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die zich opdrong en ze besloot afstand 
te nemen,’ zegt Rouvoet. Hoewel de 
 Bulgaarse net in Amsterdam-West 
woonde en zich twee maanden  geleden 
inschreef voor het vak, was ze een 
oude bekende. Van gezicht dan. ‘Ze 
was een tijdje weg en nu weer terug,’ 
zegt  Rouvoet. ‘Ik kende haar niet heel 
 persoonlijk, maar ze was heel vriendelijk 
en heel open naar ons.’
Voor hangjongeren in de Charlotte de 
Bourbonstraat was het geen geheim dat 
Krasimira prostituee was. Ze bood hen 
zelf regelmatig aan om voor de markt-
conforme prijs van 50 euro even mee 
naar boven te komen. De jongens we-
ten dat de Krasimira al enige tijd werd 
lastiggevallen door een negroïde man. 
Regelmatig stond hij beneden voor de 
deur en dan weigerde de Bulgaarse om 
hem binnen te laten. Dat accepteerde hij 
niet. Keer op keer liep hij om en begon 
hij in de bosjes achter het huis aan een 
klim langs de balkons naar de derde ver-
dieping waar Krasimira woonde.
Voor het huis zijn bloemen  neergelegd 

W
ie deze week een 
 bezoek brengt aan 
een dame van plezier 
op de Wallen, zal 
misschien bijdragen 

aan een bijzondere inzamelingsactie. 
 Meisjes uit Bulgarije en Roemenië 
gaan rond om geld op te halen voor een 
overleden Bulgaarse collega. Krasimira 
heette ze, hoewel ze zich aan klanten 
als Jacky voorstelde. De een geeft 50 
euro, een ander 100 euro. ‘Dit is heel 
uitzonderlijk. Normaal is het haat en 
nijd onderling, die zie je nooit samen,’ 
merkt een  ingewijde verbaasd op als hij 
een Roemeense in de weer ziet voor een 
Bulgaarse.
Het doel van de actie is om het lichaam 
van de overleden vakgenote naar haar 
familie in Bulgarije te kunnen over-
brengen. Het speciale vervoer is erg 
duur, de meiden zeggen dat ze 6500 euro 
moeten ophalen. Het overleden meisje 
was natuurlijk niet verzekerd en als haar 
ouders zelf het geld hadden, dan was ze 
geen prostituee in Amsterdam geweest.
Maar behalve deze verbondenheid, 
heerst er ook angst op de Wallen. 
 Iedereen weet namelijk hoe de 22- jarige 
Bulgaarse prostituee om het leven is 
gekomen. Ze is vermoord. De eerste 
moord op een prostituee in de hoofd-
stad sinds 2009.
In de vroege ochtend van woensdag 25 
september forceren brandweermannen 

de deur van een woning in de Charlotte 
de Bourbonstraat in Amsterdam-West. 
Rond kwart voor 7 kwam er een melding 
binnen van brand. Er is veel rook. De 
brandweerlieden trekken de woning op 
de derde verdieping binnen en door een 
dikke mist banen ze zich een weg naar 
de bron.

Bed in lichterlaaie
De rook blijkt uit de slaapkamer te 
 komen. Achter de deur bevindt zich 
een vuurzee. Het bed staat in lichter-
laaie. De brand is snel geblust, maar 
dan zien de mannen dat op het bed 
het lichaam van een jonge vrouw ligt. 
De officier van dienst gaat niet uit van 
een  misdrijf. Brandweermannen zien 
zo vaak woningbranden die in bed 
 ontstaan. Bijvoorbeeld door een sigaret, 
een oververhitte laptop of een defecte 
 elektrische deken.
Op straat in Amsterdam-West en achter 
de ramen op de Wallen gaat al snel een 
ander verhaal. ‘Het zou kunnen zijn dat 
ze om het leven gebracht is, met  benzine 
overgoten en in brand gestoken is,’ zegt 
Frits Rouvoet een week later. De voor-
man van stichting Blood-n-Fire die 
prostituees wil helpen een ander leven 
op te bouwen, hoorde het van de  meisjes 
zelf. Als hij het aan de politie vraagt, 
krijgt hij hier geen duidelijkheid over.
‘Zij schijnt dus sinds kort een vriend te 
hebben gehad. Maar het was  iemand 

door de woningbouwvereniging en 
 buren, hoewel die buren het meisje 
met de lange donkere haren nauwelijks 
 kenden. Zelfs haar naam niet. Krasimira 
woonde pas sinds de zomer in de woning 
en waarschijnlijk huurde ze onder. 
Buren hebben weleens geschreeuw 
 gehoord. ‘Er stond een keer iemand 
op het balkon te schreeuwen en toen 
vroeg ik me inderdaad af hoe hij daar 
was  gekomen,’ herinnert een buur-
man zich. De ongewenste bezoeken 
zouden  kunnen verklaren waarom de 
 rechercheurs tijdens hun bezoek aan 
de buren vooral benieuwd waren naar 
hoe de sloten van de woningen aan de 
 Charlotte de Bourbonstraat precies 
werkten.

