
Tijdens de ledenvergadering van afdeling Centrum op 16 oktober vond er een debat plaats 
met Dennis Boutkan, gemeenteraadslid voor de PvdA, Els Iping, kritische binnenstadbewoner 
en Rogier Noyon, voorzitter van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.  
Thema: ‘Is er toekomst voor de binnenstad’.  
Buurtbewoner Bert Nap trad op als gespreksleider en sprak voorafgaand aan het debat een 
spraakmakende column uit. 
 

Toen ik onlangs met een kennis stond te praten over de situatie in de binnenstad, werd ik 

diep in mijn Amsterdamse ziel geraakt. Dit gebeurde er. 
Hij zei hij ineens plompverloren: 
‘Waarom maken bewoners zich nog zo druk? Die binnenstad is toch allang opgegeven? Ik kom 
er in ieder geval niet meer. Alleen als het strikt noodzakelijk is.’ 
Hoewel ik als binnenstadbewoner natuurlijk inmiddels geharnast ben door de eeuwige vraag 
‘Waarom ga je niet verhuizen?’, was het dit keer anders … 
Deze keer wist ik niks terug te zeggen. Als in een flits raakte mij een realiteit die ik tot op dit 
moment stelselmatig ontkend had. Wat nou als hij f*cking gelijk heeft?! Wat nou als we de 
binnenstad simpelweg als een verloren gebied moeten beschouwen? 
Dat heeft me doen besluiten tot deze column.  
Niet diplomatiek, en met een f*cking ongezouten beeld van alledag. Zonder politieke 
correctheid. 
 

Toen ik eind jaren zeventig in de Wallenbuurt kwam wonen, was daar een no-goarea, 

overgenomen door het monster van de harddrugs. Skeletten van junks, messentrekkende 
dealers, overal glas. Autoradio’s en fietsen werden standaard gestolen. En de Zeedijk? Daar 
liep je met een grote boog omheen. De politie en de politiek wisten niet hoe ze dat moesten 
aanpakken. Pas toen de bewoners in opstand kwamen en zij de lethargie van de overheid niet 
langer pikten, is er met man en macht geknokt om de drugs de buurt uit te werken. 
We weten nu allemaal: het kon dus wel! 
 
Bewoners zien nu opnieuw hun leefbaarheid afkalven door het massatoerisme dat 
aangetrokken wordt door de Amsterdamse raamprostitutie en door ons imago van een 
bandeloze feeststad. En de meeste bewoners zijn dat zo langzamerhand f*cking zat! 
Natuurlijk zijn er mensen die hun stinkende best doen om van de puinhoop die de 
Amsterdamse binnenstad is geworden nog íets te maken. En we hebben een nieuwe 
burgemeester die met lieslaarzen aan een mestvaalt is ingestapt. 
 

Vorig jaar noemde Arre Zuurmond de Wallen een wetteloze jungle. Hij had een scherpe blik, 

maar vanuit de toren van het stadhuis werd hij bekritiseerd om die bewoordingen. Nou, laat 
mij dan herhalen wat Zuurmond constateerde: het ís een wetteloze jungle. Het is ook een 
grote kolerezooi, een vuilnisbelt, een criminele vrijstaat, een ongecontroleerde bende waar 
de politie schrijnend handen tekortkomt en waar handhaving in de zin van … handhaving … 
eigenlijk schandalig afwezig is. 



En dan heb ik het alleen nog maar over de bestrijding van symptomen: zuipen, pissen, kotsen, 
schreeuwen en hoeren loeren in onze straten en stegen. We wíllen het allemaal niet meer. 
 
En daarom hangen we banieren, vlaggen en borden op om gedragsregels duidelijk te maken, 
maar handhaven doen we bijna niet. En we pompen hosts de stad in om het gedrag een 
beetje te temperen. Maar we verzuimen om stevig door te pakken en de opgezweepte, 
doorzuipende bezoekers uit binnen- en buitenland op hun huid te zitten. Want als er al 
handhavers zijn, dan zijn ze er op het verkeerde moment. En dan zijn het geen handhavers, 
maar bonnetjesschrijvers. 
 
