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Column

In 2007 heeft de burgemeester van 
Amsterdam een convenant gesloten 
met de minister van Justitie om de 
 georganiseerde criminaliteit in het Wal len-
gebied (postcode 1012) aan te pakken. 
Aangekondigd wordt dat de recherche 
strafrechtelijke onderzoeken gaat uitvoe-
ren naar de praktijken in de buurt. Ook 
wordt vermeld dat de fiscus er belasting 
gaat innen. Gebeurde dat tot nu toe dan 
niet, zult u zich verbaasd afvragen, en 
hoe is dat mogelijk? Dat zal ik u uitleg-
gen. Rond 1995 zijn kopstukken van de 
Nederlandse politie en justitie geênque-
teerd over de zogenoemde IRT-affaire. 
Met deze affaire bleek het uiteindelijk 
mee te vallen maar inmiddels was het 
kwaad geschied. Sindsdien laboreert de 
Nederlandse politietop aan het Post van 
Traa Stress Syndroom (PTSS). Lijders aan 
dit syndroom herbeleven nog regelmatig 
de parlementaire ondervraging die hun 
collega’s destijds hebben ondergaan. 
Het syndroom gaat gepaard met chronisch 
vermijdingsgedrag. De animo om in de 
strijd tegen de georganiseerde  misdaad 
de nek uit te steken, is gering. 

Maar nu wordt door een nieuwe generatie 
recherchechefs het bestrijden van de 
structurele wantoestanden op de Wallen 
gelukkig weer opgepakt. Men neemt 
hierbij een voorbeeld aan New York. 
Burgemeester Giuliani, bekend om zijn 
no-nonsense-aanpak van de criminaliteit 
op straat, heeft destijds ook de Tony 
Soprano’s van Manhattan de wacht aan-
gezegd. Zo ook heeft het Amsterdamse 
gemeentebestuur nu de strijd aangebon-
den met de verhuftering van het publieke 
domein in het algemeen en met het al te 
vrije ondernemerschap op de Wallen in 
het bijzonder. Eindelijk weer zicht op een 
gemeente waar de wet geldt voor ieder-
een en de toeristeneconomie uit meer 
bestaat dan tappen voor hooligans. 
Wat zullen de Kamer van Koophandel en 
de gemeenteraad blij met deze ontwik-
keling zijn! Nou nee, dat valt tegen. De 
ondernemers zijn muisstil en de raad eist 
dat er eerst overleg komt met de plaatse-
lijke prostituees. Amsterdam heeft vorig 
jaar de wereldpers gehaald met onthullin-
gen over zwaar-mishandelde seks-
werkers in de legale sector maar de raad 
gelooft kennelijk nog steeds in de happy 
hooker. 

Sinds enige tijd hangt de binnenstad 
vol aanplakbiljetten waarin wordt 
gewaarschuwd tegen de vertrutting van 
Amsterdam. Met minder coffeeshops 
en raamprostituees zou Amsterdam 
Staphorst aan de Amstel worden. Ai 
Amsterdam, zegt een andere poster. 
Laat Amsterdam weer Amsterdam zijn! 
Amsterdam, zo wordt er nog bij verteld, 
de stad van Descartes, Spinoza, 
Rembrandt en Michiel de Ruyter. Ben 
ik de enige die zich afvraagt wie deze 
schijnheilige acties financiert? 

Inmiddels hebben de plaatselijke colum-
nisten Jan Blokker en Youp van ‘t Hek ook 
een duit in het zakje gedaan. Blokker 
vindt het in 1012 niet meer zo gezellig 
als vroeger. Hij mist de slachtoffers van 
vrouwenhandel! Van ‘t Hek steekt de 
draak met het verbod op staand bier 
drinken op de openbare weg. Dat zou 
volgens Van ’t Hek een on-Amsterdamse 
maatregel zijn. Staand bier drinken is 
echter, naar ik als geboren Amsterdam mer 
kan getuigen, helemaal geen oud 
Amsterdams volksgebruik. Simon 
Carmiggelt ooit staand met een biertje 
op de gracht gezien? Flaneren met een 
biertje in je hand is een gewoonte van 
Easy Jetters uit de krochten van Noord 
Engeland. Laat die Van ’t Hek maar terug-
gaan naar waar hij vandaan komt, een of 
andere hockeyclub in de provincie. Daar 
kan hij iedere zondagmiddag in het club-
huis staand biertjes drinken zonder dat 
iemand er last van heeft. 
 
Met de nu lopende projecten heeft 
Amsterdam een uitgelezen kans de 
 his torische binnenstad te redden uit de 
greep van de maffia. Dan kan de stad 
de plaats op de UNESCO-lijst krijgen die 
zij  verdient. Weg met de vage souvenir-
winkels, illegale pensions, stomdronken 
Engelsen, zogenaamde massagesalons, 
witwassende shoarmatenten, quasi-
onschuldige raamverhuurders,  
www.beerbikes.uk, louche belwinkels, 
criminele coffeeshops en head- en 
smartshops. Wees Wijs met de Wallen! 
Redt het Oudekerksplein van de pooiers. 
Laat Amsterdam de Big Apple aan de 
Amstel zijn! << 

WiJS mET DE WAllEN 
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