den getrouwd, maar leefden inmiddels gescheiden van hun man. Een van de
vrouwen was gehuwd ten tijde van het misdrijf. Dit betreft echter een schijn-
huwelijk met een man uit India die in Duitsland verbleef, terwijl zij met haar
vriend in Amsterdam zat. Deze laatste relatie (de vaste vriend) beschouwen we
hier als de belangrijkste. De Amsterdamse vrouwen hadden vaker een vaste re-
latie (zeven van de elf), terwijl de Rotterdamse slachtoffers vaker alleenstaand
waren (vijf van de acht). Zie ook bijlage 2, tabel 5.

Vijf vrouwen hadden kinderen. Eén Amsterdamse vrouw was gescheiden
en haar man had de zorg voor de twee kinderen. Een andere Amsterdamse
had twee kinderen, maar verzorgde slechts de jongste. De derde uit de hoofd-
stad had een dochtertje dat zij wel kende maar niet zelf verzorgde. Eén Rot-
terdamse vrouw was uit de ouderlijke macht ontzet, zij noch haar toenmalige
vriend wisten waar hun kind was ondergebracht. De laatste vrouw ten slotte
woonde nabij de Maasstad en had zelf de zorg voor haar twee kinderen.

Over de contacten met collega's of andere druggebruikers is weinig be-
kend. Uiteraard zullen zij banden hebben met anderen, maar of die zich be-
perken tot functionele aspecten of daarnaast ook emotionele waarde hebben,
bleef onduidelijk. Slechts van zes van de Rotterdamse hoeren die regelmatig
`Keetje Tippel' (de ontmoetingsplek op de zone) bezochten, werd enigszins dui-
delijk hoe zij zich temidden van anderen gedroegen. Twee van hen keek men
met de nek aan omdat ze moeilijk handelbaar waren, de een agressief en de
ander psychisch gestoord. Twee anderen kwamen zelden in de keet, zij ope-
reerden het meest professioneel en mengden zich nauwelijks met collega's. De
twee laatsten bezochten de ruimte zeer vaak om uit te rusten. Zij waren zware
gebruiksters en zagen zich genoodzaakt om veel te werken. Beiden stonden be-
kend als zachtaardig, ze waren stil en zochten weinig contact met anderen.
Contacten met anderen hingen ook samen met de woonsituatie van de slacht-
offers. Dit komt nu aan de orde.
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Wonen
Wat was aard van de meest recente verblijfplaats(en) van het slachtoffer? Ze-
ven vrouwen hadden een vast adres voor een langere periode. Dit behelst een
zeer uiteenlopende reeks. Het betekende aan de ene kant dat een woning al
voor tenminste vier maanden werd gehuurd, maar het andere uiterste was dat
een vrouw haar woning had gekocht. Drie vrouwen bleken verschillende wo-
ningen achter elkaar steeds voor korte duur op informele wijze te huren (on-
derhuur). De meeste vrouwen hadden geen vaste verblijfplaats. Zij logeerden
bij collega-druggebruikers of bij klanten c.q. `opvangers' (acht keer), die hen
(vaak op verzoek) onderdak verschaften. Eén vrouw verbleef enige tijd bij het
leger des heils en leidde de week voorafgaand aan haar dood een zwervend be-
staan. Eén slachtoffer was op vakantie in Amsterdam. Met betrekking tot de
woonsituatie zijn er geen opvallende verschillen tussen de beide grote steden
(zie bijlage 2, tabel 6).

Inkomsten
Twee vrouwen waren geen prostituée. Zij verdienden daar dus geen geld mee.
Een van de twee had een baan als serveerster, de ander leidde een zwervend
bestaan en at, nagenoeg letterlijk, van de straat.

Hadden de overige vrouwen nog andere inkomstenbronnen? Als zij geen
adres hadden waar zij stonden ingeschreven, dan konden zij geen uitkering ont-
vangen. Dat zou dus voor tenminste tien vrouwen moeten gelden. Eén vrouw,
die op steeds andere adressen `logeerde', loste dat echter op door haar uitke-
ring te laten storten op de rekening van een bekende, die hem vervolgens voor
haar beheerde. Vier Amsterdamse vrouwen hadden enige bemoeienis met drug-
handel. Toch zullen hun inkomsten uit de prostitutie zeer waarschijnlijk hoger
zijn geweest dan die uit de handel.

Van twee vrouwen, een Amsterdamse en de Limburgse, werd duidelijk dat
zij zeer goed bij kas waren. Van beiden bestaat het vermoeden dat zij van rij-
ke klanten veel geld hebben gekregen. Beide personen zijn onder `divers' ge-
plaatst (zie bijlage 2, tabel 7). De vrouw uit Kerkrade woonde in Duitsland in
een huis van haarzelf en een andere woning verhuurde zij. Enige tijd voor haar
dood kocht ze een BMW cabriolet van zo'n 30.000 gulden. De Amsterdamse
vrouw bleek een bankrekening in Luxemburg te hebben met 590.000 gulden!
Dit laatste was voor iedereen een volslagen verrassing, temeer ook daar zij
een allerminst luxueus leven leidde. Er zijn geen aanwijzingen dat de motie-
ven van de moordenaars verband houden met het vermogen van deze vrouwen.

Van de Amsterdamse vrouwen is de bemoeienis met de drughandel opval-
lend. Voorts hebben minder vrouwen uit de hoofdstad een uitkering, dat zal
samenhangen met het feit dat het hier meestal om vrouwen gaat die niet de
Nederlandse nationaliteit hebben.
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Drugs
Het druggebruik van de slachtoffers was zeer divers (zie bijlage 2, tabel 8).
Er bevonden zich zware gebruiksters onder de slachtoffers, maar ook perso-
nen die incidenteel gebruikten en zelfs twee niet-gebruiksters. Vier slachtoffers
gebruikten geen harddrugs (één vrouw gebruikte enkel `pillen', één alleen ca-
nabis en de twee genoemde niet-gebruiksters). De rest had een divers menu,
waarin heroïne en cocaïne, al dan niet gezamenlijk, een belangrijke plaats in-
namen. Van twee Rotterdamse vrouwen is bekend dat zij ook grote hoeveel-
heden alcohol gebruikten. Beide waren polydruggebruikers.

De gebruikgewoonten veranderden in de onderzochte tijdspanne. Zo had
horsegebruik een prominentere plaats op het menu van de vroegste slachtoffers
dan bij slachtoffers uit een latere periode. Cocaïne werd pas na het midden
van de jaren tachtig echt populair in de drugscene en ook het gebruik van tran-
quillizers en slaapmiddelen ('pillen') kwam pas goed in zwang toen heroïne al
lang bekend was. Deze `mode-invloeden' maken het moeilijk het middelenge-
bruik op verschillende momenten in een zo lange tijdspanne te vergelijken.

Over de mate van gebruik zijn de gegevens onvolledig. Soms betrof het
zware gebruiksters, wiens levenswandel door hun gebruik nadrukkelijk werd
beïnvloed. In de Rotterdamse zaken trachtte men soms hun drugachtergrond
uit te pluizen. Van de Amsterdammers moest dat worden vastgesteld aan de
hand van zaken die meer impliciet werden vermeld: bijvoorbeeld het frequen-
teren van de Zeedijk of dagelijks bezoek aan de methadonbus. Er ontbreken te
veel gegevens om hier een goed overzicht van te geven. We zullen deze kwes-
tie echter hieronder nog aan de orde stellen.

Hoereren
De prostituées onder de slachtoffers hadden zeer wisselende loopbanen in de
prostitutie. Zij waren tenminste vier maanden en op zijn langst al dertig jaar
in dit beroep werkzaam (bijlage 2, tabel 9). Gezien de hoge uitschieters in de-
ze categorie is het niet zinvol een gemiddelde uit te rekenen. Amsterdam kent
meer slachtoffers die relatief kort werkten dan Rotterdam. Zeven personen
prostitueerden zich er minder dan twee jaar, in de Maasstad zijn dat er twee.

Op het moment van het misdrijf waren de slachtoffers in verschillende tak-
ken van de prostitutie werkzaam (bijlage 2, tabel 10). Alle Rotterdamse vrou-
wen, behoudens de niet-hoer natuurlijk, tippelden. In Amsterdam gold dat voor
zeven van de slachtoffers, twee zaten achter het raam en één werkte thuis. In
tegenstelling tot de Nederlandse moorden uit voorbije decennia (zie paragraaf
3.2) lijkt tegenwoordig het fenomeen prostitutiemoord dus zeer nadrukkelijk
met tippelprostitutie te zijn verbonden.
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Typologie van slachtoffers
Een combinatie van de bovenstaande gegevens maakt het mogelijk om de
slachtoffers in te delen in drie categorieën (zie bijlage 2, tabel 11). Gegevens
over relaties, woonsituatie en inkomsten werden gebruikt om deze, overigens
arbitraire, indeling te maken. Daarnaast vormt vooral de wijze waarop zij hun
druggebruik in hun bestaan weten te integreren een belangrijke graadmeter.
Aan de ene kant zien we de vrouwen die een `normaal' maatschappelijk be-
staan leiden, terwijl vrouwen aan de andere kant zich in een marginale positie
bevinden. De derde categorie bevindt zich hier `tussenin'.

5.3 Risico voor slachtoffer

Of een slachtoffer veel risico loopt om vermoord te worden is afhankelijk van
persoonlijke eigenschappen, maar ook van de omgeving. Wat het laatste be-
treft, zullen we ingaan op de situatie waarin slachtoffer en dader elkaar zijn
tegengekomen, onderverdeeld in tijd en plaats. De persoonlijke eigenschappen
zijn te splitsen in fysieke gesteldheid en gedrag. Daarbij dient overigens opge-
merkt dat deze scheiding niet geheel zuiver is, want de plaats waar en het tijd-
stip waarop gewerkt wordt, kunnen ook gezien worden als resultaat van keuzes
van het slachtoffer en dus als onderdeel van haar gedrag.

Verschillende combinaties van omgeving, het fysiek van de slachtoffers en
hun gedrag bepalen tezamen een risico-continuum. De stelling, dat hoeren zo
vaak vermoord worden omdat ze gemakkelijke slachtoffers zijn (Jenkins, 1988;
zie ook paragraaf 4.5.1), hangt met deze punten samen.

Fysieke gesteldheid
Beperkte lichamelijke kracht als gevolg van leeftijd (erg jong of juist oud) of
de intensieve levenswandel van een drugverslaafde kunnen een persoon tot
een makkelijk te overmeesteren slachtoffer maken. Voor drie Amsterdamse
vrouwen en voor twee Rotterdamse vrouwen gaat dat op. Eén Amsterdamse
was al 56 jaar oud, de andere twee waren duidelijk verzwakt door hun leven
als druggebruikster. Dat laatste gold ook voor de twee Rotterdamsen.

Gedrag
Het gedrag van een prostituée is er idealiter op gericht dat zo veel mogelijk
wordt verdiend, maar tegelijkertijd moet ellende met klanten worden voor-
komen. De ervaren hoer zal een potentieel gevaarlijke situatie herkennen en
haar maatregelen treffen. De vrouw doet dat in eerste instantie door afspraken
te maken met de klant. Zij kan grenzen stellen aan de te verrichten handelin-
gen of aan de afwerkplaats. Ze kan ook i berhaupt weigeren met een bepaalde
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persoon in zee te gaan, maar wanneer een fors bedrag in het vooruitzicht
wordt gesteld, kan ze geneigd zijn dubieuze verlangens in te willigen.

Komt er toch onenigheid als ze met een klant is meegegaan en dreigt er ge-
weld te worden gebruikt, dan kan de vrouw trachten alarm te slaan. In de set-
ting van het bordeel is dat uiteraard veel makkelijker dan voor de vrouw die
niet werkt in de onmiddellijke nabijheid van collega's. Zij kan proberen te
vluchten en in laatste instantie kan ze zich fysiek verdedigen. Als voorzorg
kan zij zich wapenen. Het spreekt voor zich dat zij beter met het wapen kan
dreigen dan het daadwerkelijk gebruiken, temeer ook omdat zo verdere esca-
latie mogelijk nog achterwege blijft. Eén vrouw zou wanneer ze werkte altijd
een aardappelschilmesje bij zich hebben. Dit mesje werd overigens niet aange-
troffen op de plaats delict.

Wat er bekend is over het gedrag van de slachtoffers werd opgetekend uit
de monden van haar collega's en kennissen en werd voorts door hulpverleners
meegedeeld. Behalve met de wijze waarop moeilijkheden kunnen worden voor-
komen, heeft deze informatie ook betrekking op gedrag dat juist problemen
genereert. Deze gegevens zijn uiterst onvolledig en niet gelijksoortig. Over de
Amsterdamse hoeren ontbreken zij nagenoeg volledig. Slechts van één hoer
uit de hoofdstad werd gezegd dat zij haar klanten bestal.

De manier waarop het slachtoffer haar beroep uitoefende, werd door per-
sonen uit het Rotterdamse milieu toegelicht aan de hand van verschillende pun-
ten. Men lette erop of zij haar klanten selecteerde, of zij zich aan haar afspra-
ken hield (of ze leverde wat ze beloofde, of ze klanten bestal) en of ze onder
de prijs werkte. Van zeven personen waarover deze informatie (ten dele) voor-
handen is, bleken er vier het beroep op riskante wijze uit te oefenen. Van hen
was bekend dat zij wel eens onenigheid met klanten hadden en dat werd in
deze gevallen mede aan de opstelling van deze vier vrouwen geweten.

Tijd en plaats
Een vrouw die een moordenaar treft in een omgeving waar op dat moment
ook anderen aanwezig zijn, heeft een grote kans dat het gezien en gehoord
wordt wanneer er iets misgaat, zodat de dader zich bespied weet of zodat er
ingegrepen kan worden. Op `stille' c.q. late uren, wanneer er weinig mensen
aanwezig zijn, kan men dus van een groter risico spreken. Over de Rotter-
damse situatie moet nog opgemerkt worden dat de tippelzone aldaar na 4.00
uur stil is, omdat na dat tijdstip 'Keetje Tippel' is gesloten en de meeste vrou-
wen het dan voor gezien houden. De hulpverleners ter plekke noemden de
uren tussen 4.00 en 6.00 uur een stille tijd.

