
amsterdam

Het hoogste bereik tegen de laagste kosten
Zk. & Vnd. zijn de rubrieksadvertenties van dagblad Het Parool.

Zk. & Vnd. opgeven
U kunt een gerubriceerde advertentie op vier manieren opgeven:
- per fax: 020-558 44 34
- per e-mail: parool@zadkinemedia.nl
- via de site: www.parool.nl
- schriftelijk / bon: Zadkine Media, Postbus 551, 3100 AN Schiedam

Aanlevertijdstippen
Maandag in Het Parool: voor vrijdag 09.00 uur.
Dinsdag in Het Parool: voor vrijdag 14.00 uur.
Woensdag in Het Parool: voor maandag 14.00 uur.
Donderdag in Het Parool: voor dinsdag 14.00 uur.
Vrijdag in Het Parool: voor woensdag 14.00 uur.
Zaterdag in Het Parool: voor donderdag 14.00 uur.

Consumenten

€ 600,- per dag? 
VIENNA drukste zaak 

van NL. Meisjes bel  020-
6123444/0016.16.195B01
of mail info@vienna.nl

Adverteren?
Dat kan!

Surf naar:
wwww.parool.nl

0906-lijnen
OUDERE VROUWEN geven 
Telnr voor gratis sexcontact 
0906-10.10.123 (35 cpm)

GRATIS teledating voor
vrouwen 0800-4122. mannen
bellen 0906-8033 (35 cpm)

Gay-contacten. 
Kijk AT-5 text pag 438 en bel 
nu 0906-8011 (25 cpm)

WIJKDATING: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een
afspraak! 0906-1566 (20 cpm!

Escortservice

Opleidingen en cursussen

ESCORTSERVICE
www.girlscompany.nl

020-7794092
0638357757

Adverteren?
Surf naar:

wwww.zadkinemedia.nl

PRETTY
ESCORTSERVICE

De mooiste dames bij Pretty Escort
www.pretty-escort.nl 

06-11227788

Voor alle cursussen 
beeldende kunst en 

multimedia: www.mk24.nl

Artemis Styling Academie
professionele, praktijkgerichte

opleidingen & cursussen
mode, media, interieur | modedesign

OPEN DAG
Amsterdam en Rotterdam

16 mei: 12.00 - 15.00 uur
www.stylingacademie.nl

In huizen van de
‘huisjesmelker van 2008’,
wonen nog twintig mensen
die door executieverkoop
binnenkort dakloos zijn.
Studente Katharine was dit
op het nippertje voor. 

EVA DE VOS

Studente Katharine (24) is
naar Amsterdam gekomen
om een master sociale
psychologie te volgen. Door

de krapte op de huizenmarkt was

het moeilijk een kamer te krijgen.
Via kamernet.nl vond zij er uitein-
delijk één in Slotervaart. 

“De kamer was zo’n twaalf vier-
kante meter en ik betaalde er 375 eu-
ro inclusief per maand voor. Niet
heel goedkoop, maar dat is niets in
Amsterdam. Daarnaast was het
contact met de verhuurders Aggie
en Ab Abdain erg prettig. Ik ver-
trouwde het wel en was superblij
dat ik eindelijk een kamer had.”

Al na drie weken, rond half febru-
ari, nam de politie contact op met
Katharine en haar huisgenoten: het
huis werd aangemerkt in een onder-
zoek naar hypotheekfraude. De
huurders stapten naar het Meld-

punt Ongewenst Verhuurgedrag
(MOV). Daar hoorden zij dat Aggie
en Ab Abdain hoogstwaarschijnlijk
strolieden van ‘huisjesmelker van
2008’ Hugo Scheuer zijn. “Een
medewerker vertelde dat we onze
borg, in mijn geval 750 euro, waar-
schijnlijk niet terug zouden krijgen,
omdat de verhuurders veel schul-
den hebben, en dat het huis execu-
toriaal verkocht wordt.” Het MOV
raadde aan twee maanden geen
huur te betalen, zodat ze hun borg
‘consumeerden’. 

Toen begonnen de problemen pas
echt: “Toen we de huur van maart
en april niet betaalden, stonden de
verhuurders voor de deur. Ze wilden

een verklaring, dus hebben we uit-
gelegd wat we van de politie ge-
hoord hadden.” Natuurlijk ontken-
den broer en zus: “Ze zeiden dat de
politie loog en alles verzonnen had.
Ik voelde me ontzettend ongemak-
kelijk en wist niet meer wie ik moest
geloven: de politie of mijn huisba-
zen.” Tijdens dit bezoek begonnen
ook de bedreigingen. “Voor Ab was
het uitgesloten dat wij in de woning
mochten blijven. Hij zei dat het voor
hem een principekwestie was ge-
worden en dat hij ons het leven zuur
zou maken.” 

Toen Katharine zondagavond 26
april thuiskwam, kon ze er niet in.
“De sloten waren veranderd.” Ka-

tharine en haar huisgenoten heb-
ben de volgende dag een slotenma-
ker gebeld. Toen de deur openging,
wisten ze niet wat ze zagen. “Het
was een grote schok. De deuren van
onze kamers waren opengebroken
en alle spullen waren verdwenen. Ik
ben in een hoekje gaan zitten huilen
terwijl mijn huisgenoten de politie
en het Meldpunt belden.” Uiteinde-
lijk vonden de huurders hun spul-
len in de kelderbox. “We hebben
vrienden gebeld en onze spullen ge-
pakt en zijn weggegaan. Ik heb er de
hele nacht van wakker gelegen.”