Het is godverdomme menens in het Wallengebied. De burgemeester wil paal en perk stellen 
aan de groeiende overlast. En wij hangen vlaggen op en schrijven parkeerbonnetjes uit aan 
leveranciers op maandagmorgen. 
 

In de binnenstad van Amsterdam woedt een veenbrand. En een veenbrand kun je niet 

bestrijden door alleen te blussen op de plekken waar hij boven de grond komt. En zeker niet 
met een tuinslangetje hier of daar. Een veenbrand ondermijnt. 
Als je naar de binnenstad van Amsterdam kijkt, is er een sluipende criminele ondermijning 
gaande waar het stadsbestuur zich geen raad mee weet. 
En terwijl die veenbrand woedt, wordt de boel boven de grond ook nog eens kaalgevreten 
door een nietsontziende zwerm sprinkhanen. 
Steeds meer ondernemers trekken zich van niks en niemand iets aan als het gaat om grof geld 
verdienen ten koste van de stad. We zien de bergen bedrijfsafval groeien. Met een criminele 
achteloosheid vervuilen deze ondernemers de stad. En als ze de klerezooi niet zelf op straat 
pleuren, doen hun klanten dat wel met hun street food. 
En ja.  Ook bewoners kan het daardoor steeds minder schelen. Ook zij donderen nu steeds 
vaker hun vuilniszakken en hun grofvuil ongegeneerd op straat. Wat maakt ’t ook allemaal 
nog uit? 
En ondertussen opent de ene na de andere hamburgerbar en sportcafé met slinkse 
overnameconstructies en vergunningen door de gemeente. Het Oudekerksplein aan de voet 
van ons oudste Amsterdamse monument had het voornaamste hart van de buurt moeten 
zijn, maar het is nu een gore toeristenmeuk. 
 

Al jaren klaagt de buurt over de toeristenmallemolen van de rondvaartsloepen in de 

Voorburgwal. Het is verboden, het blijft verboden, maar wat zien we? Alles gaat door en door. 
Het breidt zelfs uit. 
Het stadsbestuur zegt dat er wel degelijk wordt gehandhaafd. O ja? Waarom zien we daar dan 
niks van? Het antwoord is even simpel als onthutsend:  
 
Omdat die boeven schrikbarend f*cking veel poen verdienen met hun sloepen. En ze trekken 
zich van een tik op de vingers hier en daar niks aan. 
 
Niets ontziende ondernemers verdienen grof geld aan de toeristen. En de stad mag dan als 
een soort alleenstaande moeder de rotzooi achter hun gat opruimen. Iedereen eromheen 
mag er last van hebben. Een dikke middelvinger naar de stad! 



Ga eens onderzoeken wie de binnenstad bezitten en wie het Wallengebied in handen 

hebben. 40 euro voor één kaartje Casa Rosso. 50 euro met twee consumptiebonnetjes. En die 
tent zit avond aan avond vol. Dat is letterlijk f*cking veel … of - in het geval van Casa Rosso - 
veel f*cking poen in de zakken van de Wallenondernemers. 
En dan zijn er nog de Moulin Rouge, de Bananenbar en noem ze allemaal maar op. Daar 
wordt het grote geld verdiend en de sekswerkers zijn bijzaak geworden. Zij trekken het grote 
toeristenpubliek naar het Wallengebied. 
 