Van bijna alle slachtoffers is bekend dat zij normaliter laat werkten. De
meesten zijn op de nacht van de moord nog gezien, maar men weet niet van
iedereen op welk moment zij hun moordenaars tegenkwamen. Het is opval-
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Tabel 1: Situatie waarin het slachtoffer verkeerde

situatie
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

riskant 4 0 4 0 0 8
tussenin 4 1 3 1 0 9
niet riskant 2 0 0 0 1 3

totaal 10 1 7 1 1 20

lend dat vijf Rotterdamse vrouwen juist in de hierboven genoemde vroege och-
tenduren voor het laatst zijn gezien. De anderen uit de Maasstad verdwenen
ook in de nachtelijke uren (zie bijlage 2, tabel 12).

Voor de hoofdstedelijke gevallen was dat moeilijker te achterhalen. Drie
waren eerder op de avond voor het laatst gezien, terwijl men in vijf gevallen
in het duister tast. Het onderzoek van deze zaken kwam pas op gang nadat het
lijk was gevonden. Door het ingetreden ontbindingsproces kon slechts geschat
worden hoe lang ze dood waren. Dat was op zijn minst enige dagen, maar
soms zelfs enige weken. Drie lijken hadden in het water gelegen. Eén werd in
haar eigen woning gevonden. De vijfde vrouw vond men op een parkeer-
plaats, waar zij echter pas geruime tijd na haar dood is neergelegd. Al met al
leidt dit tot de weinig verrassende conclusie, dat zij die in het donker werken
de grootste kans maken vermoord te worden.

Wat de plaats betreft waar de vrouwen werkten, wordt verwezen naar de
paragraaf `Ontmoetingsplaats' die later zal volgen. We kunnen hier volstaan
met de vaststelling dat de zone de gevaarlijkste werkplek voor hoeren is.
Maar liefst twaalf van de twintig slachtoffers kwamen daar naar alle waar-
schijnlijkheid hun moordenaar tegen.

De factoren die we genoemd hebben, zouden van invloed kunnen zijn op
het risico om vermoord te worden. Van de andere kant moeten we vaststellen
dat de kans vermoord te worden kennelijk nooit tot nul is te reduceren. Zo
werkte de Limburgse vrouw overdag in een club, zij was fysiek fit en ge-
droeg zich, objectief gezien, niet provocerend. Toch werd zij vermoord. Hier
moet wel worden opgemerkt dat er, behalve de vrouw en de dader, op dat
moment niemand in de club aanwezig was.

Met de nodige reserve (vooral hoofdstedelijke gegevens ontbreken) kunnen
we in tabel 1 tot een weergave komen.

We hebben een beeld van de slachtoffers, maar de informatie van de
daders laat nog veel meer te wensen over. Als we naar het misdrijf kijken,
moet dat in ieder geval over de werkwijze van de daders meer duidelijkheid
kunnen verschaffen.
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5:4 De moorden

Eerst zullen we de aandacht richten op zaken die feitelijk zijn aangetroffen op
de plaats delict (pd) en wat kon worden vastgesteld na technisch onderzoek op
het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk.

5.4.1 Lijk

Twee slachtoffers werden normaal gekleed gevonden; een van hen was een
Amsterdamse, de ander kwam uit Kerkrade. Alle Rotterdamse vrouwen en drie
uit de hoofdstad vormen een tweede categorie, zij werden gedeeltelijk ontkleed
gevonden. Aan hun dood lijkt een worsteling vooraf te zijn gegaan. Zeven
vrouwen uit de hoofdstad werden zonder enige kleding gevonden. Deze derde
categorie is op een onopvallende plaats gedumpt (zie bijlage 2, tabel 13).

Hier zien we een duidelijk verschil tussen de beide grote steden. Het ver-
schil tussen de tweede en de derde categorie, die dus alleen in Amsterdam
voorkomt, is gelegen in het feit dat de dader bewust maatregelen heeft getrof-
fen om sporen uit te wissen. Alle kleding heeft hij verwijderd en vier keer
(drie hoeren en één niet-hoer) werd het lijk in het water gegooid. In twee van
deze vier gevallen (beide hoeren) werd het lichaam in plastic verpakt en ver-
zwaard met een steen. Het lichaam van één prostituée werd van tevoren in
stukken gesneden. Deels werd het in het water geworpen en deels is het op het
land teruggevonden. Het hoofd van dit lijk ontbreekt tot op heden.

5.4.2 Seks

Welke aanwijzigingen zijn er voor een seksuele toedracht van de moord? Om-
dat het slachtoffer prostituée is, lijkt het voor de hand te liggen dat de moord
een seksuele lading heeft (zie bijlage 2, tabel 14). Toch is dat niet vanzelfspre-
kend, want we zagen dat moordenaars ook als gevolg van ruzie over geld,
vanuit een missie, omwille van lust of uit machtswellust tot hun daad kunnen
komen (paragraaf 4.5). Het doden of het ervaren van de macht over het slacht-
offer is dan het doel en niet de seks, hoewel zulke moorden wel seksuele as-
pecten kunnen hebben.

Naast het beroep van het slachtoffer lijkt ook het feit dat veel lichamen ge-
heel naakt of half ontkleed werden gevonden de veronderstelling te voeden,
dat deze misdrijven een seksuele toedracht kennen. Toch mag men niet daar-
van uitgaan. Ook een hoer kan immers betrokken raken bij een ordinaire ru-
zie met dodelijke afloop. De volledige ontkleding kan het uitwissen van spo-
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ren tot doel hebben en wanneer een slachtoffer gedeeltelijk naakt was, kon dat
ook het gevolg van een worsteling zijn. De aanwezigheid van sperma kan on-
omstotelijk aantonen of kort voor of na de dood seks heeft plaatsgevonden, al
dient men zich in een prostitutiecontext wel af te vragen of dit met zekerheid
het zaad van de dader betreft. Het is daarom geboden om alle tekenen nauw-
lettend waar te nemen en te interpreteren. Welke kleding is verwijderd, op
welke wijze, met welke bedoeling?

In een aantal gevallen moeten we concluderen dat het verwijderen van de
kleding een seksuele betekenis heeft gehad. Het lijk lijkt soms ook bewust in
een bepaalde houding te zijn neergelegd om een seksuele prikkel op te wek-
ken of om seksueel verkeer mogelijk te maken. Geschiedde dat in combinatie
met het feit dat een prostituée op een afwerkplaats werd gevonden die zich
niet in de onmiddellijke nabijheid van dan wel op de zone bevond, dan zien
we ook daarin een aanwijzing voor de seksuele toedracht van de moord.

Slechts in één Amsterdamse en in eveneens één Rotterdamse zaak werd er
sperma aangetroffen. In alle acht de Rotterdamse moorden wijst de ontkleding
en houding van het lichaam op een seksuele toedracht. Datzelfde geldt slechts
voor twee zaken uit de hoofdstad. In beide steden zijn er drie gevallen waar-
bij de plaats van het delict een afwerkplaats is, die op een seksuele toedracht
wijst. Bij deze opsomming zijn enkele gevallen waarvoor geldt dat er ver-
scheidene aanwijzingen zijn. In zeven zaken in de hoofdstad ontbreken duide-
lijke tekenen. De onderlinge overeenkomsten van de Rotterdamse moorden zijn
hier opvallend. Amsterdam biedt een beeld met meer diversiteit.

5.4.3 Wapen

De doodsoorzaak was vier keer niet met zekerheid vast te stellen (bijlage 2,
tabel 15). Het lijk werd soms pas gevonden toen het al in verregaande staat
van ontbinding was en vaak leverde ook het feit dat het enige tijd in het water
had gelegen moeilijkheden op bij de sectie. Dit speelde alleen in Amsterdamse
zaken.

In Amsterdam is verwurging de doodsoorzaak die het meest voorkomt (vijf
keer). In een van deze moorden geschiedde dat in combinatie met verdrinking
(zie paragraaf 5.4, 'de contactplaats'). Verwurging kwam in Rotterdam vier
keer voor, één keer daarvan in combinatie met slaan. Vier keer was dood in de-
ze stad het gevolg van steken, eveneens één keer werd daarbij ook geslagen.

Van wurging was dus in totaal negen keer sprake. Het is opvallend dat
maar in één hoofdstedelijk geval gestoken werd, terwijl dat in Rotterdam vier
keer voorkwam. In elk van de drie steden uit dit onderzoek werd een moord
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gepleegd waarbij een zeer specifiek mes werd gebruikt.7 Moorden op prosti-
tuées zijn dus misdrijven waarbij geen vuurwapens worden gebruikt, in Ame-
rika spreekt men dan van `hands-on-murders'.

In veel gevallen werden er afbraakprodukten van opiaten in het lichaam ge-
vonden, maar slechts in twee gevallen was dat in zulke grote hoeveelheden
dat men aan een overdosis dacht (beide vrouwen waren prostituée). Een van
hen vertoonde verder geen enkel letsel. Het lichaam van de ander is echter
aan stukken gesneden en in het water gelegd. Temeer ook omdat het hoofd ont-
breekt, is de doodsoorzaak hier onduidelijk.

In paragraaf 5.4.4 zullen we de moorden belichten als handelingen, die we
uiteenrafelen tot verschillende ruimtelijke en chronologische onderdelen.

5.4.4 Plaats

`Plaats' is in deze context een begrip dat in verschillende delen gescheiden
moet worden. Het is (1) de plek waar het lichaam gevonden is. Dat hoeft ech-
ter niet de plek te zijn (2) waar het contact tussen de vrouw de dader totstand-
kwam, noch hoeft dat overeen te komen met (3) de plek waar de moord is ge-
pleegd.

De vindplaats
Waar de lichamen van de vermoorde vrouwen werden gevonden, kan eenduidig
worden vastgesteld (zie bijlage 2, tabel 16). Een opvallend verschil tussen
beide steden schuilt in deze vindplaats: acht Amsterdamse slachtoffers werden
in de openlucht gevonden. Zes Rotterdamse lijken werden weliswaar ook bui-
ten aangetroffen, maar in de nabijheid van dan wel op de tippelzone. De acht
uit Amsterdam werden gevonden op plaatsen die juist van de zone verwijderd
waren. Als gevolg van deze topografie lag bij zaken uit de Maasstad een link
met de prostitutie onmiddellijk voor de hand en was dat in Amsterdam aan-
vankelijk onduidelijk.

In acht van de twintig zaken bleken de drie onderdelen (vindplaats, con-
tact, moord) op (nagenoeg) één en dezelfde locatie te hebben plaats gevonden.
Eén Amsterdamse `thuiswerkster' werd in haar eigen woning vermoord. Twee

7 Het lijkt raadzaam om deze wapens te vergelijken, aangezien het professionele uit-
beenmessen zijn die een persoonlijke signatuur van de gebruiker kunnen dragen
(rechts- of linkshandig, voorkeur voor manier van slijpen). Overigens kunnen
slechts de laatste twee door dezelfde dader zijn begaan omdat de eerste dader werd
ingerekend en vastzat ten tijde van de twee volgende moorden in de beide andere
steden. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.
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andere vrouwen uit de hoofdstad kwamen aan hun eind in de kamer waar zij
als raamprostituée werkten. Vijf Rotterdamse vrouwen werden op (loopaf-
stand van) de tippelzone vermoord. Twee daarvan zijn bruut overvallen, ver-
moedelijk zonder dat er een woord is gesproken (één was geen hoer). De drie
anderen hebben zich waarschijnlijk met de dader naar een afwerkplek in de
onmiddellijke nabijheid begeven en werden daar gedood. De vrouw uit Kerk-
rade werd vermoord in de club waar ze op dat tijdstip de enige aanwezige
was en waar de dader (ogenschijnlijk) als klant binnenkwam.

Er zijn ook gevallen waarbij alle drie de onderdelen gescheiden zijn: eén
Amsterdamse vrouw werd gedood door haar gastheer in diens woning ('thuis'),
waar zij logeerde. Hij wilde het lichaam vervolgens elders dumpen, maar liet
het op straat ('buiten, bebouwde kom') achter en vluchtte toen hij gezien
dreigde te worden. Slachtoffer en dader leerden elkaar kennen op de 'tippel-
brug' op de Wallen ('zone'). Een tweede voorbeeld stamt uit de Maasstad:
een vrouw werd op de zone ('zone') opgepikt en meegenomen naar een boven-
woning, waar ze werd vermoord ('in huis'). Het lichaam van de dode heeft de
verdachte vervolgens aan de achterzijde van de woning van het balkon ge-
gooid en is in de tuin gevonden ('buiten, bebouwde kom'). De verdachte op
wiens kamer men grote hoeveelheden bloed heeft gevonden en die ook beken-
de het lichaam naar beneden te hebben gegooid, zegt het lichaam ontzield te
hebben aangetroffen en de moord niet te hebben gepleegd. Zijn schuld kon
niet bewezen worden.

De contactplaats
De plaats waar betrokkenen elkaar ontmoetten, was naar alle waarschijnlijk-
heid de plek waar de vrouw haar diensten aanbood (bijlage 2, tabel 17). Uit
informatie van getuigen en uit aanwijzingen op de plaats delict kon worden af-
geleid dat de prostituées aan het werk waren toen zij hun moordenaar tegen-
kwamen. Slechts in het geval van één Amsterdamse hoer (die aan een overdo-
sis gestorven lijkt te zijn) kan daaraan getwijfeld worden. Hier noemen we de
contactplaats onbekend.

Voor de Amsterdamse niet-prostituée geldt, dat zij zich op of nabij de tip-
pelzone heeft opgehouden. Ze werd daar voor het laatst gezien. Zij had een
kamer gehuurd in een hotel op de Wallen en werd in een sloot nabij Koeken-
gen gevonden. Ze is daar gestorven, want ze is bewusteloos in het water ge-
gooid en uiteindelijk door verdrinking om het leven gekomen. Het is niet dui-
delijk waar de verwurging heeft plaatsgevonden die daaraan vooraf ging. De
Rotterdamse niet-hoer werd nabij de zone dood aangetroffen op de plaats waar
zij zich te slapen had gelegd.
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De moordplaats
De plek waar de moord heeft plaatsgevonden blijft het meest raadselachtig.
Van de twintig moorden moeten we bij liefst negen het antwoord schuldig blij-
ven (zie bijlage 2, tabel 18). Opvallend is dat het veel vaker gissen blijft naar
de moordplaats van de Amsterdamse slachtoffers dan naar die van de Rotter-
damse. In de Maasstad werden vijf vrouwen op of nabij de zone vermoord en
één in een woning. Van de hoofdstedelijke zaken weten we zeker dat de twee
raamprostituées op hun werkplek werden omgebracht en twee vrouwen werden
in een woning vermoord.