opdringerige  klanten
Pas vorige week kwam de politie met het 
bericht dat het inderdaad om een  misdrijf 
ging. Dat bleek uit sectie op het  stoffelijk 
overschot van Krasimira. De politie laat 
weten dat er een week eerder zelfs een 
32-jarige verdachte is  aangehouden. 

‘De verdachte en het slachtoffer zijn 
 bekenden van elkaar,’ is het enige wat de 
politie erover kwijt wil. Een woonplaats 
en nationaliteit ontbreken. 
De onduidelijkheid rond de dader en 
zijn motief hebben hun effect op de 
sfeer achter de rood verlichte ramen. ‘De 
angst zit er op dit moment goed in bij de 
 meiden,’ zegt Rouvoet. 
Ook blogger Mark van der Beer 
 onderschrijft dit. De man achter dit 
pseudoniem heeft een relatie met een 
Roemeense prostituee. Doorgaans 

 bestrijdt hij verhalen van hulpverleners, 
nu niet. ‘De angst is flink toegeslagen 
onder de dames,’ schrijft hij. Er bestaat 
nog altijd de vrees voor Jack the Ripper-
achtige types, schetst hij. ‘Veel dames 
durven daardoor momenteel niet meer 
alleen naar huis.’
Die angst voor opdringerige  klanten, 
stalkers en ergere figuren kwam 
 onlangs nog tot uiting in een peti-
tie. Waar  Krasimira wellicht zelf wat 
slordig  omging met haar privacy door 
 mannen thuis uit te nodigen, worden 
alle  andere prostituees binnenkort door 
de  gemeente Amsterdam verplicht hun 
 privégegevens vrij te geven bij de Kamer 
van Koophandel. 
Ze mogen niet langer ingeschreven 
staan als masseuse of hondenuitlaatster, 
maar moeten zich kenbaar maken als 
 prostituee. Een adres of telefoonnummer 
van de zzp’ers is dan makkelijk te vinden 
in het handelsregister. Een petitie tegen 
de nieuwe regel werd duizenden keren 
ondertekend. Reden voor de gemeente 
om de invoering tijdelijk uit te stellen. A

 angst op 
de Wallen
De 22-jarige prostituee Krasimira werd vorige maand na een 
brand in haar slaapkamer levenloos aangetroffen. Ze had 
al tijden last van een stalker. De politie heeft een verdachte 
 gearresteerd. Ondertussen gaan angstige collega’s met de pet 
rond, zodat het stoffelijk overschot van de Bulgaarse naar haar 
vaderland kan worden overgebracht. 
DOOr Marijn schrijver 

Na de eerste moord sinds jaren

‘Zij schijnt 
sinds kort 
een vriend 
te hebben 
gehad. 
Maar het 
was ieMand 
die Zich 
 opdrong en 
Ze besloot 
afstand te 
neMen’ 

Verdwijningen en
mishandelingen
onrust op de Wallen
De laatste prostituee die in Amsterdam werd ver-
moord, was de 19-jarige Berti uit Hongarije op de 
Oudezijds Achterburgwal. Zij kwam om het leven 
door messteken. Toch zijn er sindsdien nog geregeld  
meisjes uit de hoofdstad verdwenen. Zo werd vorig 
jaar in Zwanenburg de roemeense escortgirl Made-
lina Stefan (19), die onder de naam Tiffany werkte, 
in het water gevonden. De politie gaat niet uit van 
een misdrijf, maar dat gaat er bij veel mensen uit 
het vak niet in. Hetzelfde geldt voor een Pools meisje 
dat vlak voor de zomer dood werd gevonden in haar 
thuisland. Anderen verdwijnen zonder enig spoor 
achter te laten. Sinds 2009 waren er daarnaast 
nog een aantal zware mishandelingen en pogingen 
tot doodslag op de Wallen.

jack the ripper? ‘veel OP De 
WAllen WerKenDe vrOuWen Dur-
ven nieT Meer Alleen nAAr HuiS.’

hulpVerlener. 
friTS rOuvOeT: ‘De AngST ZiT 
er gOeD in Bij De MeiDen.’
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