Katharine heeft het geluk dat ze al
een nieuwe kamer had gevonden,
waar ze op 1 mei in kon trekken.

parool theater

Caféheibel ligt niet aan uitbaters
maar aan jeugd van tegenwoordig

Vijftig agenten worden ieder
weekend ingezet om het
uitgaansgeweld op dé twee
pleinen van Amsterdam

zoveel mogelijk in te dammen. 
‘Kappen met klappen’ wordt de

methode genoemd die wordt ge-
bruikt op het Leidseplein en het
Rembrandtplein. Chef wijkteam
van de Prinsengracht Ebo Biginski
legt uit: “Ben je dronken en verve-
lend, is dat voor ons voldoende om
je aan te houden.” Daar hoort aan-
stootgevend gedrag zoals schelden
dus ook bij. “Dan mag je je roes in
de cel uitslapen.” Het resultaat van
dit ‘vroegtijdig interveniëren’:
“Laatste hadden we een rustig
weekend, zaten er vijf mensen in de
cel. Maar dat kunnen er ook makke-
lijk vijftien tot twintig zijn.”

In de debatten Hoezo Veilig!? over
veiligheid in de stad stond gister-
avond het uitgaansgeweld centraal.
Biginski, horecavoorman Ton Pop-
pes van onder meer club Escape,
bijzonder hoogleraar politiestudies
en veiligheidsvraagstukken aan de
VU Hans Boutellier en coördinatri-
ce Lydi Jansen van de eerste hulp in
het OLVG schoven aan.

De gemeente en de politie realise-
ren zich dat het geweld in de stad
niet is te voorkomen, maar zeggen
de situatie redelijk onder controle
te hebben. Zo is Biginski tevreden
over de samenwerking tussen hore-
cagelegenheden en politie: “We
overleggen over de verschillende
methodes, zoals het afkoeluurtje –
waarbij het laatste uur niet meer
geschonken wordt – en de slui-
tingstijden. Vanuit ons mobiel
onderkomen zien we alles wat er bij
de deur gebeurt. Heeft er iemand
meer dan vijf pillen bij zich, wordt
hij aan ons overgedragen.” Van Es-
cape-eigenaar Poppes mag er best
wat meer naar de intentie van de
horecaondernemer gekeken wor-

den: “Het belangrijkste is dat die
laat zien dat hij mee wil werken. Als
het zerotolerancebeleid zou wor-
den nageleefd, zouden alle tenten
dicht moeten.”

Jansen verdeelt haar slachtoffers
in vijf groepen: “Een heel grote
groep die met evenementen als Ko-
ninginnedag te hard van stapel
loopt, het jonge uitgaanspubliek
dat net even een borreltje te veel op
heeft, de notoire alcoholisten en
junks, de mishandelden en ten slot-
te de toeristen die rechtstreeks van-
af Schiphol de kroeg of de coffee-
shop in rennen.” Ze was met Konin-
ginnedag verbaasd door het grote
aantal mensen op haar post: “Dat
waren er dit jaar 260, vijftig meer
dan vorig jaar. Negentig van de pro-
blemen waren alcoholgerelateerd.”

Poppes: “Negentig mensen op die
600.000 die er rondliepen in de
stad? Dat is heel weinig.”

Poppes kan na 35 jaar onderne-
men in het nachtleven geen verhar-
ding ontdekken. In de mentaliteit
van de jongeren des te meer: “Wij
zijn terughoudend geworden in
schoolfeesten. Hoe jonger, hoe on-
berekenbaarder. Ze hebben geen
respect meer voor gezag en drinken
meer en op jongere leeftijd.”

Dat kan Boutellier geheel onder-
strepen. Hij deed onderzoek naar
het verband tussen alcohol en uit-
gaansgeweld: “Een op de tien jon-
geren zegt te drinken om dronken
te worden, een net zo groot aantal
beschouwt zichzelf als probleem-
drinker.” Jansen: “Met Koninginne-
dag kregen we twee kinderen van
twaalf jaar in erbarmelijke omstan-
digheden. Toen ze de volgende dag
hun roes hadden uitgeslapen en ik
ze vroeg of ze hun lesje nu hadden
geleerd, giechelde de moeder net
zo hard mee.”

MARIANNE LAMERS

‘Uw huisbaas is een boef,’ zei de politie 

Besluit verkoop Nuon uitgesteld
Van een verslaggever

AMSTERDAM – De gemeenteraad
stelt de beslissing over de ver-
koop van de aandelen van ener-
giebedrijf Nuon uit tot 10 juni. 

Dan kan de opbrengst, 900 miljoen,
betrokken worden bij de begroting. 

De bezwaren van werkgeversorga-
nisatie VNO-NCW tegen de verkoop
van energiebedrijven maakte in de
raad weinig indruk. Volgens VNO-
NCW moet er nog eens worden be-
keken of verkoop verstandig is. Vol-
gens wethouder Carolien Gehrels
(Bedrijven) komt het bezwaar als
‘mosterd na de maaltijd’. 

Ook zouden de argumenten niet
nieuw zijn. 

In de raad is een grote meerder-
heid van PvdA, D66, VVD en CDA
voor verkoop van Nuon aan het
Zweedse Vattenfall. De SP is princi-
pieel tegen. GroenLinks wil meer ze-
kerheid over duurzame investerin-
gen van Vattenfall. 

Drukte op het Rembrandtplein. FOTO ANP
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