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Uit stad
gesleepte
bootjes
geveild
Van een verslaggever
AMSTERDAM – De gemeente zal
weer 21 bootjes verkopen op een
veiling via internet. Het gaat om
boten die in beslag zijn genomen
en die de eigenaren niet hebben
opgehaald uit ‘de bewaarhaven’.
De dienst Binnenwaterbeheer
(BBA) sleept voortdurend boten
weg uit de stad, meestal omdat
daarop geen zichtbaar vignet zit dat
bewijst dat het binnenhavengeld is
betaald. De weggesleepte boten
worden tijdelijk afgemeerd aan een
steiger in de bewaarhaven van BBA
in de Nieuwe Houthaven, in West.
In verreweg de meeste gevallen
koopt de eigenaar de boot op tijd
‘vrij’ uit de botengevangenis door
alsnog het binnenhavengeld te betalen, plus de wegsleepkosten.
De schepen die na de officiële ‘bewaartermijn’ nog in het haventje liggen, worden online geveild. De veiling duurt dit keer tot en met 7 augustus. Die dag is nog een kijkdag in
de haven, waarvan de ingang is te
bereiken via een steiger tegenover
de Danzigerkade 9.
De 21 Amsterdamse boten die nu te
koop worden aangeboden, zijn

Niet door eigenaren
opgehaalde schepen
vaak in slechte staat
vletten en zeil- en motorboten.
Meestal verkeren de boten waarvoor niemand zich heeft gemeld, in
een deplorabele staat.
Uit Den Haag wordt via dezelfde
internetsite een zeiltjalk van achttien meter verkocht, die was gezonken.

frenk is met vakantie

Gids Willemijn van Breda met zeven vrijgezellenfeestgangers in de Warmoesstraat.
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Met respect koekeloeren bij hoeren
Hoe zie je de stad wanneer
je als toerist achter een gids
aan loopt? In een korte zomerserie lopen we mee.
MEREL STRAATHOF

O

p de Wallen heten ze niet
pooiers, maar raamexploitanten en de prostituees
zijn zzp’ers. Gids Willemijn van Breda (33) heeft het allemaal geleerd van oud-prostituee
Mariska Majoor van het Prostitutie
Informatie Centrum bij het Oudekerksplein. “Misschien werkt hier
heel af en toe een illegaal meisje.”
Het clubje van zeven mannen – vrijgezellenfeest – volgt Van Breda
door de Warmoesstraat, ‘de oudste
straat van Amsterdam’.
Vroeger liepen de hoerenmadams
hier ’s nachts met ‘hun’ prostituees
aan de arm, weet Van Breda. “Met
lantaarns lieten ze potentiële klan-

ten het gezicht van de meisjes zien
en wat onder hun rokken schuilging.” Vaak leidde dat tot grote verwarring bij zeelui die verderop, geleid door havenlichten, probeerden
hun schip de haven binnen te loodsen. “De oplossing kwam van de
madams, die rode doeken om de
lantaarns bonden,” zegt ze. “Het
begin van de rosse buurt. Tenminste, zo wil het verhaal.”
Op het Oudekerksplein dirigeert
Van Breda de groep naar een hoek
tegenover een paar ramen. “Op
nummertje 30,” zegt ze, “werkte tot
twee jaar geleden Mien, met 76 jaar
de oudste prostituee van Amsterdam. Er kwamen vooral jonge mannen bij haar, want op een oude fiets
moet je het leren.”
Vooraf is de groep uitgebreid geïnstrueerd door Van Breda, want tijdens de twee uur durende Wallentour Koekeloeren bij de hoeren wordt
flauwigheid ‘niet gewaardeerd’
door ‘de dames van plezier’. “We
maken geen foto’s, we moeten ze

met respect behandelen.” Bruidegom in spe Björn (31, kilt en rode
clownsneus): “Mag ik wel zeggen
dat ze mooi zijn?”
Halverwege de tour mogen de
mannen in de Sint Jansstraat zelf
achter het raam kruipen voor een
fotoshoot. Terwijl Björn in een onaantrekkelijke vrouw verandert,
legt Van Breda uit hoe het Wallen-

