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In hoger beroep werd hij volledig vrijgesproken van betrokkenheid bij het
witwassen van geld voor Willem Holleeder. Maar daarmee was de kous
niet af voor Marcel Kaatee, eigenaar van twee gokautomatenhallen op de
Amsterdamse Wallen. Hij dreigt zijn zaken te verliezen door de wet Bibob.

Eens vrijgesproken, altijd ‘n boef
A

l sinds zijn studententijd werkt Marcel Kaatee
(52) op de Wallen. Als
propper voor het wereldberoemde sekstheater Casa Rosso,
toen dat in 1983 afbrandde ging hij aan
de slag als bedrijfsleider van twee
gokhallen. Hij zag de rosse buurt
veranderen, vooral sinds het rapport
van de parlementaire enquêtecommissie Van Traa vijftien jaar geleden werd
gepubliceerd.
„Twee maanden later was de eerste
inval. Tientallen ME’ers sloten de hele
steeg af, tachtig mensen werden opgepakt. Maar bij mijn weten is niemand
daarvan ooit strafrechtelijk vervolgd. Dat was vooral stemmingmakerij.”
Begin vorig jaar hield de politie achter
elkaar fouilleeracties in zijn zaak,
maar meer dan een mesje dat niet eens
onder de wet Wapens en Munitie valt,
werd daarbij nooit aangetroffen.
De Wallen zijn veranderd sinds
Kaatee er werkt. De straatdealers verdwenen uit de Molensteeg, net als de
meeste Nederlandse prostituees. Stonden er vroeger nog veel Zuid-Amerikaanse vrouwen achter de ramen, nu
zijn het vooral Oost-Europese. De
gokhallen van Kaatee doorstonden elke
storm. Tot nu alsnog sluiting dreigt op
basis van de wet Bibob, waarmee
wordt gecontroleerd of er geen gevaar
bestaat dat vergunningen misbruikt
worden voor criminele doeleinden. Dat
gevaar is bij Kaatee ’ernstig’, oordeelt
de gemeente Amsterdam.
Hij is nog het meest boos dat hij het
nieuws moest vernemen via Het Parool. „Op 18 april stond het al op de
voorpagina en op 20 april ontving ik de
brief met het besluit”, vertelt Kaatee in
zijn kantoortje, een zolderkamer boven
het Red Light Casino in de Molensteeg.
Die straat is volgens de gemeente
Amsterdam de crimineelste van Nederland. Met elk pand zou wel wat mis
zijn.
Ook met dat van Kaatee. Vanwegezijn hypotheek komt hij niet door de
integriteitstoets op basis van de wet
Bibob. De schuldeiser is namelijk Jan
Dirk Paarlberg, die vorig jaar in eerste
aanleg werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel
voor witwassen in opdracht van Holleeder. Het hoger beroep loopt nog in
die zaak, maar tot die tijd is de wet
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wordt door iemand die strafbare feiten
heeft begaan, kan een vergunning
vergeten.
En zo heeft de gemeente Amsterdam Kaatee waar ze hem wil hebben:
weg uit de rosse buurt, die moet worden ontdaan van criminele invloeden.
Tenminste, als de weigering van de
vergunning overeind blijft bij de rechter. Want Kaatee vecht door. „Ik heb in
de afgelopen jaren ruim 6,5 ton uitgegeven aan juridische procedures. Vergelijk dat eens met de 70 euro per dag
die ik kreeg als schadevergoeding
omdat ik acht maanden ten onrechte in
de cel heb gezeten. Ik heb het teruggerekend: dat komt neer op 25 jaar cel.”
Kaatee zit in de tang door zijn hypotheek bij Paarlberg. Justitie heeft be-
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slag gelegd op de lening, waardoor de
gokondernemer niets mag aflossen.
Hij kon vanwege het beslag op de
panden de lening ook niet onderbrengen bij een bonafide financier. Veel
hangt af van het hoger beroep in de
zaak Paarlberg.
Maar zelfs als dat tot vrijspraak
leidt, heeft Kaatee het moeilijk, denkt
Rob IJsendijk, de in de wet Bibob
gespecialiseerde advocaat die veel
Wallenondernemers bijstaat. „Kaateeheeft iets teveel relaties met iets teveel
mensen waar iets teveel aan kleeft.”
Hiermee is Kaatee het niet eens.
„Willem Holleeder komt in het hele
Bibob-verhaal niet meer voor. Derden
die in een Bibob-rapport genoemd
worden, mogen op dat stukje van het

geheime rapport commentaar leveren.
In dit geval was alleen Paarlberg hiervoor uitgenodigd.”
In de jaren negentig werkte Willem
Holleeder drie jaar samen met Kaatee
in de gokhal, als assistent-bedrijfsleider. Kaatee hielp hem soms met wat
administratieve dingetjes, en dronk
ook wel eens een biertje met de Neus,
maar dat was dan ook alles, bezweert
hij. „In die periode hield hij zich niet
met criminaliteit bezig. En later ging
hij verbouwingen doen voor Willem
Endstra, meer niet. Gewoon iemand
die z’n straf had uitgezeten.”
Toch is Kaatee juist door deze banden in de knel gekomen. Endstra werd in 1996 eigenaar van de panden waarin de gokhallen zitten. Toen in augus-
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tus 2002 topcrimineel John Mieremet in
De Telegraaf onthulde dat de vastgoedmagnaat ’bankier van de onderwereld’
was, wilde Endstra zo snel mogelijk van
de panden op de toch al zo verdachte
Wallen af. Hij verkocht ze aan Kaatee
en een halfjaar later werd de bestaande
financiering overgenomen door een
Britse Ltd-firma, die van Jan Dirk Paarlberg was. „Ik wist toen niet dat hij
daarvan de eigenaar was”, vertelt Kaatee. „Maar als ik het toen wel had geweten dan had ik een gat in de lucht
gesprongen, Paarlberg was immers dik
bevriend met Neelie Kroes. Een betere
reden om de banden met Endstra te
verbreken is haast niet denkbaar. En nu
zit ik door het beslag van justitie op die
lening klemvast.”
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