Als u wel eens Monopoly heeft gespeeld, weet u hoe het gaat als je tegenspeler de meeste 
straten, huizen en hotels in bezit heeft. Kijk eens met díe blik naar de binnenstad. Kijk eens 
met die blik naar de Wallen. 
Als je doet aan follow the money, krijg je een heel ander beeld dan waar de debatten in de 
gemeenteraad over gaan. 
Johan Cruyff zei ooit: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’ 
 
Nu debatteert de gemeenteraad over verschillende prostitutiescenario’s. 
Een raampje hier, raampje daar, gordijntje zus, toegangspoortje zo en je hebt een slangenkuil 
waar je nooit meer uitkomt. Ik zeg dan: ‘Mevrouw Halsema, het is dapper dat u de discussie 
opent, ‘want er moet iets gebeuren’. Iets. Maar welke discussie moet je daarvoor voeren? 
Nogmaals: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. 
 

Vroeger was Amsterdam een stad in Nederland. 

Toen werd Nederland Europa. 
En toen … werd reizen heel goedkoop. 
En toen … veranderden de ‘Walletjes’ in een ‘Red Light District’ 
En toen … waren de Amsterdamse Wallen niet meer van onze stad. 
 
De prostitutiebuurt is niet meer van Amsterdam, maar van de wereld. En het doel van de 
buurt is niet meer de prostitutie, maar het is een toeristenmagneet geworden. 
Ja, veel Amsterdamse seksbedrijven en raamexploitanten zitten er al heel lang. En hun roep 
om bestaansrecht is ook heel goed te begrijpen. 
Waarom gaat de burgemeester deze netelige discussie aan? 
Het gaat om mensenrechten, ondermijnende activiteiten, drukte en overlast. 
Overlast voor wie? Voor sekswerkers? 
Voor de bewoners van Amsterdam – toch? 
Om de toeristengekte onder controle te krijgen – toch? 
Om de zuipende en pissende en feestvierende malloten met hun vrijgezellenparty’s terug te 
dringen – toch? 
 
Toch niet over de kwetsbaarheid van Oost-Europese vrouwen die geen Nederlands spreken 
en met hun beroep in elke Europese stad, dorp of stadswijk terecht kunnen? 
Ik word hier heel rechts van merk ik! 
 
  



Ik ga ernaar verlangen dat de mariniers die vroeger de Dam leeg veegden, nu met de lange lat 
over de Wallen komen stieren. 
Opzouten met je idiote kippenpak en je zatte vriendjes! 
En jaag een torpedo door die f*cking toeristensloepen en die Smoke Boats. 
Daar gaat het om! En om het geld dat ermee verdiend wordt in de gecorrumpeerde 
toeristenondernemerskassa’s. 
Maar de discussie lijkt te nu toch weer te gaan over de positie van sekswerkers. 
 

Wat nou als de binnenstad écht is opgegeven? 

Moeten bewoners dan verhuizen? Dat zal toch f*cking niet gaan gebeuren! 
 
Weet u dat er in een weiland naast Schiphol aan een overdekt polderpretpark Holland World 
wordt gewerkt? Grachtenhuisjes als hotelkamers, en thematisch ingedeelde experiences: 
 
Holland Flower World   – The greatest flower show on earth 
Holland History World  – Discover the history of The Netherlands 
Holland Winter World  – Experience the Dutch winter 
Holland Water World  – Experience the Dutch fight against the sea. 
 
Ja, u begrijpt, het is natuurlijk weer een volkomen plastic hotelparadijs en het draait 
vanzelfsprekend om geld, maar mist u – met mij – ook niet die ene experience:  
 
Holland Red Light World? 
 
Ja, want die houden we híer in stand. Daarvoor komen al die pretparkbezoekers dan toch nog 
naar onze Oudezijds Achterburgwal. 
 
Daarom doe ik een oproep aan burgemeester Halsema: 

‘Beste mevrouw Halsema, als u iets wilt doen aan het imago van de stad, trek dan de 

portemonnee en word deelnemer in Holland World, maar eis die extra experience. Creëer 
daar veilige plekken voor desnoods Oost-Europese dames, heren en LHBT’ers. En geef 
Amsterdam zijn, nu dolgedraaide, binnenstad terug. 
Daar heb je guts voor nodig en het kost geld. Maar als u het doet, dan vind ik u een echte 
f*cking goeie burgemeester.’ 
 