Mien was met 76 jaar
de oudste prostituee
gebied in elkaar steekt. Rondom de
Trompettersteeg ligt het Hollandse
kwartier voor ‘slank en blank’, bij
de Oudezijds Voorburgwal zijn juist
de donkere, voluptueuze vrouwen
te vinden en nabij de Monnikenstraat, waar het blauwe licht
brandt, wordt het meest betaald
voor ‘de omgebouwde man’.
Op de Oudezijds Achterburgwal
praat ze de mannen bij over het rijke

verleden van de straat, vooral van
de Bananenbar. Die is nu onderdeel
van Casa Rosso, maar vroeger werkten er vrouwen die onder invloed
stonden van magister templi Maarten Lamers van de Satanskerk aan
de overkant van de gracht, waar
mannen in monnikspij orgies hielden in de kelder. Nog steeds is het
een plek van uitersten, weet Van
Breda. “Nu zie je er vrouwen die álles kunnen met hun geslachtsdeel:
schrijven, schieten, roken.”
In de Dollebegijnensteeg schuifelt
de groep langs een reeks ramen. Alle vrouwen dragen boven en onder
lingerie. “Verplicht,” zegt Van Breda. “Als raamprostituee mag je alles
tonen, behalve je schaamdeel en tepels.”
Aan het einde van de steeg durft
de aankomende bruidegom het dan
toch aan bij een rondborstige prostituee in een felroze setje. “Je bent
mooi.”
www.mokumevents.nl

‘Je moet creatief zijn’

ADVERTENTIE

Op IJburg zitten ook winkeliers die tevreden zijn over de gang van zaken

De oppervlakte van
deze advertentie is
precies 0,012524 m2.

(maar u mag het gerust even nameten)

www.mva.nl

CLAUDIA PIETRYGA
AMSTERDAM – Een Turks restaurant aan de IJburglaan, een groenteboer op Steigereiland en een
bloemenzaak aan de Pampuslaan. “Ik weet dat sommige ondernemers moeite hebben het
hoofd boven water te houden,”
zegt IJburger Gerard van Enk,
maar ondanks de recessie komen
er juist veel winkels bij.”
Hij is een online forum begonnen
waarop iedereen leuke ideeën voor
IJburg kan plaatsen. “Het leek me
goed alle ideeën te verzamelen.”
Van Enk woont ruim zes jaar op IJburg en heeft de wijk zien groeien.
“Er zijn behalve problemen ook veel
goede ontwikkelingen voor ondernemers. Denk aan de uitbreiding
van de horeca bij de jachthaven en
de recente de komst van een winkelstraatmanager.”
Uit een rondvraag bleek dat winkeliers aan de IJburglaan meer clus-

tering van winkels, meer tramoversteekplaatsen, lagere huren en een
tiencentszone willen. Marcel van
der Noord, eigenaar van modezaak
Suburb Denim, beaamt dat. “Er kan
nog veel verbeteren om van de IJburglaan een gezellige winkelstraat
te maken. Maar ondernemers moeten ook zelf hun winkel promoten.”
Van der Noord organiseerde sinds
de opening een half jaar geleden
met andere winkeliers een braderie
en twee ladies nights. Daarnaast verkoopt hij via zijn webshop. “Je moet
goed nadenken wat voor zaak je begint en vooral creatief zijn, want het
gaat helaas niet vanzelf.”
Inspelen op de lokale vraag, samenwerken en actief promoten lijken belangrijk te zijn als je als winkelier wilt overleven in een Vinexwijk. Ashwien Jiawan, eigenaar van
Midnight IJburg, heeft naar die lokale behoefte gekeken en begon
vier maanden geleden een avondwinkel. “Er kwamen bewoners die
voor ons wilden flyeren, omdat ze

zo blij waren met onze komst. Dat is
natuurlijk erg leuk.”
Hij mist ’s avonds wel eens toezicht van de politie, maar over het
algemeen is hij erg tevreden. “Soms
staan klanten na sluitingstijd nog
op de deur te bonzen. Dus ik klaag
zeker niet.”
Een struikelblok voor veel winkeliers is het stagneren van de beloofde groei van IJburg. Laurens Ivens,
voorzitter van de SP-gemeenteraadsfractie, vindt dat trage bouwers winkeliers die hierdoor verlies
lijden, moeten compenseren. “Natuurlijk is er altijd eigen risico, maar
ondernemers op IJburg zijn pioniers
en moet je eigenlijk belonen, terwijl
ze nu juist de dupe worden.”
Ook vindt hij dat het stadsdeel
meer ruimte moet bieden voor promotie. “Nu mogen winkeliers geen
bordjes plaatsen om hun winkel
aan te prijzen, terwijl sommige straten wel drie keer worden opengebroken. Het stadsdeel zou wat dat
betreft veel coulanter kunnen zijn.”