Verplaatsing
Het voorkomen van verschillende locaties in relatie tot één moord impliceert
dat de dader zich met het slachtoffer heeft verplaatst (bijlage 2, tabel 19). Dat
kan op twee momenten: tussen de eerste en de tweede plaats (contact en moord)
en tussen de tweede en de derde plaats (moord en vindplaats). Verschillen alle
drie de plaatsen, dan hebben zij zich dus twee keer naar een andere locatie
begeven.

De drie Amsterdamse vrouwen die als raamprostituée en als thuiswerkster
hun beroep uitoefenden, troffen hun dader op hun werkplek en werden daar
vermoord en gevonden. Het zelfde geldt voor de twee vrouwen die nabij de
Rotterdamse zone bruut werden aangevallen en doodgestoken ('geen verplaat-
sing'). Drie tippelaarsters uit Rotterdam hebben zich met de dader van de zo-
ne naar een afwerkplek in de nabijheid begeven. Daar werden zij gevonden
('tussen plaats 1 en 2').

De twee Amsterdamse vrouwen die in landbouwplastic gewikkeld en ver-
zwaard met een steen in een afwateringskanaal werden gegooid, hebben zich
twee keer met de dader verplaatst. Zij tippelden beide op de Wallen, daar
moeten ze dus zijn opgepikt. Vervolgens zijn ze vermoord en nadien in het
water gegooid. Het prepareren van het stoffelijk overschot alvorens het te
dumpen (het plastic met ijzerdraad en een steen) zal niet nabij het water zijn
uitgevoerd. Een dader die zich de moeite getroost om materialen te verzame-
len en het lijk bedachtzaam in te pakken, lijkt niet de persoon om zich te laten
betrappen door die uitvoerige handelingen aan de waterkant te verrichten. Hij
zal dat elders hebben gedaan en met de kant en klare pakketten in de auto is
hij naar het afwateringskanaal gereden. Tussen de ontmoetingsplaats en de
vindplaats zullen beiden daarom nog een derde locatie bezocht hebben. De da-
der heeft zich dus tweemaal met het slachtoffer verplaatst. De Amsterdamse
vrouw wiens lichaam in stukken is gesneden en (deels) in het water is ge-
gooid, moet zich eveneens twee keer met de dader hebben verplaatst. De rede-
nering is analoog: het is niet voorstelbaar dat het prepareren voor het dumpen
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(in dit geval het in stukken snijden van het lijk) op de plaats van achterlating
is geschied ('tussen 1 en 2, en tussen 2 en 3').

Gezien de afstanden tussen sommige plaatsen, de bereikbaarheid ervan en
de sporen die soms werden aangetroffen bij het ontzielde lichaam, kan men
ervan uitgaan dat de dader in tenminste tien gevallen (acht keer in Amster-
dam, twee keer in Rotterdam) een auto als vervoermiddel gebruikte.

In zes gevallen waarin niet was vast te stellen hoe vaak men zich verplaat-
ste ('onbekend'), ging het steeds om lichamen die buiten werden gevonden.
Ze werden neergelegd en er is nauwelijks moeite gedaan om te voorkomen
dat ze gevonden zouden worden. Van drie slachtoffers was alle kleding spoor-
loos. Vermoedelijk heeft de dader hiermee willen voorkomen dat er sporen
werden aangetroffen, die hem noodlottig zouden worden. Alle zes de slachtof-
fers moeten met een auto naar de vindplaats zijn gebracht.
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6 Scenario's

In dit hoofdstuk worden zes scenario's weergegeven die de toedracht tot een
prostitutiemoord in zich dragen. Ze zijn totstandgekomen door de besproken
fantasieën (hoofdstuk 4), de verzamelde data (hoofdstuk 5) en de literatuur met
elkaar te combineren. De scenario's worden gepresenteerd en daarna zullen we
trachten aan te geven welke aanwijzigingen op de plaats delict kunnen verwij-
zen naar een van deze scenario's. Dit heeft consequenties voor de te maken
keuzen in de recherchepraktijk. Die zullen in het volgende hoofdstuk als aan-
bevelingen worden opgesomd.

Bij ieder scenario zijn steeds twee personen betrokken. We zullen steeds de
vraag stellen wiens gedrag de belangrijkste bijdrage tot de fatale afloop heeft
geleverd. We gaan daarbij uit van wat de betrokkenen verwachten. Zij herken-
nen een bepaalde situatie en hebben een beeld van hoe de ander zich zal gedra-
gen. Omdat een moord niet totstandkomt met instemming van beide personen,
moet minimaal één van de twee verrast zijn door het gedrag van de ander.
Het ontstaan van een conflict is in principe te wijten aan degene die de ver-
rassing veroorzaakt, niet aan degene die erdoor overvallen wordt. We zullen
daarom bij elk scenario aangeven of de prostituée df de moordenaar verrast
werd. Waar zich onder de bestudeerde moordzaken een case bevindt die van
toepassing (b)lijkt op een scenario, zal die als voorbeeld worden weergegeven.

6.1 De onverwachte dood

De verraste prostituant en de plotseling gestorven hoer
Sommige prostituanten willen niet graag gezien worden op de tippelzone of
zij vinden de afwerkplekken vieze en niet-stimulerende omgevingen. Tegelij-
kertijd kan een hoer behalve naar inkomsten ook op zoek zijn naar een slaap-
plaats. Om deze redenen vinden betaalde prostitutiecontacten soms in de wo-
ning van de prostituant plaats. Vaak gaat het hierbij om gebruikende prosti-
tuées, wiens interesse voor drugs uiteraard ook gedurende hun verblijf bij de
klant in tact blijft. Behalve de naïvelingen onder hen, zijn de klanten van de
gewoontes van deze gebruiksters op de hoogte. Niet zelden wordt de vrouw
vooraf betaald en gaan ze samen naar de dealer en daarna naar het huis van
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de prostituant. Deze instemming met het druggebruik gaat in nog sterkere ma-
te op voor de mannen waar de tippelende vrouwen logeren, de eerder beschre-
ven `opvangers' (paragraaf 4.2.4).

Wat nu als de prostituée dood wordt gevonden door haar gastheer? Zij kan
per ongeluk een overdosis hebben genomen of bijvoorbeeld een hartbeschadi-
ging hebben opgelopen door vuile dope met acute gevolgen. De slechte licha-
melijke conditie waarin sommige van deze vrouwen verkeren, maakt de kans
nog groter dat een dergelijk ongeluk zich voordoet. De man kan de politie ver-
wittigen, maar van de andere kant is het ook voorstelbaar dat hij niet wil dat
bekend wordt dat een heroïnehoer in zijn huis is gestorven. Als hij het lichaam
laat verdwijnen, hoeft niemand erachter te komen, want meer dan eens heb-
ben deze vrouwen immers weinig omgang met anderen en zal zij niet als ver-
mist worden opgegeven.

Een vrouw uit Amsterdam werd in 1989 gevonden op een parkeerterrein. Zij
was geheel gekleed, ze had geen verwondingen en haar bloed bleek een opval-
lend hoge concentratie opiaten te bevatten. Men dacht meteen aan een overdo-
sis. In Amsterdam zijn nog vier andere gevallen bekend die mogelijkerwijs bij
dit scenario passen. Deze vrouwen werden geheel ontkleed gevonden. Het wa-
ren druggebruiksters, maar concentraties passend bij een overdosis konden niet
worden vastgesteld. Wat wel bij het voorgaande aansluit, is het feit dat geen
van deze lichamen sporen van geweld vertoonde. Er waren geen verwondin-
gen vast te stellen, wat hun dood nog raadselachtiger maakt.

6.2 Het fatale prostitutiecontact

De verraste prostituant en de gehaaide hoer
Een vrouw wordt vermoord en op het moment van het misdrijf was zij als
prostituée werkzaam. Dit scenario gaat uit van de gedachte dat dit samenhangt
met het betaalde seksuele contact. Bij dat contact heeft één partij of hebben
allebei de partijen niet aan de verwachtingen voldaan en ontstond hierdoor een
ontvlambare situatie. Dit komt nogal eens voor, zonder dat het tot een fatale
afloop hoeft te leiden. Uit gesprekken met hulpverleners, maar ook uit een fors
aantal aangiften van prostituées, die bij de moordzaken waren gevoegd, blijkt
dat zij meer dan eens in onverkwikkelijke situaties terechtkomen waarin ge-
wald wordt gebruikt.

Voordat hoer en klant seks hebben, zijn zij overeengekomen wat de dienst-
verlening behelst en welke vergoeding daar tegenover staat. In de meeste geval-
len wordt ook betaald voordat beiden zich afzonderen. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de verschillende onderhandelingsmomenten van de transactie
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bij tippelprostitutie leze men Van Gelder en Van Roekel (1989, pp. 75-113).
Hoe klant en hoer het eens worden bij raamprostitutie en prostitutie van thuis-
werksters verloopt parallel hieraan.

Er worden als regel dus afspraken gemaakt. Gebeurt dat niet, dan wordt
daarmee de kiem gelegd voor onduidelijkheid en frustratie. Zowel klanten als
prostituées met enige ervaring zullen dat trachten te vermijden. Toch kan een
ontmoeting ook een conflict opleveren wanneer er wel afspraken zijn ge-
maakt. Een van de twee betrokkenen leeft het afgesprokene niet na en doet
iets anders dan wat van hem of haar wordt verwacht.

Houdt de prostituée zich volgens de klant niet aan haar deel van de over-
eenkomst, dan zal hij zich bedrogen voelen. In een bordeel of club kunnen
klanten bij de leiding verhaal halen, maar de andere vormen van prostitutie
kennen hiervoor geen gelegenheid. Een enkeling meldt zich (tevergeefs) bij
een hulpverleningsinstantie voor prostituées wanneer hij beroofd is.

Tippelende prostituées nemen soms de benen wanneer zij hun geld opge-
streken hebben en laten de klant met zijn broek op de enkels achter. Ook
komt het voor dat de zakken van een onoplettende klant worden geleegd. Het
verhaal van een informant, waarin een prostituée rohypnol slikte en vervol-
gens in slaap viel terwijl zij een klant pijpte, valt, hoewel de vrouw moeilijk
als `gehaaid' omschreven kan worden, ook onder deze categorie. De klant
dient er dus zelf zorg voor te dragen dat hij krijgt waar hij meent recht op te
hebben. Overreding schiet hier meestal te kort, temeer ook daar de klant te
zeer verontwaardigd is om de situatie op rationele wijze te beschouwen. Hij
kan overgaan tot het gebruik van geweld.

De verraste klant en de zakelijke hoer
Het kan dus zijn dat de vrouw iets anders van zins is dan wat zij met de mond
belijdt. Van de andere kant kan het ook gaan om een discrepantie tussen af-
spraak en verwachting, die onbewust is. De klant heeft een idee van wat het
contact zal behelzen, maar dat wordt niet duidelijk onder woorden gebracht.
We kunnen hier de fantasie van het verleiden (paragraaf 4.2.2) en die van de
intimiteit (paragraaf 4.2.3) onderscheiden.

In de fantasie van de prostituant wordt de vrouw verleid door zijn potente
optreden. De man kan ervan uitgaan dat met de transactie de seksuele climax
vanzelfsprekend en gegarandeerd is, maar hij komt in het contact niet tot een
orgasme. Zeker wanneer hij trots is op zijn seksprestaties, verlangt hij dat de
prostituée extra handelingen verricht omdat hij het uitblijven van de climax
als een tekortkoming van haar kant wenst te zien. De vrouw kan de schuld
natuurlijk bij de man leggen, waarop deze zich bekocht voelt en weigert te
betalen. Wanneer hij moeilijk tot een orgasme kan komen, kunnen opmerkin-
gen over de financiële vergoeding zeer destimulerend werken. De man die op
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zijn gebrekkige viriliteit wordt gewezen en dus in zijn ego gekrenkt is, kan
furieus reageren. Alcoholgebruik kan de seksprestaties remmen en drempels
voor agressie wegnemen. In deze context kan drank daarom als katalysator
werken.

Ook verlangen naar intimiteit kan een belangrijke rol spelen in de fantasie
van de prostituant. Soms komt het niet tot een soepele afwikkeling van de
seksuele transactie, bijvoorbeeld omdat de vrouw te gehaast te werk gaat. Zij
kan proberen garen te spinnen bij de verlangens van de klant en trachten hem
`uit te pezen', ze vraagt voor iedere nieuwe handeling extra betaling. De Jong
wijst op de explosieve situatie die daardoor kan ontstaan. De klant die op
zoek is naar intimiteit, ziet zijn fantasieën wreed verstoord. Dat kan leiden tot
een impulsieve reactie, voortkomend uit teleurstelling en het gevoel onrecht-
vaardig bejegend te zijn (De Jong, 1988, p. 89). Hoewel De Jong zijn uit-
spraken doet in een bundel over seksueel geweld en moord daarin niet expli-
ciet ter sprake komt, lijkt het geen onrealistische inschatting dat sommige van
deze incidenten ook een dodelijke afloop kunnen hebben.

Een Rotterdamse moord uit 1989 lijkt op dit scenario van toepassing. Een 35-
jarige hoer werd dood gevonden op een bouwterrein op loopafstand van de zo-
ne waar ze tippelde. Ze zat al lang in het vak, maar ze kon nog slechts moei-
lijk klanten krijgen. Ze was polydruggebruikster, waarbij aangetekend moet
worden dat ze vooral pillen in combinatie met alcohol gebruikte. Ze werd
door collega's met de nek aangekeken omdat ze voortdurend ruzie maakte en
daarbij ook zeer agressief kon zijn. De politie werd in het verleden diverse
malen gewaarschuwd wanneer zij in een onhandelbare bui haar directe om-
geving veel overlast bezorgde. Ze deed enkele zelfmoordpogingen en in een
proces-verbaal werd ze omschreven als `opgegeven gebruikster'. Ze was sero-
positief. Omdat haar weinig aan het leven was gelegen, nam ze grote risico's,
Zo was van haar bekend dat ze meer dan eens haar klanten had bestolen en
bedrogen. Ze ging mee met mannen die door anderen werden geweigerd en
had al verscheidene keren klappen of erger gekregen. Toen ze dood werd ge-
vonden, was ze gedeeltelijk ontkleed en lag ze naast een bouwkeet onder een
dunne laag zand die de moordenaar over haar heen heeft geschept. Ze bleek
gewurgd te zijn en een ingeslagen schedel te hebben.

