
Laatste bastion prostituees
kent zelfs een ‘pluimgraaf ’
Wa l l e n

Een nieuw boek over de Wallen
bevat fijne weetjes, zoals over
het lokken van zwanen naar
Casa Rosso. Maar ook een
pikante uitspraak over 1012.

Door onze redacteur Bas Blokker

D at grafiekje gezien van de
toeristenbelasting? Het CBS
kwam er deze week mee.
De nummer 1 is groter dan

de nummers 2 tot en met 9 samen.
De nummer 1 is Amsterdam. De
hoofdstad verwacht dit jaar 46,4 mil-
joen euro aan bezoekers te verdie-
nen. Utrecht hoopt op 1,6 miljoen.

De gevolgen: bewoners van som-
mige delen van de stad kreunen on-
der het aantal bezoekers met wie zij
de schaarse ruimte moeten delen en
het lawaai en de domheid die met
hen meereizen.

Misschien wel de grootste attractie
voor bezoekers zijn de Wallen. Deze
week hield burgemeester Van der
Laan het kloeke boek Aan de Amster-
damse Wallen ten doop over deze
halve vierkante kilometer waar „het
verhevene en het verderfelijke, het
vrome en het vieze” is samengebald.

Het boek, gemaakt door een verza-
meling schrijvers onder eindredactie
van Herman Vuijsje, met foto’s van
Marian van Veen-De Rijk, is in 400
p a g i n a’s een staalkaart van het bonte
leven van de vijftiende eeuw (het
oudste huis: Warmoesstraat 90) tot
de dag van vandaag: „wafels, pizza’s
seks, drugs en pub crawls” – en van
de pakweg 8.000 bewoners die zich
er handhaven tussen de 20.000 ‘fo -
re n ze n’ en de vele tienduizenden be-
zoekers, toeristen en passanten.

Het hoofdstuk Wie wonen er op de
Wallen? van stadsstatisticus Jeroen
Slot leert ons dat in het oudste deel
van Amsterdam de minste geboren
Amsterdammers wonen. Het boek
geeft meer fijne weetjes: de zwanen
die op de grachten dobberen, worden
door ‘pluimgraaf ’ Jan Otten naar de
Oudezijds Achterburgwal gelokt op-
dat toeristen ze pal voor sekstheater
Casa Rosso fotograferen. Het boek
geeft ook inzichten in historische
ontwikkelingen: de Wallen zijn als
rosse buurt het laatste bastion van
een gestaag krimpend territorium
van prostituees.

Eigenlijk ontbreekt er maar één
hoofdstuk voor zover ik kan zien:
Van wie zíjn de Wallen? Het is de
hamvraag sinds de enquêtecommis-
sie-Van Traa 22 jaar geleden naar

Talk of the Town

Maar van wie zíjn de Wallen nou eigenlijk?Dat is al 22 jaar de hamvraag.
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juist dit gebied wees om aandacht te
vragen voor de verknoping van on-
der- en bovenwereld, waarbij eigen-
dom van het vastgoed cruciaal bleek.

In 2009 kondigde toenmalig wet-
houder Lodewijk Asscher zijn project
1012 aan waarmee hij het postcode-
gebied op alle fronten zou openbre-
ken. Na een paar gewonnen veldsla-
gen en campagnes is het project
enigszins in het slop geraakt, vooral
sinds er een nieuwe meerderheid in
de raad is die de aanpak van Asscher
en na hem Van der Laan niet meer zo
vanzelfsprekend vindt.

Het boek – medegefinancierd door
beoogd 1012-partner SyntrusAchmea
– kiest de kant van de burgemeester.
Al zijn „de internationale vrouwen-
handel, vastgoedfraude en witwas-

serij nog lang niet opgerold”, het pro-
ject heeft „de voorwaarden gescha-
pen voor de feitelijke wedergeboorte
van de Wallen”. In het nawoord staat
dat „het verwerven van panden in ei-
ge n d o m” door een „op te richten in-
vesteringsmaatschappij 1012inc” de
Wallen kan redden zoals ooit de Zee-
dijk is gered.

Een politiek pikante uitspraak. De
„op te richten investeringsmaat-
schappij 1012inc” is al drie jaar in
staat van oprichting. Van der Laan
wil niets liever, maar krijgt een meer-
derheid van de gemeenteraad maar
niet overtuigd van hoe het precies
moet worden. Geen wonder dus dat
hij beloofde vijftien exemplaren te
zullen kopen voor elk van de leden
uit de gemeenteraadscommissie.


