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‘T
oeristen dol op Amsterdam’ 

stond onlangs boven een be-

richt op Telegraaf.nl. Buiten-

landers komen steeds mas-

saler onze hoofdstad met een bezoekje 

vereren. Mijn vriendin woont in Amster-

dam. Ik heb dan ook het geluk om zo nu 

en dan gratis en voor niets in deze popu-

laire stad te vertoeven. Tussen kerst en 

oud en nieuw besloten we te gaan win-

kelen in de binnenstad. Mijn einddoel: 

nieuwe schoenen.

Vol goede moed stapten we op de fiets. 

Deze stad is namelijk in het bezit van de 

gebruikelijke infrastructuur. Ze hebben 

er wegen, fietspaden, verkeerslichten 

en zebra’s. Ter hoogte van het beruchte 

fietstunneltje onder het Rijksmuseum 

riep mijn vriendin: ‘Het is hier een irri-

tatieparadijs.’ Vlak daarvoor had ik een 

zebrapadoverstekende toerist de stuipen 

op het lijf gejaagd. Hij was tot de vreem-

de conclusie gekomen dat hij daar veilig 

kon oversteken. Maar me hier aan de re-

gels houden, staat gelijk aan niet vooruit 

komen. Het is in deze jungle eten of ge-

geten worden. Het werd nog duidelijker 

toen we daarna bijna werden platgereden 

door een automobilist die niet bekend 

was met voorrang geven. Automobilisten 

in Amsterdam haten voetgangers en fiet-

sers. Op de fiets schelden we op voetgan-

gers en auto’s, en lopend hebben we een 

hekel aan alles met wielen. En dan ook 

echt aan álles op wielen, zo bleek toen 

ik in de Kalverstraat werd aangereden 

door een scheldende man in een rolstoel. 

Ik legde hem uit dat de achterste in een 

botsing altijd schuld heeft. Hij reageer-

de dat ik uit mijn doppen moest kijken 

bij het wisselen van baan. Omdat ook in 

deze vrijgevochten stad geweld tegen ge-

handicapten niet geaccepteerd is, liet ik 

het er maar bij zitten.

En dan de hamvraag: wat is de oplossing? 

De basisinfrastructuur in het centrum van 

Amsterdam is volstrekt niet berekend op 

het aantal gebruikers. Zodra een deel van 

het systeem overbelast raakt, stromen 

gebruikers over naar andere delen ervan. 

Fietsers op het voetpad, voetgangers op 

het fietspad en ga zo maar door. Mensen 

trekken zich weinig meer van de regels 

van datzelfde systeem aan zodra het niet 

meer functioneert. Amsterdam heeft de 

pech dat het nooit zoals Rotterdam plat-

gebombardeerd is. Die stad is opnieuw 

aangelegd voor miljoenen inwoners. En 

omdat niemand er wil wonen, kun je 

heerlijk genieten in die ruime en sfeer-

loze koopgoot. Voor de hoofdstad rest er 

niets anders dan de lucht in te bouwen, 

want ik vermoed dat het onder de grond 

inmiddels ook al te vol of instabiel is. An-

dere opties: stoppen met citymarketing, 

koffieshops verbieden of de hoeren naar 

Almere verschepen. <
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