6.3 De machtswellustige moordenaar

De verraste hoer en de machtswellustige klant
Ook de klant kan andere plannen hebben dan de prostituée verwacht. Soms
wordt de vrouw na haar diensten het vooruitbetaalde geld weer afgenomen en
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er wordt door vrouwen frequent aangifte gedaan van mishandeling. De ont-
moeting moet kennelijk voor zo'n klant het karakter hebben van een macht-
spel. Geweld wordt daarin niet geschuwd. Er kan een derde persoon bij be-
trokken zijn, die plotseling tevoorschijn komt. Hij had zich verstopt in de
auto, wordt opgehaald of wacht in het huis van de klant.

In tegenstelling tot in de hierboven genoemde scenario's heeft de klant hier
het vooropgezette plan om de vrouw te overmeesteren. Hoewel hij vooraf af-
spraken met haar maakt, is hij van meet af aan niet van zins zich aan de over-
eenkomst te houden. Onder valse voorwendselen lokt hij haar mee, tot ze op
een plaats komen waar hij zijn ware bedoelingen niet langer verhult. De
vrouw realiseert zich een gevaarlijk personage tegenover zich te hebben en
wordt bang. Dit sterkt de man in zijn rol. Hij dwingt de vrouw tot seksueel
verkeer, maar ook hier is het essentieel dat zij voor hem siddert. Om zijn fan-
tasie te beleven komt hij dus niet tot een snelle fatale aanval, maar brengt
haar in zijn macht en moet vervolgens haar reactie kunnen zien, of beter,
voelen. Soms houdt de man het slachtoffer gevangen om het genot dat hij be-
leeft te verlengen. Het wordt een tergende operatie en de vrouw is de wan-
hoop nabij. Wurging, meer nog dan bedreiging met een wapen (mes), geeft
de man het gevoel over het lot van zijn slachtoffer te kunnen beschikken. Het
spreekt voor zich dat de vrouw in doodsangst zich zal trachten te verzetten.
Hoewel het doden van het slachtoffer niet per se de vooropgezette bedoeling
van de man hoeft te zijn, kan de situatie gemakkelijk escaleren. Als een wor-
steling zich voordoet, is het onmogelijk dat men nog tot een vergelijk komt.
Als het slachtoffer geen kans ziet te vluchten, eindigt de ontmoeting met een
fiks pak slaag, bewusteloosheid of de dood.

In 1983 werd in Amsterdam naast een loods nabij Artis het ontzielde lichaam
van een vrouw gevonden. Het bleek een 28-jarige Duitse tippelaarster te zijn,
van wie bekend was dat zij drugs gebruikte. De vrouw tippelde de avond van
de moord op de Utrechtsestraat, destijds het domein van prostituées. Zij bleek
door verwurging om het leven te zijn gekomen. Het lichaam was geheel ont-
kleed en vertoonde krabwonden en bloeduitstortingen. De plek waar zij gevon-
den werd, deed dienst als afwerkplek van verscheidene prostituées die in de
Utrechtsestraat tippelden. Het feit dat de vrouw geheel ontkleed was, is niet
goed te rijmen met seks ter plekke. Het is namelijk niet gebruikelijk dat een
hoer zich bij seks in een auto volledig uitkleedt (zie Van Gelder en Van Boe-
kel, 1989). Het lijkt daarom meer voor de hand te liggen dat het lichaam op
de vindplaats is neergelegd nadat elders de worsteling heeft plaatsgevonden.

In Amsterdam werden twee Duitse prostituées vermoord in augustus 1983
en augustus 1984. Ze tippelden op dezelfde plaats in de hoofdstad en waren
beiden verslaafd. Hun lichamen werden geheel ontkleed in hetzelfde afwate-
ringskanaal in Zuid-Flevoland nabij Zeewolde gevonden. De lichamen van
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beide vrouwen waren in landbouwplastic gewikkeld, met ijzerdraad omwon-
den en verzwaard met een steen. Omdat ze lange tijd in het water lagen voor-
dat ze gevonden waren, kon de doodsoorzaak niet worden vastgesteld. Wel
was duidelijk dat ze geen van beiden steekwonden hadden en ook geen bot-
breuken. Er waren geen tekenen van uitwendig mechanisch geweld. Dat wil
zeggen, dat ook verwurging niet kon worden vastgesteld. Beide vrouwen had-
den resten morfine (heroïne) in hun bloed, maar van een dodelijke hoeveel-
heid wordt niet gesproken.

Deze beide moorden worden ook in de rubriek van `machtswellust' onder-
gebracht. De zaken vertonen zoveel onderlinge gelijkenis, dat ze naar alle
waarschijnlijkheid door één dader zijn gepleegd. Omdat deze dader twee keer
(en mogelijk nog vaker) de lichamen van dode prostituées wilde laten verdwij-
nen, kunnen we aannemen dat de dood van de vrouwen geen toeval is. Herha-
ling van een ongeluk als in het eerste scenario (paragraaf 6.1) kunnen we uit-
sluiten. De zorgvuldige wijze waarop de lijken werden verpakt, wijzen op een
geplande daad. Het is een kleine stap om, juist omdat er sprake is van herha-
ling, te veronderstellen dat ook de dood van de slachtoffers geen toeval was.
De moordenaar heeft hen opgepikt, meegenomen naar een plaats waar de
moord geschiedde (wellicht zijn woning) en de lichamen vervolgens gedumpt.
Omdat verwondingen en mutilaties ontbreken, kunnen we uitsluiten dat de uit-
oefening van fysiek geweld een belangrijke plaats inneemt in de fantasie van
de dader. Het is derhalve plausibel dat we hier te maken hebben met een dader
die in de macht die hij over zijn slachtoffer uitoefent zijn belangrijkste drijf-
veer vindt. De doodsoorzaak zou verstikking kunnen zijn, bijvoorbeeld met be-
hulp van een kussen dat op het hoofd van het slachtoffer wordt gehouden.

6.4 De lustmoordenaar

De verraste hoer en de lustmoordenaar
Een vierde scenario dient zich aan omdat een aantal slachtoffers excessieve
slag- en snijwonden zijn toegebracht. De lustmoordenaar is een type dader
voor wie zulke gewelddaden de vervulling van zijn fantasie betekenen. Deze
dader verkeert in een roes en overmeestert en doodt in een woeste aanval zijn
slachtoffer. Hij kan daarbij seksueel geprikkeld raken. Dat laatste is echter
eerder een uiting van zijn plezier dan het feitelijke doel, dat is gelegen in het
toetakelen van het slachtoffer. Het is voor deze dader niet van belang dat het
slachtoffer hoer is. In feite is zijn prooi voor hem, net als voor de machtswel-
lustige moordenaar, een anoniem persoon. Dat het hier toch (in twee van de
drie gevallen) om prostituées gaat, heeft te maken met de gelegenheid, `the
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opportunity to kill' (Jenkins, 1988, p. 8), zoals in paragraaf 4.5.2 uiteen is
gezet.

Drie onderzochte moorden worden hieronder besproken. Ze passen in het
geschetste beeld en vertonen veel gelijkenis met de 'disorganised asocial lust-
murderer', die Hazelwood en Douglas (1980) beschrijven (zie onder). Dit type
lijkt niet toevallig veel op de 'disorganised murderer' van Ressler e.a. (1988),
zoals weergegeven in paragraaf 4.4. Hazelwood en Douglas geven een ideaal-
typische modus operandi en leggen de vinger op de meest in het oog sprin-
gende facetten van deze moorden.

Typically, the asocial type leaves the body at the scene of death, and while the loca-
tion is not open to the casual observer, there has been no attempt to conceal the body.
Most frequently, death results from strangulation, blunt force or use of a pointed,
sharp instrument. The asocial type more prone to use a weapon opportunity and may
leave it at the scene. (...) The asocial individual approaches his victim in much the
same way as an inquisitive child with a new toy. He involves himself in an explorato-
ry examination of the sexually significant parts of the body in an attempt to determine
how they function and appear beneath the surface. (...) Penis penetration of the victim
is not to be expected from the asocial individual. (...) He more commonly inserts for-
eign objects into the body orifices in a probing and curiosity-motivated, yet brutal,
manner. Evidence of ejaculation may be found on or near the victim or her clothing.
(Hazelwood en Douglas 1980, pp. 19-20)

Omdat deze dader een morbide belangstelling heeft voor het dode lichaam,
kunnen er wonden worden aangetroffen die postmortaal zijn toegebracht. De-
ze verschillen van de diepe verwondingen die zijn toegebracht tijdens het ge-
vecht. Zij hebben niet het doel het slachtoffer te doden, maar zijn het gevolg
van de speelse wijze waarop de dader het lichaam onderzoekt. Ondiepe snij-
wonden (piquerisme) kunnen derhalve een aanwijzing zijn voor het feit dat we
met dit type lustmoordenaar te maken hebben. Dit blijkt te horen bij daders
met de volgende algemene karaktereigenschappen.

The disorganised asocial lust murderer exhibits primary characteristics of societal
aversion. This individual prefers his own company to that of others and would be typi-
fied as a loner. He experiences difficulty in negotiating interpersonal relationships and
consequently feels rejected and lonely. He lacks the cunning of the nonsocial type and
commits the crime in a more frenzied and less methodical manner. The crime is likely
to be committed in close proximity to his residence or place of employment, where he
feels secure and more at case. (Hazelwood en Warren, 1980, p. 19)

Hazelwood en Douglas noemen ook een tweede type, de 'organised nonsocial'
lustmoordenaar. Hij pleegt de moord op wel een geïsoleerde plaats waar geen
getuigen zijn en transporteert het lijk later naar een andere plek waar het ge-
vonden wordt. Daarin verschilt dit type van de drie moorden uit dit onderzoek.

59



In november 1989, september 1990 en juni 1991 werden drie vrouwen ver-
moord nabij de Rotterdamse tippelzone aan de G.J. de Jonghweg. Alle drie de
moorden gebeurden op plaatsen die amper aan het oog van voorbijgangers
onttrokken waren. Het was zeer vroeg in de ochtend, daarom waren er toch
geen getuigen. De vrouwen zijn gestorven als gevolg van verbloeding. Ze
hadden alle drie een groot aantal steekwonden in de hals en borst, sommige
moeten met grote kracht zijn toegebracht (in één geval is daarbij zelfs een rib
gebroken). Na de dood heeft de dader kleding van de schaamstreek verwij-
derd door haar door te snijden of kapot te trekken. In tenminste één geval
heeft de dader gemasturbeerd en is sperma bij het lichaam aangetroffen.
Voordat hij de plaats verliet, heeft hij de lichamen vluchtig toegedekt. Waar
hij het minste kans had om gezien te worden, heeft hij daar meer werk van
gemaakt. Alle drie de moorden moeten blitz-aanvallen zijn geweest, kort en
hevig. In één geval heeft de vrouw zelfs geen afweerwonden op haar handen
of armen, wat logisch is wanneer iemand zich tracht te verdedigen tegen een
belager met een mes.

Het vermoeden bestaat dat deze drie vrouwen door één dader zijn omge-
bracht. In het voorgaande werd slechts in twee Rotterdamse zaken een link
met seriemoord gelegd, het is dus niet consequent dat we het nu over drie ge-
vallen hebben. De twijfel die daaraan ten grondslag ligt, hangt samen met de
vindplaats. In het ene geval is niet duidelijk of slachtoffer en dader zich wel
of niet samen afgezonderd hebben. Hierboven werd ervan uitgegaan dat ze el-
kaar op de zone troffen en samen naar een afwerkplaats gingen, waar de vrouw
bruut werd vermoord. Het is echter ook mogelijk dat zij op die plaats de
moordenaar tegenkwam en onmiddellijk door hem is overmeesterd en gedood.
In dat geval lijkt deze zaak zeer veel op de twee andere waarin dat gebeurd
moet zijn.

6.5 De verwrongen relatie

De verraste hoer en de teleurgestelde man
Het volgende scenario is niet per se gekoppeld aan de prostitutietransactie. Bij
dit scenario staat de relatie tussen dader en prostituée centraal. Deze vindt
zijn oorsprong weliswaar in het prostitutiecontact, maar hij krijgt juist gestalte
buiten de context van seks voor betaling.

Een professionele prostituée dient geen emotionele relaties aan te gaan met
haar klanten. Doet zij dat wel, dan is zij niet geschikt voor het vak, zo luidt
een veel gehoorde opvatting. In dit licht is de moord op Magere Jossie inte-
ressant. Dit is een Amsterdamse zaak uit 1957, die door zowel Van Straten
(1990) Stemvers (1985) als Nijgh (1990) is beschreven. Magere Jossie was
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een zachtaardige vrouw. De contacten die zij met klanten onderhield, stonden
op gespannen voet met een professionele uitoefening van haar beroep. Zij had
veel vaste bezoekers en nam het niet zo nauw met hun betaling. Een van haar
klanten gaf zij zelfs de brommer van haar man/pooier cadeau en vertelde de
laatste vervolgens dat het ding gestolen was. Met de nieuwe eigenaar maakte
Jossie op de tweewieler uitstapjes naar het strand. Magere Jossie heeft model
gestaan voor het stereotype van 'de hoer met het grote hart'. Er ging een
schok door het prostitutiemilieu op de Walletjes toen zij dood werd gevonden.
Haar echtgenoot werd gearresteerd en veroordeeld, maar in hoger beroep weer
vrijgesproken.

Stemvers (1985, p. 143) benadrukt dat de legende van het gevoelige hoer-
tje fictie is. Er is volgens hem geen enkele prostituée die behoefte heeft aan
een andere dan financiële relatie met een klant. Hij zegt dat er van de andere
kant wel klanten zijn die meer willen dan een korte seksuele ontmoeting.
Voor hen is het frustrerend om te merken dat de prostituée daar niets voor
voelt. Voor een gestoorde enkeling kan dat de reden zijn voor een geweldda-
dige uitbarsting. De gefrustreerde klanten vormen een structurele bedreiging
voor het hoerenbestaan. Stemvers geeft hiermee de kern van het derde scena-
rio weer. Dat ook de prostituée van haar kant bijdraagt aan een ontvlambare
situatie, mag uit het verhaal van Jossie blijken. De twee moordzaken uit dit on-
derzoek die werden opgelost, hebben beide op het derde scenario betrekking.

