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Tippelzone, een verdrietig besluit
OPINIE

Het besluit een
tippelzone in Gro-
ningen te openen
was twintig jaar
geleden een ver-
drietig besluit, ge-
nomen tegen de
achtergrond van
drugsoverlast. Een
opinie.

I
ROB ZIJLSTRA

Iedereen was het zat. Wat altijd
moest kunnen, kon niet meer.
Er waren grenzen bereikt en
overschreden. Na jarenlang

klagen en praten werd in februari
1996 het besluit genomen om er-
gens in Groningen een tippelzone in
te richten.

Het is nauwelijks nog voor te stel-
len, maar flinke delen van de bin-
nenstad van Groningen werden in
die tijd geteisterd door de handel en
wandel van drugsverslaafden. De ge-
meente bedacht van alles om de
overlast tegen te gaan, maar onder-
tussen nam het aantal meldingen bij
de ingestelde meldpunten alleen
maar toe. Het kleine parkje aan het
Guyotplein voor de rechtbank was
jarenlang het walhalla van spuitend
en slikkend Groningen. Toen daar
werd ingegrepen, verplaatste de el-
lende zich naar de Oude Kijk in ’t Jat-
straat en naar het A-kwartier.

In de eerste helft van de jaren ne-
gentig concentreerde de drugsover-
last zich met name aan de Praedini-
ussingel, rond de Museumbrug (bij
het oude Groninger museum) en de
Westerhaven, toen nog vooral een
parkeerplaats. In 1995 dreigden be-
woners van de fraaie panden aan de
Praediniussingel met acties. Hun
vertrouwen in het gemeentebestuur
was tot het nulpunt gedaald. ‘Hun’
singel was toentertijd het tippelge-
bied van Groningen. Het waren niet
alleen de traag rondrijdende man-
nen in auto’s die voor overlast zorg-
den. Met de tippelaars kwamen de
dealers en hun klanten. De politie
kon nauwelijks iets uitrichten. ,,Als
het duister wordt, zijn de dealers en
de pooiers de baas in de straat’’, ci-
teerde deze krant destijds een bewo-
ner.

Burgemeester Hans Ouwerkerk
was gevoelig voor de aanhoudende
klachten. Zijn plan om kentekens
van hoerenlopers te noteren, stuitte
landelijk op veel kritiek en ging niet
door. De PvdA en GroenLinks werk-
ten ondertussen in het diepste ge-
heim aan een plan dat voor eens en
altijd een einde zou moeten maken
aan de overlast: een officiële tippel-
zone met openingstijden en toe-
zicht. En vooral: ver weg van de bin-
nenstad.

Het was een verdrietig besluit, zei

de toenmalige CDA-wethouder Rene
Paas, verantwoordelijk omdat hij
zorg en welzijn in portefeuille had.
Later, in 1998, zou de huidige com-
missaris van de Koning dat herhalen
toen het gemeentebestuur besloot
geld uit te trekken voor het project
‘heroïneverstrekking aan langdurig
verslaafden’.

De keuze voor de zone viel op de
Bornholmstraat, tot grote woede
van de ondernemers van het bedrij-
venterrein Zuidoost. Iedereen was
het erover eens dat de beste plek
voor een tippelzone in de tuin van
de buren lag. Na inspraakavonden
en een juridische strijd bij de Raad
van State werd de tippelzone in ja-
nuari 1998 als experiment in ge-
bruik genomen. Een jaar later moest
uit cijfers van de gemeente en poli-
tie blijken dat van de gevreesde toe-
name van de criminaliteit geen spra-
ke was. Daarmee was de uitkomst
van de evaluatie: experiment ge-
slaagd.

De keuze viel op de
Bornholmstraat,
tot woede van
de ondernemers

Jacques Wallage (Ouwerkerk was
eerder dat jaar opgestapt) kondigde
aan dat de openingstijden verruimd
zouden worden zoals de tippelaar-
sters dat graag wilden. Ze wilden ook
een busje dat hen van de warme bin-
nenstad naar het kille industrieter-
rein kon brengen. Die wens ging niet
in vervulling. Wel kwam er de huis-
kamer, waar de vrouwen terecht
konden voor koffie, een praatje en
voor hulp. Met de komst van de tip-
pelzone werden vrouwen die buiten
de zone hun diensten aanboden
hard aangepakt. Zo werd een bin-
nenstadsprobleem opgelost.

Tijden veranderen. Burgemeester

Peter den Oudsten is geen fan van de
tippelzone. Dat had hij hier en daar
al laten doorschemeren. Deze week
zei hij het hardop: de tippelzone is
mensonterend en is binnen enkele
jaren verdwenen.

Hij kondigde een uitsterfbeleid
aan: geen nieuwkomers meer en een
‘uitstapprogramma’s’ voor de huidi-
ge gebruikers, zo’n veertig vrouwen .
De vrouwen reageerden met een
noodbrief. Met de sluiting verdwijnt
de controle en zijn ‘wij niet meer vei-
lig, maar bang’.

Twintig jaar geleden – de wereld
zag er toen anders uit – zwichtten de
lokale politici door een zwaarder ge-
wicht toe te kennen aan de overlast.
Gezien de situatie in en rond de Pre-
adiniussingel en het A-kwartier van
die tijd was dat een te begrijpen keu-
ze. Dat het iets veiliger zou worden
voor de tippelaarsters was mooi
meegenomen.

Wat destijds niet tot nauwelijks
ter discussie stond, was het tippelen

zelf. Vrouwen die tippelen doen dat
vrijwel uitsluitend uit nood. Dat was
toen niet anders dan nu. Ze zijn ver-
slaafd en hebben geld nodig om hun
verwoestende drugs te kunnen ko-
pen. Aan drugs verslaafde vrouwen
zijn zieke vrouwen die geen andere
mogelijkheid zien dan hun zieke li-
chaam te verkopen voor die paar no-
dige rotcenten.

Maar een tippelzone kan bestaan
omdat er mannen bestaan die graag
goedkoop profiteren van deze zieke
vrouwen. Je kunt ook zeggen: die de-
ze vrouwen in ruil voor een weinig
geld seksueel misbruiken. En jawel,
met instemming van de gemeente.

Ik denk dat Peter den Oudsten dit
heeft bedoeld als hij zegt ‘mensont-
erend’. En dan is er geen enkele re-
den om nog jaren te wachten met
het sluiten van de tippelzone.

Doe het volgende week. Dan kun
je deze week bedenken hoe veertig
verslaafde vrouwen op een mens-
waardige wijze zijn te helpen.
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