Eén vrouw werd rond middernacht midden in een Amsterdamse woonwijk op
de stoep gevonden. De man bij wie zij inwoonde, had haar gewurgd en wilde
het lijk laten verdwijnen. Hij werd echter gestoord toen hij het lichaam in een
deken had gedraaid en het met een steekwagen van zijn woning naar elders wil-
de rijden. Hij liet het ontklede lijk op straat achter, waar het snel werd ont-
dekt.

Het slachtoffer bewoonde een huis met haar vriend (een andere man dan de
dader), maar ze werden omwille van een huurschuld op straat gezet. Hij trok
bij zijn moeder in, maar daar was voor haar geen plaats. Ze trof de dader op
de Amsterdamse Tippelbrug. Hij was een klant van haar, maar zijn belang-
stelling reikte verder: `Ik was meteen op haar ingesneden.' Na een week of
twee trok ze bij hem in omdat de pensions, waar ze onderdak had, te prijzig
waren. Bij de dader zou ze 200 gulden huur per maand betalen. Ze woonde
vijf weken bij hem in toen ze werd vermoord.

De man stelde van begin af aan alles in het werk om hun samenwonen tot
meer dan een huurovereenkomst te maken. Ze sliepen in hetzelfde bed en er
vond geregeld seksueel verkeer plaats, het was niet duidelijk of daarvoor be-
taald werd. De man probeerde het haar zoveel mogelijk naar de zin te maken.
Hij legde er in zijn verklaringen de nadruk op dat hij haar verzorgde. Zo
smeerde hij speciaal voor haar boterhammen met chocoladepasta: `die vond ze
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zo lekker', en overdag was hij stil in huis omdat zij dan sliep. Hij kreeg pas
bedenkingen toen bleek dat ze niet bij hem wilde blijven, maar weer met haar
vriend samen wilde wonen. Hij kon dat slecht verwerken. Ze kregen vaker
ruzie, vooral als hij seks wilde en zij daar geen zin in had. De relatie kwam
onder spanning te staan en bij de woordenwisselingen vielen ook dreigemen-
ten. Hij zei zelfs haar te zullen vermoorden als ze weg zou gaan. Hij reageer-
de steeds feller op haar geringschattende opmerkingen. Vooral als die een
seksuele ondertoon hadden, werd hij boos. Toen hij haar likte terwijl ze onge-
steld was, voegde ze hem toe: 'Je bent een vieze bloedlikker.' Dat woord her-
haalt ze op de avond van de moord en dat maakte hem razend, waarop hij
haar met blote handen wurgde.

'Ik vond haar leuk, ze had een goed figuur en ik zag aan haar dat ze mij ook wel zag
zitten. Het feit dat ze tippelde accepteerde ik op dat moment, met het idee dat ik dit
later wel kon veranderen. Ik voelde mij gelukkig met haar in mijn gezelschap, zeker
omdat ik de laatste tijd wat depressief raakte.'

Zijn fantasie van een relatie met de vrouw die hij van de prostitutie redt,
werd verstoord. Hij had het gevoel dat zijn motieven niet de waardering kre-
gen die ze verdienden.

'Ik heb een allerbelabberst leven achter de rug, men ziet mij als een lulletje. Ik denk
dat mijn driftigheid daar ook mee te maken heeft. Als men mij kleineert, dan laat ik
dat eerst over me heen gaan en later ontlaadt zich dat.'

Deze uitlatingen vertonen grote gelijkenis met de woorden van de dader in de
andere moordzaak die werd opgelost.

'Ik wilde daar eens duidelijk laten zien wie ik was. Ik laat niet meer over me heen lo-
pen, ik heb ook al eens vaker tegen mezelf gezegd: je moet harder worden. (...) Ik
ging dan ook niet de club binnen om te neuken, doch om eens duidelijk mijn mening
te zeggen.'

Dit zijn de woorden van een 19-jarige jongen die in een club een prostituée
van 39 jaar vermoordde. Hij maakte deel uit van een vriendenkring, waarbin-
nen hij een leiderspositie had. Toen al zijn vrienden vriendinnen kregen, bleef
hij alleen over. Hij was te dik. Hoe hij het ook probeerde, het lukte hem niet
om een vriendin te krijgen. Eén keer leek hij succes te hebben, maar toen stak
zijn vader een spaak in het wiel. Hij meende dat het meisje geen partij was
voor zijn zoon, want haar vader zou vanwege diefstal bekend zijn bij de politie.

De jongen vond andere manieren om zijn seksualiteit te beleven. Hij mas-
turbeerde frequent en knoopte een homoseksuele relatie aan met een andere
jongen, die twee jaar standhield. Ze bevredigen elkaar zowel met de hand als
oraal. Daarnaast ging hij sparen om zo vaak mogelijk naar de hoeren te kun-
nen gaan. Vanaf zijn zeventiende kwam hij in drie clubs, waar hij tegen
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betaling met de gastvrouwen naar bed ging. Zijn moeder kwam erachter en
verbood het hem.

`Maar ja, ik zat met het probleem dat ik nog steeds geen meisje had en graag een meis-
je wilde. Ik had geen andere mogelijkheid dan naar de hoeren te gaan.'

Naast drang zijn seksualiteit te uiten, bleek de jongen ook veel behoefte aan
een relatie met een vrouw te hebben. Hij werd bij herhaling verliefd op pros-
tituées uit de clubs die hij bezocht. Die wilden hem van hun kant graag als
vaste klant en hielden hem aan het lijntje, zich niet realiserend dat zij grote
invloed op hem hadden. Hij voelde zich minderwaardig en putte moed uit de
beroepsmatig geplaatste complimenten van de prostituées. Zij zeiden hem dat
hij volwassen en verstandig was.

`Dat gaf mij toch een gevoel van nou, ik moet er toch wat van kunnen maken.'

Hij ging lijnen en viel 25 kilo af, maar niets veranderde. Hij deed moeite om
een relatie aan te knopen met een paar vrouwen uit de clubs. Toen dat niet
vlotte, probeerde hij hen onder druk te zetten door ze dramatische brieven te
schrijven. Hij kwam echter van een koude kermis thuis en kreeg ook op deze
manier geen vriendin.

De jongen bezocht gedurende twee jaren nagenoeg iedere week een club.

Geleidelijk werd hij van graag geziene gast tot lastige bezoeker. Hij kwam

vaak, maar kon zich niet veroorloven om zich steeds met een vrouw af te zon-

deren. Dat wilde hij eigenlijk ook niet meer. Kwam hij eerst voor een seksue-

le ontmoeting, allengs raakt hij daar minder in geïnteresseerd en werd hij in
de clubs ook niet meer behandeld met de egards die voor een goede klant ge-

bruikelijk zijn. Ook zijn eigen visie op prostitutie werd helder, maar tegelij-

kertijd werd zijn bezoek aan de clubs daarom alleen maar controversiëler.

`Als ik een meisje voor de eerste keer zie, ga ik niet met haar naar bed. Dat doe ik
nooit met een meisje dat ik maar één keer heb gezien. Dat is een principe van mij. Ik
wil als ik met een meisje naar bed ga eerst praten met zo'n meisje, zodat ik haar beter
ken. Dat is een principe, ik ben nou eenmaal zo.'

Hij ging niet naar de clubs voor seks, maar om een partner te vinden. Het is
zijn fantasie dat hij intimiteit vindt in een langdurige relatie met een prosti-
tuée. Geen wonder dat hij zich ergerde aan het feit dat de vrouwen alleen
voor geld tot seks bereid waren en niets van doen wilden hebben met emotio-
nele verlangens van de klant. Hij vond hen opdringerig en had het gevoel dat
hij bedrogen werd.

De jongen koesterde al een half jaar wrok tegen de club en de vrouwen die
daar werkten omdat hij meende daar slecht behandeld te zijn. Op de middag
van de moord had hij een mes meegenomen (hij werkt als slagersleerling) en
dat had hem de moed gegeven om ze nu eens flink de waarheid te gaan zeg-
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gen. Hij wilde het mes slechts gebruiken voor bedreiging. Binnengekomen
raakte hij in gesprek met het slachtoffer, de enig aanwezige op dat vroege
uur. Ze praatten wat, maar de zakelijke prostituée kwam snel ter zake en na
een drankje vroeg ze hem of hij separé wilde. Dit was het moment dat hij een
waas voor de ogen kreeg. Hij zei op al haar voorstellen `ja' en dat resulteerde
in een hoge rekening. Zij ging de sauna aansteken en onderwijl pakte hij zijn
mes. Toen ze terugkwam, zei hij dat hij geen geld had, waarop de vrouw
boos werd en hem begon uit te schelden. Hij had het mes in de hand en stak
haar negentien keer, tot ze niet meer bewoog. Ongezien verliet hij het pand.

Al snel begon het gebeurde aan hem te knagen en hij praatte erover met
zijn vrienden, aanvankelijk in bedekte termen. Enige dagen later vertelde hij
het tegen zijn ouders. Samen met zijn vader meldde hij zich bij de politie.

6.6 Drugs

Een laatste scenario hangt samen met de link tussen prostitutie en drugge-
bruik. Veel tippelende prostituées blijken drugs te gebruiken en door de mees-
te van hen wordt hieraan een groot deel van hun verdiensten uitgegeven. On-
der de prostituées bevindt zich een aantal problematische gebruiksters dat bij
voortduring financieel aan de grond zit. In gesprekken met hulpverleners en
in de processen-verbaal kwam naar voren dat de onenigheid tussen afzetters
en afnemers van verdovende middelen frequent op de zone waarneembaar is.
De moorden zouden hiermee in verband gebracht kunnen worden.

Van één vrouw was bekend dat zij dealde. Haar lichaam werd zo aange-
troffen dat niets op een seksuele toedracht wees, maar van de andere kant wa-
ren er ook geen sporen van geweld. Haar bloed bleek een hoge concentratie
reststoffen van opiaten te bevatten. Een overdosis kon dus niet worden uitge-
sloten. Twee andere prostituées zouden onafhankelijk van elkaar dealers be-
stolen hebben. Getuigen suggereerden dat de handelaren wellicht wraak had-
den genomen, maar hiervoor werden geen concrete aanwijzingen gevonden.
Ook een vierde vrouw zou ruzie hebben gehad met een dealer. Bovendien was
haar vriend betrokken bij smokkel van amfetamine naar Scandinavië, hij werd
daarbij betrapt en zat hiervoor een straf uit toen zij omkwam. Een vijfde
vrouw woonde in bij een verdachte die dealde en van wie gezegd werd dat hij
zijn huisgenote spuiten met gevaarlijke, hoge doseringen aanreikte. In eerste
instantie lijken deze gebeurtenissen belangrijke sporen, die een oplossing van
een moordzaak dichterbij kunnen brengen. Hierbij moeten echter een paar
kanttekeningen worden gemaakt.

In Nederland zijn (o.a.) het Utrechtse Hoog Catharijne, de Amsterdamse
Zeedijk en de Damstraat, en het Centraal Station in Rotterdam verzamelplaat-
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sen van de verschillende drugscenes die dagelijks veel personen aantrekken.
Op deze pleisterplaatsen wordt naast de verschillende diensten en dope ook
nieuws uitgewisseld. De personen die een goed deel van hun dag hosselend en
rondhangend in de dagelijkse behoefte proberen te voorzien, zitten soms ver-
legen om een interessant voorval dat de alledaagse sleur kan doorbreken. Zij
zullen een moord binnen de eigen gelederen misschien beangstigend, maar van
de andere kant zeker ook spannend vinden. Degene die als getuige gehoord
wordt, zal met graagte een nieuwe onverwachte verdachte opvoeren. Omdat
drughandel frequent in het nieuws komt en steevast wordt afgeschilderd als
een onderneming waar veel geld in omgaat en men geweld niet schuwt, lijkt
een afrekening in het drugmilieu een passende toedracht voor een moord.

De moorden waar het hier om gaat, hebben echter voor zover bekend geen
betrekking op personen die betrokken zijn bij handel op enige schaal. Het is
zeer goed mogelijk dat de slachtoffers schulden hadden bij dealers, hoewel dat
nergens met stelligheid wordt beweerd. In de Verenigde Staten worden in de
detailhandel mensen vermoord voor zulke zaken (bedragen die de duizend
gulden zelden te boven komen), hetgeen in Nederland niet gebruikelijk is
(Van Gemert, 1988b). Er vallen heus wel eens klappen, maar dit wil nog niet
zeggen dat handelaren op dit (straat)niveau over lijken gaan. Een dealer weet
heel goed dat men hem niet als een doetje moet zien, wil hij goed handel kun-
nen drijven. Voor hem is echter het belangrijkste dat hij niet bestolen wordt.
De handelaar die een klant te veel krediet geeft en daar spijt van krijgt, heeft
zelf een verkeerde inschatting gemaakt. Met betrekking tot zijn reputatie is
het zinniger dat te voorkomen dan achteraf gewelddadig te reageren. Met het
laatste trekt hij bovendien de aandacht, wat niet met een goede handelstrategie
te rijmen is.

Dit scenario is in deze reeks opgenomen omdat geïnterviewde hulpverle-
ners hierin een verklaring voor moorden op prostituées zagen. Er zijn echter
geen serieuze aanwijzingen voor moorden met deze toedracht. We zullen hier
verder niet meer op terugkomen.

6.7 Aanwijzigingen voor scenario's

In deze paragraaf zullen we trachten aan te geven wanneer we bij een moord
op een prostituée aan een van de besproken scenario's kunnen denken. We
leggen links tussen de plaats delict en de toedracht van de moord. Wat voor
het hele rapport opgaat, geldt in versterkte mate voor deze paragraaf: de uit-
spraken die volgen, dragen een hypothetisch karakter.
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6.7.1 De onverwachte dood

In dit scenario is geen sprake van moord maar omwille van de wijze waarop
het lijk wordt aangetroffen, kan die gedachte zich toch opdringen. Het vast-
stellen van de juiste doodsoorzaak is hier van groot belang. Het slachtoffer is
gestorven aan een overdosis of zij stierf in ieder geval een natuurlijke dood.
Een slechte lichamelijke conditie die het gevolg is van langdurig druggebruik
en de daaraan gekoppelde levenswijze of een riskante wijze van druggebruik
kunnen daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Het lichaam vertoont
geen sporen van geweld en in tegenstelling tot bij andere scenario's zal niets
op een worsteling wijzen. Ook voor een seksuele toedracht zijn geen aanwij-
zingen, hoewel het lichaam naakt kan zijn.

Er zijn twee manieren waarop de man het lichaam uit de weg kan ruimen.
Hij kan het inderhaast ergens hebben neergelegd. In dat geval is het slacht-
offer normaal gekleed. Heeft de man langer nagedacht en realiseert hij zich
dat men bij hem aan kan kloppen wanneer het lichaam wordt gevonden, dan
wil hij vermijden dat sporen naar hem kunnen leiden. Hij kan ervoor kiezen
het lichaam te laten verdwijnen of zal in ieder geval trachten de identiteit van
de vrouw te verhullen. Het lichaam zal van kleding, sieraden, en dergelijke
zijn ontdaan en op een afgezonderde plek zijn neergelegd.

6.7.2 Het fatale prostitutiecontact

Ook in dit scenario heeft de dader geen vooropgezette bedoeling het slachtof-
fer te vermoorden. Hij zal voor dat doel geen wapens hebben meegenomen en
in de meeste gevallen zal het slachtoffer door verwurging enlof slaan om het
leven zijn gekomen. Hoewel het gebruikte geweld door de verontwaardiging
buiten proporties kan lijken, zullen bewuste mutilaties achterwege blijven.
Daartoe mist de moordenaar de intentie en bovendien heeft hij voor dat doel
geen geschikt steek- of snijwapen meegenomen. De ruzie zal plaatsvinden voor-
dat de man tot een orgasme is gekomen, spermasporen zullen dus niet worden
aangetroffen. Hij laat het lichaam achter op de afwerkplek of, wanneer het
contact in de auto plaatsvond, hij zal het ongezien ergens neerleggen en zich
zo snel mogelijk uit de voeten maken. Omdat de man niet was voorbereid op
deze afloop van het prostitutiecontact en dus zelf verrast is, bestaat hier de
kans dat hij belangrijke sporen achterlaat. Wanneer van het slachtoffer bekend
is dat zij zich niet aan de afspraken met klanten hield, kan dat ook een aan-
wijzing voor dit scenario zijn.
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6.7.3 De machtswellustige moordenaar

Deze moordenaar hoeft niet het vooropgezette doel te hebben zijn slachtoffer
te doden. Niet het toebrengen van pijn maar het zien van de angst van het
slachtoffer is voor deze dader de belangrijkste drijfveer. Zijn acties zijn daar-
om niet kort en hevig, maar eerder langgerekt en tergend. Om de vrouw in zijn
macht te kunnen hebben zal hij haar bij voorkeur naar zijn eigen territorium
voeren, mogelijk zijn auto. Daar wordt zij gedood en later elders gedumpt.
De vrouw kwam om het leven als gevolg van een vechtpartij waarbij zij in
een wanhoopsdaad haar belager trachtte te ontvluchten. Gezien de fantasie van
de dader zal het lichaam geen overmatige sporen van geweld dragen. Wurging
past als doodsoorzaak goed bij de wens tot macht en overheersing van de da-
der. Het is niet onwaarschijnlijk dat seks heeft plaats gevonden, maar niet op
de plaats delict, want daar is zij waarschijnlijk pas na de moord neergelegd.
Sporen van seksueel verkeer (sperma) zullen dus op of bij het lichaam van de
vrouw aangetoond moeten worden. Al dient men zich natuurlijk te realiseren
dat die ook van andere/eerdere sekscontacten afkomstig kunnen zijn.

6.74 De lustmoordenaar

De modus operandi van de lustmoordenaar hangt nauw samen met zijn ge-
welddadige fantasie. Wanneer het om een `disorganised' moordenaar gaat, zo-
als in Rotterdam het geval lijkt, dan is er sprake van excessief geweld met veel
steekwonden. Dit type moordenaar handelt in een roes en in een korte en he-
vige aanval vermoordt hij het niets vermoedende slachtoffer. Een snelle ruwe
ontkleding van het slachtoffer volgde. Raakt hij daarvan seksueel opgewon-
den, dan kan sperma worden gevonden. Eerder nog bij of op het lichaam dan
erin. De meest duidelijke aanwijzing voor de daden van deze seriemoordenaar
zijn evenwel dat er diverse zaken zijn, die in het oog springende overeenkom-
sten vertonen. Ondiepe snijwonden, vooral op plaatsen die een seksuele bete-
kenis hebben, kunnen een aanwijzing zijn voor het optreden van dit type da-
der. Dat lijkt in minstens één zaak het geval te zijn.

6.7.5 De verwrongen relatie

Dit scenario lijkt vooral van toepassing op de situatie waarin een alleenstaan-
de man een tippelend meisje in huis neemt en daar niet alleen bepaalde rechten
aan meent te kunnen ontlenen, maar ook emotioneel een beloning verlangt. In
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de Limburgse zaak speelt het thema op meer abstracte wijze. Dit toont aan
dat het niet strikt aan de `opvangsituatie' gebonden hoeft te zijn.

De man koestert warme gevoelens voor een vrouw, maar ziet die niet be-
antwoord. Deze moorden zullen (idealiter) niet plaatsvinden op de werkplek
van de vrouw, maar op de plaats waar de betrokkenen met elkaar optrekken.
Het slachtoffer is geen anonieme persoon voor de dader, ook in de moord kan
dat zichtbaar worden. Haar dood kan op hem herleid worden en daarom kan
hij trachten herkenning van het lijk te voorkomen. Als hij niet in paniek raakt
en de tijd neemt, zal hij het lichaam zo goed mogelijk verbergen en laat hij de
belangrijkste sporen verdwijnen (kleding, sieraden). De vindplaats is dus ook
niet de tippelzone waar het slachtoffer (mogelijk) werkte, maar eerder een af-
gelegen plek. Tekenen voor een seksuele toedracht zullen niet worden aange-
troffen. Dit scenario heeft overeenkomsten met het scenario van de 'onver-
wachte dood'. Een belangrijk verschil is echter dat hier het slachtoffer met
geweld om het leven wordt gebracht, waar het in het eerste scenario om een
natuurlijke dood gaat.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Moorden op prostituées vormen geen louter Nederlands verschijnsel, want ook
in het buitenland zijn reeds vele vrouwen met dit beroep op gewelddadige wij-
ze aan hun eind gekomen. Met name Engelse en Amerikaanse zaken zijn op-
getekend. Deze moorden kwamen vooral dan in het nieuws, wanneer bleek dat
één seriemoordenaar voor een reeks moorden verantwoordelijk was.

In de vaderlandse media wordt bij deze moorden vaak een relatie veron-
dersteld met tippelprostitutie van druggebruiksters. De gang van zaken op tip-
pelzones lijken bepaalde gevaren te genereren. Toch bleven vergelijkbare ge-
beurtenissen in het Nederlandse verleden zeker niet voor deze tak van de pros-
titutie gereserveerd. Dat blijkt uit de moorden uit de jaren vijftig en zestig die
(Stemvers (1985), Van Straten (1990) en Nijgh (1990) hebben beschreven.
Toen werkten de slachtoffers hoofdzakelijk als raamprostituées en problema-
tisch druggebruik kwam destijds niet voor. We mogen dus tippelen noch drug-
gebruik als geheide ingrediënten van prostitutiemoorden beschouwen. Daarom
werden in dit onderzoek de drijfveren van de daders nadrukkelijk bij de dui-
ding van het fenomeen betrokken.

Wanneer het over de beweegredenen van hoofdrolspelers ging, werd in de
literatuur over zowel prostitutie (en prostituantie) als seriemoord (en seksuele
moord) het begrip fantasie ter sprake gebracht. Als gevolg van de prominente
plaats die moordenaars en prostituanten in dit onderzoek innemen, heeft fanta-
sie ook hier een centrale rol gekregen.

In dit onderzoek is aan de hand van de bestudeerde literatuur en de verza-
melde data een aantal scenario's geconstrueerd, volgens welke moorden op
prostituées gepleegd kunnen zijn, dan wel gepleegd kunnen worden. Fantasieën
spelen hierin een centrale rol. Fantasie is een uiterst persoonlijk gegeven en
iedere moordzaak heeft zijn eigen specifieke karakter. Om bij opsporing een
handreiking te kunnen bieden, komt men met zo'n vaststelling niet veel ver-
der. Het is dan juist van belang op overeenkomsten te kunnen wijzen. Daarom
is geprobeerd een beperkt aantal fantasieën weer te geven, waarvan het plausi-
bel is dat zij bij de onderzochte moorden een rol hebben gespeeld. De moorden
werden vervolgens gecategoriseerd in de vorm van scenario's, die ten nauwste
samenhangen met de fantasieën.
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Welke fantasie bij een moord past en volgens welk scenario de misdaad is ge-
pleegd, kan (zo goed en zo kwaad als dat gaat) worden vastgesteld aan de hand
van gegevens die men over het slachtoffer verzamelt en wat de plaats delict
toont van hetgeen er is voorgevallen. Dit kan weliswaar ook iets van de dader
zeggen, maar er zijn onvoldoende solide gegevens om over hem specifieke uit-
spraken te doen. We houden bij de scenario's halt.

Dit onderzoek heeft concrete aanknopingspunten opgeleverd voor opspo-
ringsonderzoek bij moorden op prostituées (zie paragraaf 7.4). Wat de waarde
hiervan is, kan pas in de toekomst duidelijk worden. Daarnaast maakt het ver-
zamelde materiaal het mogelijk uitspraken te doen over de twee steden, waar
het onderzoek zich hoofdzakelijk heeft afgespeeld, en over preventieve maat-
regelen.

7.1 Amsterdam en Rotterdam vergeleken

Slachtoffers
Tussen de slachtoffers uit de beide grote steden blijkt een aantal opvallende
verschillen te bestaan. De Amsterdamse vrouwen waren gemiddeld achter in
de twintig. Slechts één derde van hen had de Nederlandse nationaliteit en me-
de daardoor hadden zij zelden een uitkering. Dealen bleek een aanvulling in
de inkomsten op te leveren. Zij hadden meestal een vaste relatie en meer dan
de helft van hen had een eigen adres. Driekwart van hen tippelde en negen
van de elf gebruikten harddrugs. De helft had een levensstijl die als 'margi-
naal' kan worden omschreven.

De Rotterdamse vrouwen waren gemiddeld ruim dertig jaar oud, dat is drie
jaar ouder dan de Amsterdamsen. Zij waren allemaal Nederlands en (mede)
daardoor hadden zij vaker een uitkering. Naast deze bron en natuurlijk hun
werk in de prostitutie, hadden zij geen andere inkomsten. Vaker dan de hoofd-
stedelijke slachtoffers waren zij alleenstaand en hadden zij minder vaak een
eigen adres. Ze tippelden allemaal op een na en waren langer in de prostitutie
werkzaam dan de slachtoffers uit Amsterdam. Alleen de niet-prostituée onder
hen gebruikte geen harddrugs. Bijna twee derde hield er een `marginale' le-
vensstijl op na.

Moorden
Ook als we de misdrijven onder de loep nemen, stuiten we op opvallende
verschillen tussen de beide grote steden. De hoofdstedelijke moorden vonden
vooral in de eerste helft van de jaren tachtig plaats, terwijl de moorden in
Rotterdam zich in de tweede helft concentreren. Hoewel in beide steden het
contact tussen dader en slachtoffer meestal op de tippelzone is gelegd, is het-
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geen nadien gebeurde verschillend. In Amsterdam namen de moordenaars de
slachtoffers (meestal) mee, vermoordden hen en dumpten de lichamen elders.
Zij namen meer de tijd en wisten bewust sporen uit. De Rotterdamse daders
gingen veel gehaaster te werk en deden dat in de meeste gevallen in de nabij-
heid van de zone. Alle Rotterdamse vrouwen kwamen na een gevecht of in
een woeste aanval om het leven. De doodsoorzaak van de Amsterdamse vrou-
wen (vijf verwurgingen en één keer steken) geven aan dat gevechten zich ook
hier hebben afgespeeld, maar het is daarnaast opvallend dat vier van hen om-
kwamen zonder dat sporen van geweld werden aangetroffen.

Daders
Omdat we in de moord de signatuur van de moordenaar herkennen, kunnen
we aan de hand van gegevens over de misdrijven voorzichtige uitspraken doen
over de moordenaars. De weergegeven kenmerken van de moorden in beide
steden brengen verschillen aan het licht die we kunnen koppelen aan de typo-
logie van Ressler e.a. (1988) (zie paragraaf 4.4). De hoofdstedelijke moorde-
naars lijken we in grote lijnen als `organised' te kunnen bestempelen en de
Rotterdammers als `disorganised'.

7.2 Preventie

De locatie
Voor de moord op een prostituée zijn grofweg twee redenen denkbaar. Zij en
niet een andere persoon is het slachtoffer geworden omdat het beroep dat de
vrouw uitoefent een vitale rol speelt in de fantasie van de dader. De moorde-
naar heeft het specifiek op hoeren voorzien of hij wordt tot de prostitutie aan-
getrokken. Het is ook mogelijk dat het beroep van het slachtoffer `an sich' niet
telt, maar dat deze beroepsgroep betrekkelijk eenvoudig binnen het bereik van
de moordenaar komt. Het is dan `the opportunity to kill' die de vrouw tot een
gemakkelijk slachtoffer maakt. De locatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Sommige omgevingen liggen meer voor de hand als locatie voor een
moord dan andere. Dit staat los van het feit of de dader op voorhand van zins
was een moord te begaan. Waar een conflict gesust of vechtende partijen ge-
scheiden kunnen worden, kan een fatale afloop achterwege blijven. De Rotter-
damse zone is een open terrein, waar men goed met de auto kan komen en men
zich gemakkelijk kan afzonderen. De tippellocaties in de hoofdstad bevinden
zich in drukkere omgevingen. Het zal daarom niet toevallig zijn dat in de na-
bijheid van de Rotterdamse zone meer dan één moord heeft plaatsgevonden,
terwijl vermoorde Amsterdamse tippelaarsters nooit dichtbij, maar steeds op
geruime afstand van het tippelgebied werden gevonden.
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De discussie over tippelzones herhaalt zich voortdurend. Vooral wanneer aan-
grenzende wijken met overlast worden geconfronteerd, klinkt de roep om ver-
bod of verplaatsing. Het zal duidelijk zijn dat een gebied dat meer afgelegen
is minder overlast zal genereren, maar voor de vrouwen die er werken, brengt
dat juist grotere risico's met zich mee. Het verschil tussen beide steden laat
immers zien dat grotere bedrijvigheid als in Amsterdam gepaard gaat met la-
gere aantallen misdrijven (let wèl) ter plekke.

Een andere optie, die vooral in de Maasstad gehoord wordt, behelst het
sluiten van de zone gedurende de late uren. Behalve dat het moeilijk is om op
de naleving van deze regel toe te zien, zou hij bovendien contraproduktief kun-
nen blijken. Hoewel het grootste deel van de moorden in de late uurtjes is ge-
pleegd en men dus een voor de hand liggende stap denkt te nemen, kan het
gevaar toenemen. De vrouwen die al geneigd waren grotere risico's te nemen
om klanten te winnen, wordt op deze wijze een extra mogelijkheid geboden
klanten te vinden, want zij missen de concurrentie van degenen die zich aan
de nieuwe maatregel houden. De gedweeë participanten die zich voegen, zul-
len verdwijnen, maar voor wie wars is van regels doen zich nieuwe mogelijk-
heden voor. In feite kan door zo'n ingreep een populatie met deviantere ei-
genschappen geselecteerd worden. Na een nachtelijke sluiting is het zeer lastig
om daar toezicht op te houden.

De prostituée
Uit de geschetste scenario's bleek dat de hoer niet in alle gevallen invloed
heeft op wat er met haar gebeurt. Ook prostituées die ogenschijnlijk de risi-
co's zoveel mogelijk beperkten, werden immers gedood. Daarnaast spreekt het
voor zich dat een vrouw in doodsangst slechts in zeer beperkte mate rationele
keuzes kan maken. Haar reacties zullen vooral intuïtief zijn. Van de andere kant
worden niet alle moorden in een 'blitz-attack' gepleegd en zijn er momenten
waarop slachtoffer en dader communiceren. Om aan te geven waar zij een fa-
tale afloop wel zou kunnen voorkomen, is het zinvol onderscheid te maken
tussen vier verschillende moordenaars, die uit de scenario's naar voren komen.
- Moordenaars die met de moord een fantasie verwezenlijken, gaan op zoek

naar een slachtoffer en begaan de moord. Aan de lustmoordenaar kan zij
slechts ontkomen door te vechten en te vluchten.

- Moordenaars die het slachtoffer niet uit seksuele motieven benaderen maar
macht over hen willen voelen, hoeven niet van plan te zijn de vrouw te do-
den. Aanranders, verkrachters en moordenaars zijn hier, wat hun drijfve-
ren aangaat, moeilijk te scheiden. De ontmoeting kan escaleren omdat de
dader in paniek raakt en/of herkenning wil voorkomen. De vechtpartij die
volgt kan een fatale afloop krijgen, maar het is niet'de beleving van de fan-
tasie die een moord impliceert.
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- Prostituanten kunnen in een situatie verzeild raken waarin ze een moord
begaan, hoewel zij dat niet van plan waren. De fantasieën die zij koesteren
kunnen wreed verstoord worden door een zakelijke of gehaaide prostituée.
Deze mannen, die vaak toch al het besef hebben een schaamteloze daad te
begaan, voelen zich onrechtvaardig en onheus behandeld. Ze zijn teleurge-
steld en in hun mannelijke eer geraakt. Een verontwaardigde uitbarsting
leidt tot de moord.

- Voor de prostituant die een relatie wil aangaan met een vrouw die hij heeft
leren kennen, geldt in verhevigde mate wat voor de vorige moordenaar ook
opgaat. Hij is zeer gevoelig voor de reacties van de vrouw. Vooral omdat
deze man emotioneel veel in het contact investeert, kan hij zich zeer te-
leurgesteld, maar vooral ook vernederd voelen. Zijn reactie is heftig.

In de laatste drie gevallen kan het gedrag van de vrouw van invloed zijn. De
machtswellustige persoon geniet van de angst van zijn slachtoffer. Wanneer
ten overstaan van deze dader een gevecht vermeden kan worden en de man
niet in paniek raakt, kan een fatale afloop achterwege blijven. De fatale daad
van een gefrustreerde prostituant kan de vrouw voorkomen door zich reken-
schap te geven van de gevoeligheden van de man. Zij kan tot op zekere hoog-
te meegaan in zijn fantasie, maar moet oppassen die vervolgens niet wreed te
verstoren.

In algemene termen geldt dus dat wanneer de moord 'bedoeld' is, de vrouw
slechts kan proberen te vluchten. Staat de fatale afloop niet vast voor de moor-
denaar (en dat zal wellicht voor de meeste gevallen opgaan), dan kan het slacht-
offer door haar gedrag de kans vergroten aan de dood te ontkomen. Hiermee
is uiteraard niet gezegd dat zij zoiets zou kunnen voorzien en dat zij dan bo-
vendien nog in staat is om in doodsangst rationeel te handelen.

7.3 Opsporing

Bij het opsporen van moordenaars is de eerste klap een daalder waard. Zaken
waar in de eerste 48 uur geen vruchtbare aanknopingspunten voor recherche-
werk worden gevonden, blijken een kleinere kans te hebben om tot een bevre-
digend eind te worden gebracht. Sporen verdwijnen en de dader zoekt een
goed heenkomen. Het is dus zaak geen tijd te verliezen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want vaak is de voortgang van het
recherche-onderzoek afhankelijk van wat men kan onderzoeken. Naast een
reeks routineuze handelingen is wat men doet het gevolg van wat men aantreft
op de plaats delict. Rechercheurs bijten zich vast in het thuisbrengen van een
achtergelaten moordwapen of andere dingen die van de moordenaar afkomstig
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zijn. In de onderzochte zaken werd bijvoorbeeld lang gerechercheerd op een
achtergelaten agenda, een mes en een toegangsbewijs voor een zomerfeest, die
op de plaats delict werden gevonden.

Daarnaast kan ook wat men van het slachtoffer te weten is gekomen het
opsporingswerk richting geven. Waar hield ze zich op, met wie ging ze om,
had ze ruzie met iemand? Wanneer hier oude bekenden van de politie met een
bedenkelijke reputatie ten tonele komen, zal men hun gangen nauwkeurig na-
gaan. Is het een persoon die zich in het prostitutie- en drugmilieu beweegt,
dan is het soms gemakkelijk om dubieuze zaken boven tafel te krijgen. Bij en-
kele zaken kwam op deze wijze een verdachte in een zeer slecht daglicht te
staan, maar uiteindelijk bleef in de moordzaak het bewijs tegen hem weinig
substantieel. Veel energie en bovendien veel tijd werd geïnvesteerd, maar de
oplossing van de zaak is niet naderbij gekomen.

Dit onderzoek naar moorden op prostituées levert materiaal op dat voor de
recherchepraktijk van belang kan zijn. Aan de hand van deze bevindingen zou
men kunnen overwegen het speurwerk bij een moord op een prostituée een be-
paalde richting te geven. De moorden kunnen volgens verschillende scenario's
gepleegd worden. Voor twee scenario's ('onverwachte dood' en `verwrongen
relatie') gaat op dat dader en slachtoffer elkaar kennen. Hier zou men door
het uitkammen van de sociale omgeving van het slachtoffer bij de dader kun-
nen komen. Bij de andere scenario's zou dat tijdverlies betekenen, want dader
en slachtoffer zijn vreemden voor elkaar. Aangezien er aanwijzigingen zijn
die op deze scenario's duiden, zou men bij moordzaken die op de plaats delict
een ander beeld te zien geven het uitkammen van de kring van bekenden van
het slachtoffer een lage prioriteit kunnen geven.

In de scenario's van de lustmoordenaar en de machtswellustige moordenaar
hebben we met daders te maken die bewust een situatie creëren waarin het
slachtoffer wordt gedood, hoewel het doden op zich voor de machtswellustige
moordenaar niet het doel hoeft te zijn. Deze aandrang hadden beide personen
met zekerheid al voor zij de moord begingen. Het is daarom mogelijk dat zij
al eerder vergelijkbare delicten hebben begaan. Voor de lustmoordenaar kan
dat een moord zijn, de machtswellustige persoon kan zijn fantasieën ook heel
goed in aanranding en verkrachting beleefd hebben en daardoor bekend zijn
bij politie of onder de vrouwen op de zone. Hier zou het vruchtbaar kunnen
blijken om langs deze weg verdachten op te sporen. De dader zal geen beken-
de van het slachtoffer zijn.

Wanneer de plaats delict erop wijst dat we met het scenario van het fatale
prostitutiecontact te maken hebben, dient men zich te realiseren dat de moor-
denaar verrast werd en onbedoeld een moord heeft begaan. Hij heeft het li-
chaam inderhaast achtergelaten en het is zeer goed mogelijk dat daarbij be-
langrijke sporen zijn achtergebleven. Het is niet logisch om dit scenario aan
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een doorgewinterd hoerenloper te koppelen. De dader zal daarom waarschijn-
lijk geen frequent bezoeker van de zone zijn en bovendien is hij geen bekende
van het slachtoffer.

7.4 Overzicht van scenario's, aanwijzingen en stappen in de
opsporing

1. De onverwachte dood:
- natuurlijke dood, geen sporen van geweld, geen seks, voorbereid dum-

pen van naakt lichaam niet nabij zone;
- uitkammen van kring van bekenden/klanten van slachtoffer.

2. Het fatale prostitutiecontact:
- dood door geweld hoewel niet excessief (slaan/wurgen), geen seks, (ge-

deeltelijk) gekleed lichaam achtergelaten ter plekke nabij zone;
- zoeken naar achtergelaten sporen, dader werd verrast.

3. De machtswellustige moordenaar:
- dood door geweld hoewel niet excessief (wurgen), mogelijk sekssporen

op/in lichaam, onvoorbereid dumpen van gekleed lichaam niet nabij zone;
- Vergelijking met verkrachtings- en aanrandingszaken, zoeken naar ver-

krachter die bekend is op de zone. Kijken naar andere zaken met geweld
tegen prostituées.

4. De lustmoordenaar:
- dood door excessief geweld (steken), mogelijk sekssporen bij lichaam,

moord ter plekke begaan (gedeeltelijk) gekleed lichaam achtergelaten na-
bij zone;

- vergelijking met andere lustmoorden, profiling.
5. De verwrongen relatie:

- dood door geweld niet excessief (wurgen), geen seks, voorbereid dum-
pen van naakt lichaam niet nabij zone;

- uitkammen van kring van bekenden/klanten van slachtoffer.

7.5 Opsporing en wetenschap

Uit de gegevens die voorhanden zijn van de onderzochte moordzaken kan niet
met zekerheid worden vastgesteld wat er precies is gebeurd en waarom dat zo
is gebeurd. In dit onderzoek was dat simpelweg niet mogelijk omdat, behalve
in twee van de twintig moordzaken, de moordenaars niet werden opgespoord.
We moeten daarom halt houden bij hypothesen. Het is aan te bevelen bij toe-
komstig wetenschappelijk onderzoek naar moorden vooral die zaken te betrek-
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ken die. opgelost zijn, zodat dus ook data bij de analyse betrokken kunnen
worden die afkomstig zijn van de dader.

Toch staan we niet helemaal met lege handen. Er zijn weliswaar alleen 'stil-
le getuigen', maar die vertellen wel iets over wat er is voorgevallen. De
`plaats delict' kan veel sporen en aanwijzingen bevatten. Met betrekking tot
de vraag waarom dat zo is gebeurd, missen we harde gegevens. In aanvullend
onderzoek zou informatie verzameld kunnen worden van prostituées die in le-
vensbedreigende situaties zijn geweest (zie bijlage 3).

De recherchepraktijk is gebaat bij typologieën van daders en delicten. Ook
het formuleren van een samenhang tussen delicten en daders is nuttig. De we-
tenschap kan dus vooral dan een bijdrage leveren wanneer zij probeert niet
slechts naar individuele gevallen te kijken, maar categorieën beschrijft. Daar-
toe is ook hier een poging gedaan. De waarde ervan kan pas in de toekomst
blijken.
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Summary

The murder of prostitutes is not a new phenomenon. Many women in this
profession have come to a violent end, in the Netherlands and in other coun-
tries. These murders are difficult cases to solve. Therefore, the purpose of
this investigation is to look for similarities that could provide some assistance
in police inquiries. The point is not to study the working methods of the po-
lice, but to concentrate on the victim and the murderer.

Between 1982 and 1992 ten prostitutes were murdered in Amsterdam, sev-
en in Rotterdam and one in Kerkrade. Two murders of women who were not
prostitutes were included in the investigation because they bore striking simi-
larities to the other murders under investigation. Since only two suspects were
taken into custody for these 20 murder cases, little is known of those who
were immediately involved in the incidents.

Fourteen of the murdered women worked the streets, two worked from a
window, one worked in a club and one received her clients at home. Two of
the women were not prostitutes. All of the prostitutes murdered in Rotterdam
were hard-drug users, as were nine of the ten prostitutes from Amsterdam.
The women who were not prostitutes were not drug users. Often a relation-
ship is assumed between a murder and street prostitution by drug addicts. In
the past, however, comparable murders in the Netherlands have shown that
neither problematic drug use nor street prostitution may be regarded as sure
ingredients contributing to the murder of prostitutes. Therefore, the investiga-
tion did not stop at an examination of the behaviour of the women; instead,
the motives of the perpetrators were emphasized in defining the phenomenon.

The term fantasy, as an incentive to the customers of prostitutes and mur-
derers with sexual motives, has been given a central role here. The basic as-
sumption is that there is a connection between the modus operandi and the
perpetrator's fantasy. A number of fantasies are described which are believed
to have played a role in the murders under investigation.

By combining literature on the subject with these fantasies and the murders
under investigation, scenarios can be construed according to various kinds of
murders involving prostitutes. Five scenarios for the murder of prostitutes
were written, in which the facts of the case and the way in which the murders
were perpetrated are closely connected to how the victim was discovered.
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Each scenario has specific tracks and clues that may be found at the `scene of
the crime'. The cause of death, weapons used, the nature of the violence
used, the manner in which the body was left behind and the place where it
was left (the site where a body is discovered is not necessarily where the
murder took place) can vary considerably.

With the help of these clues at the `scene of the crime' and information
that can be obtained about the victim, a particular scenario can be selected.
This selection puts a limit on alternatives which means that the police save
time because a particular perpetrator is sought. It serves to indicate the most
likely and the most unlikely places where he should be sought.

An important shortcoming of this investigation, which unfortunately could
not be overcome, lies in its empirical foundation. Because of a lack of data
about the perpetrators (only two were taken into custody in twenty murder
cases) at this moment there is no insight into how accurate the reasoning is.
The scenarios are therefore hypothetical. In future actions where the murder-
ers of prostitutes are tracked down, the value of the investigation will be dem-
onstrated.
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Résumé

Les meurtres de prostituées ne sont pas un phénomène nouveau. Outre aux
Pays-Bas, nombreuses sont à l'étranger les prostituées dont la vie s'est termi-
née de facon violente. Ces meurtres s'avèrent difficiles à élucider. C'est pour-
quoi l'objectif de cette étude a été de rechercher des points communs pouvant
servir d'instrument d'investigation aux inspecteurs de la police judiciaire. Il
ne s'agit pas là d'une étude des méthodes de la police, mais des victimes et
des meurtriers.

Entre 1982 et 1992, dix prostituées furent tuées à Amsterdam, sept à Rot-
terdam et une à Kerkrade. Deux meurtres de femmes non-prostituées furent
également inclus dans l'étude et ce du fait de leurs points communs avec les
meurtres étudiés. Seuls deux meurtriers ayant pu être arrétés, peu d'informa-
tion a pu être obtenue des personnes directement impliquées.

Quatorze des prostituées assassinées faisaient le trottoir, deux travaillaient
en vitrine et une recevait ses clients à domicile. Deux femmes n'étaient pas
des prostituées. Les sept prostituées de Rotterdam consommaient des drogues
dures ainsi que neuf des dix prostituées d'Amsterdam. Les deux femmes qui
ne se prostituaient pas ne consommaient pas de drogues dures. C'est pourquoi
un rapprochement est souvent fait entre de tels meurtres et le fait que des dro-
guées se prostituent sur la voie publique. Des meurtres comparables commis
dans le passé aux Pays-Bas montrent cependant que ni un usage de drogues
problématique ni le fait de faire le trottoir ne peuvent être considérés comme
des ingrédients certains en matière de meurtres de prostituées. C'est pourquoi
cette étude ne se contente pas d'examiner le comportement des femmes con-
certes mais inclut expressément les motifs des meurtriers afin d'expliquer ce
phénomène.

Le concept de fantasme en tant que mobile des prostituées et des meur-
triers aux motifs sexuels tient ici une place centrale. Le point de départ est
l'existence d'un Tien entre les modi operandi et l'imagination du meurtrier.
Un certain nombre de fantasmes, dont il n'est pas impossible de penser qu'ils
aient joué un róle dans les meurtres étudiés, sont énoncés.

En combinant la littérature, les fantasmes cités et les meurtres étudiés, des
scénarios peuvent être construits selon lesquels les meurtres de prostituées ont
ou peuvent avoir été commis. Cinq scénarios de meurtres de prostituées sont
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décrits, dans lesquels le mobile et la facon dont les meurtres ont été commis
sont étroitement liés à la position de la victime lors de sa découverte. Chaque
scénario connait des traceslindices spécifiques qui peuvent être trouvés sur le
lieu du crime. La cause du décès, les armes utilisées, la nature de la violente
utilisée, la position du corps et le lieu du crime (qui n'est pas forcément celui
oíl la victime a été découverte) peuvent variés.

A 1'aide de ces indices trouvés sur le lieu du crime et des renseignements
obtenus sur la victime, il est possible d'opter pour un scénario. Ce choix limi-
te considérablement les possibilités et permet de gagner du temps lors des re-
cherches parce que le scénario choisi suppose un certain type de meurtrier et
indique dans quel milieu celui-ci doit ou justement ne doit pas être recherché.

Cette étude comporte, dans ses fondements empiriques, un défaut impor-
tant mais hélas imparable. Du fait de l'absence d'informations sur les meur-
triers (seuls deux d'entre eux ont été arrétés), on n'a pu se faire jusqu'à pré-
sent aucune idée de la justesse des raisonnements. C'est pourquoi le caractère
des scénarios reste hypothétique. Le dépistage de meurtriers de prostituées
pourra, dans le futur, démontrer la valeur de cette étude.
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Bijlage 2: Tabellen

Tabel 1: De onderzochte moorden, 1980-1991

jaar
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

1980 1 0 0 0 0 1
1981 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 0 0
1983 2 0 0 0 0 2
1984 1 1 1 0 0 3
1985 0 0 0 0 0 0
1986 2 0 2 0 0 4
1987 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 1 0 0 1
1989 3 0 2 0 1 6
1990 1 0 0 1 0 2
1991 0 0 1 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 2: De resultaten van opsporing

resultaten
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

dader bekent 1 0 0 0 1 2
verdachte ontkent 2 0 3 0 0 5
overdosis 1 0 0 0 0 1
dader onbekend 6 1 4 1 0 12

totaal 10 1 7 1 1 20
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Tabel 3: Leeftijd van het slachtoffer

leeftijd
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

18-21 3 1 2 0 0 6
22-25 2 0 1 0 0 3
26-29 2 0 0 0 0 2
30-33 1 0 1 0 0 2
34-37 1 0 2 0 0 3
38-41 0 0 1 0 1 2
42-45 0 0 0 1 0 1
46-49 0 0 0 0 0 0
50-53 0 0 0 0 0 0
54-57 1 0 0 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 4: Herkomst en nationaliteit van het slachtoffer

herkomst
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

Nederland 3 0 5 1 0 9
Duitsland 4 0 0 0 1 5
Joegoslavië 1 0 0 0 0 1
Ned. Antillen 0 0 1 0 0 1
Frankrijk 1 0 0 0 0 1
Engeland 1 0 0 0 0 1
Spanje 0 0 1 0 0 1
Zwitserland 0 1 0 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 5: Sociale relaties van het slachtoffer

relatie
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

alleenstaand 3 0 4 1 1 9
vaste vriend 7 0 3 0 0 10
onbekend 0 1 0 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20
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Tabel 6: Woonsituatie van het slachtoffer

woonsituatie
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

vast adres 4 0 2 0 1 7
wisselend huren 2 0 1 0 0 3
`logeren' 4 0 4 0 0 8
zwervend 0 0 0 1 0 1
vakantie 0 1 0 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 7: Inkomsten van het slachtoffer

inkomsten
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

uitkering 2 0 4 0 0 6
dealen 4 0 0 0 0 4
baan 0 1 0 0 0 1
divers 1 0 0 0 1 2
geen 3 0 3 1 0 7

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 8: Druggebruik van het slachtoffer

druggebruik
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

geen 1 0 0 1 0 2
cannabis 0 1 0 0 0 1
heroïne 1 0 1 0 0 2
cocaïne 1 0 1 0 0 2
her. coc. 1 0 0 0 0 1
her. meth. 3 0 1 0 0 4
her. coc. meth. 2 0 2 0 0 4
`pillen' 0 0 0 0 1 1
alles 1 0 2 0 0 3

totaal 10 1 7 1 1 20
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Tabel 9: Hoereren van het slachtoffer, duur van uitoefening beroep

duur
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

niet 0 1 0 1 0 2
0- 0,5 jaar 3 0 1 0 0 4
0,5 - 1 jaar 2 0 0 0 0 2
1- 2 jaar 2 0 1 0 0 3
4 jaar 0 0 2 0 0 2
7 jaar 1 0 1 0 0 2
10 jaar 0 0 1 0 1 2
18 jaar 1 0 0 0 0 1
20 jaar 0 0 1 0 0 1
30 jaar 1 0 0 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 10: Prostitutietype

type
Amsterdam Rotterdam Kerkrade

hoer niet-hoer hoer niet-hoer hoer
totaal

tippel 7 0 7 0 0 14
raam 2 0 0 0 0 2
club 0 0 0 0 1 1
thuis 1 0 0 0 0 1
geen 0 1 0 1 0 2

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 11: Positie van het slachtoffer in de maatschappij

positie
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

marginaal 5 0 4 1 0 10
tussenin 4 0 3 0 0 7
normaal 1 1 0 0 1 3

totaal 10 1 7 1 1 20
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Tabel 12: Tijdstip van de moord

tijdstip
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

overdag 0 0 0 0 1 1
11-01 uur 3 0 0 0 0 3
01-03 uur 0 0 0 0 0 0
03-07 uur 1 0 4 1 0 6
's nachts 2 0 3 0 0 5
onbekend 4 1 0 0 0 5

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 13: Toestand waarin het lijk werd gevonden

Amsterdam Rotterdam Kerkrade totaal
toestand hoer niet-hoer hoer niet-hoer hoer

normaal gekleed 1 0
ontkl. worsteling 3 0
naakt gedumpt 6 1

0 0
7 1
0 0

1 2
0 11
0 7

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 14: Aanwijzigingen voor seks

aanwijzing
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam Kerkrade

hoer niet-hoer hoer

sperma aanwezig
kleding/houding
(afwerk)plaats
geen

1 0
2 0
3 0
6 1

0 1 0
7 1 0
3 0 0
0 0 1

totaal* 12 1 10 2 1

* Bij enkele gevallen is meer dan één aanwijzing; hierdoor wijken de totalen af van de
overige tabellen.
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Tabel 15: Doodsoorzaak

oorzaak
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

wurgen 4 0 3 0 0 7
wurgen/verdrinking 0 1 0 0 0 1
steken 1 0 3 0 1 5
slaan/wurgen 0 0 1 0 0 1
slaan/steken 0 0 0 1 0 1
nat. dood/overdosis 1 0 0 0 0 1
onduidelijk 4 0 0 0 0 4

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 16: Plaats waar het slachtoffer gevonden is

vindplaats
Amsterdam Rotterdam Kerkrade

hoer niet-hoer hoer niet-hoer hoer
totaal

buiten, pl.land 4 1 1 0 0 6
buiten, beb.kom 3 0 1 0 0 4
(nabij) zone 0 0 5 1 0 6
thuis 1 0 0 0 0 1
kamer, raampr. 2 0 0 0 0 2
club 0 0 0 0 1 1

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 17: Contactplaats

jaar
Amsterdam Rotterdam Kerkrade

hoer niet-hoer hoer niet-hoer hoer
totaal

(nabij) zone 6 1 7 1 0 12
kamer/raampr. 2 0 0 0 0 2
thuis 1 0 0 0 0 2
bordeel/club 0 0 0 0 1 1
onbekend 1 0 0 0 0 1

totaal 10 1 7 1 1 20
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Tabel 18: Moordplaats

plaats
Amsterdam

hoer niet-hoer
Rotterdam

hoer niet-hoer
Kerkrade

hoer
totaal

buiten, pl.land 0 0 0 0 0 0
buiten, beb.kom 0 0 0 0 0 0
(nabij) zone 0 0 4 1 0 5
thuis/in huis 2 0 1 0 0 3
kamer/raampr. 2 0 0 0 0 2
club 0 0 0 0 1 1
onbekend 6 1 2 0 0 9

totaal 10 1 7 1 1 20

Tabel 19: Verplaatsing van dader en slachtoffer

verplaatsing

geen
tussen 1 en 2*
tussen 2 en 3*
tussen 1 en 2, 2 en 3*
onbekend

totaal

Amsterdam
hoer niet-hoer

Rotterdam
hoer niet-hoer

Kerkrade
hoer

totaal

3 0 1 1 1 6
0 0 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 5
3 1 2 0 0 6

10 1 7 1 1 20

* 1 = contactactplaats; 2 = moordplaats; 3 = vindplaats.
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Bijlage 3: Vervolgonderzoek

Dit onderzoek kent meer dan één lacune. De ontbrekende gegevens over de
daders zijn pas dan op te vullen, wanneer zij worden aangehouden en vastge-
steld kan worden hoe zij het misdrijf hebben begaan. Wanneer zij hun daden
bekennen en hun drijfveren onder woorden brengen, kunnen die getoetst wor-
den aan de weergegeven fantasieën en scenario's. Uiteraard is dit volledig af-
hankelijk van het succes van opsporingsinspanningen. Verdieping van dit deel
van het onderzoek blijft daarmee een moeilijk probleem.

Over de rol van het slachtoffer kan wel meer inzicht worden verkregen.
Dit staat los van wat openstaande zaken nog gaan opleveren. In een vervolg-
onderzoek zouden namelijk percepties en reacties van `potentiële slachtoffers'
onder de loep genomen kunnen worden. Dit materiaal moet verzameld wor-
den door middel van interviews met prostituées, eventueel aangevuld met ge-
sprekken met hulpverleners.

Men kan bij zo'n vervolgonderzoek van de volgende gedachte uitgaan. Van
een aantal moorden blijkt gezegd te kunnen worden dat in enige mate gepland
was dat het prostitutiecontact niet `normaal' zou verlopen. Het lijkt logisch dat
deze boze opzet van prostituanten ook speelt in een nog groter aantal contac-
ten dat evenwel een fatale afloop mist. Er zullen daarom prostituées zijn die
situaties kennen die in aanleg overeenkomen met de fatale contacten. Waarom
kwam het hier niet tot een moord? Ligt dat aan de intenties van de dader, aan
de reactie van het slachtoffer of aan het moment dan wel de omgeving?

Het is van belang te achterhalen hoe het gedrag van deze vrouwen wordt
beïnvloed door de ernstige misdrijven in hun beroepsomgeving en, andersom,
hoe hun gedrag misdrijven kan voorkomen of juist dichterbij kan brengen. Er
moet bij de beantwoording van deze vragen met verschillende facetten van het
probleem rekening gehouden te worden. Als eerste moet worden vastgesteld
wat er bekend is. Weten de vrouwen dat geweld, verkrachting en moord plaats-
vindt? Kennen zij voorbeelden, hebben zij zelf iets meegemaakt? Is hun in-
schatting van de ernst en omvang van dit probleem realistisch?

De volgende stap heeft betrekking op het gedrag van de hoeren, dat voort-
komt uit de perceptie van het probleem. Dit moet gesplitst worden in groeps-
en individueel gedrag. Wat leeft er in de beroepsgroep; welke maatregelen
neemt men als groep? Welk gedrag is de norm? Op individueel niveau zou
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men moeten achterhalen welke tekenen de vrouw als risico's ziet. Hangt dat
samen met uiterlijk, gedrag of juist met de wensen van de klant? Op welk
moment en op welke manier reageert zij daarop? Weigert ze een klant, neemt
ze de benen, wapent ze zich, tracht ze situaties niet te laten escaleren?

Een onderzoek waarbij deze vragen centraal staan, kan meer inzicht geven
in de risico's van geweldsmisdrijven in de prostitutie en de wijze waarop deze
risico's beperkt worden of zouden kunnen worden.
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