Buitenstaander en Bondgenoot ~
Amsterdamse portiers
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Veel portiers die werken in het centrum van Amsterdam wonen ergens anders in
Noord-Holland, in Flevoland of Utrecht. Soms omdat ze dichter bij hun andere
(fulltime) baan willen wonen. Maar vaker vanuit privacy en
veiligheidsoverwegingen. “Je gaat in je eigen stad niet aan de deur staan. Je wilt
niet op straat in je eigen woonplaats worden herkend.” Deels is dit ook uit
bescherming tegen mogelijke wraakacties of anders wel vanwege hun partner of
gezin. Want ondanks hun grote sociale netwerk, weten ze ook dat ze niet bij
iedereen geliefd zijn. “Sommigen kunnen je bloed wel drinken.” Represailles
tegen portiers zijn dan ook geen onbekend fenomeen.
Brian is een van de weinigen die het niet uitmaakt waar hij woont of werkt. Hij
heeft zelfs jarenlang om de hoek van het Rembrandtplein gewoond. Hij heeft hoe
vaak wel niet gehoord dat ze hem later zullen opwachten. Hij antwoordt altijd
onderkoeld en laconiek: “Prima, ik ben om 4 uur klaar.” Maar ze staan er nooit.
Het merendeel van de portiers heeft middelbaar of hoger beroepsonderwijs
gevolgd. Portiers zijn harde werkers en maken vaak meer dan veertig uur per
week.

De meesten zijn parttime portier. Daan, de enige fulltimer, is ook een bekende in
de sportwereld en geeft les als judoleraar. Anderen, zoals Brian en Sjors,
combineren het portierschap met een eigen beveiligingbedrijf. Naast hun werk als
portier (sommigen werken op meerdere plekken als portier) hebben de anderen
momenteel een fulltime baan (als militair, docent, consultant, commercieel
manager, kickboksleraar bij probleemjongeren of verkoper in een coffeeshop).
Vroeger
De geïnterviewde portiers hebben vaak een lange staat van dienst. Maar ze
herinneren zich nog levendig de tijd toen ze als groentje begonnen. Sommigen
dissen verhalen op uit de jaren tachtig, toen het Amsterdamse nachtleven begon
te swingen. Het werd dynamischer met meer reuring op de pleinen, in de cafés en
(nieuwe) disco’s. Yuppen, kunstenaars, Hells Angels en Amsterdamse penoze
zaten soms gebroederlijk aan dezelfde toog. Snuifcocaïne begon de discovloer te
domineren.
Timo herinnert zich de maandagavond, toen de halve Nederlandse horeca naar
Amsterdam ging om te stappen. In de provincie was het toen nog een saaie boel.
Fela vertelt over de opkomst van ‘snuiftenten’ waar bohemiens, boksers, babes en
notoire bengels rondhingen die bereid waren om een paar honderd gulden neer te
leggen voor de nieuwe drug: cocaïne. Op jonge leeftijd was hij al gefascineerd
door uitgaansvolk dat een gat in de nacht feestte en nog nooit een baan van 9 tot
5 had gehad.
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De oude garde portiers, begonnen in de jaren negentig, heeft in De Richter,
Oblomov, Coco’s en Margarita’s gestaan; legendarische cafés en clubs, maar
inmiddels allemaal ter ziele. Roland zegt dat hij als portier de kneepjes van het
vak heeft geleerd toen midden jaren negentig het uitgaansleven pas goed begon
te boomen. Hij moest zich als enige blanke handhaven tussen Marokkaanse en
Antilliaanse portiers. Het voelde alsof hij voor de leeuwen werd gegooid. “Een
moeilijk publiek met macho Colombianen en drukke Antillianen, die allebei geen
tegenspraak dulden van een witman.” Nederlanders kwamen er niet.
Vechtpartijen aan de deur waren geen uitzondering. Hij werd op de proef gesteld
en moest als nieuweling afdwingen wie er de dienst uitmaakte aan de deur. Alles
draaide om respect, maar iedereen gaf daar weer een eigen draai aan. Roland:
“De omgangsvormen waren ruw en gewelddadig. Het ging er gewoon om wie de
sterkste en stoerste was. Klaar.” Fela moest in die tijd met een paar andere
‘gewichtige kerels’ wel eens opdraven voor een horeca-eigenaar om een club of
café te zuiveren van ongure types die de lakens uitdeelden in plaats van de
portiers.
Geen roeping
Geen van allen heeft een speciale roeping gevoeld om later portier te worden.
Daan zou een ‘lange neus’ hebben getrokken als ze vroeger gezegd zouden
hebben dat hij voor portier in de wieg was gelegd. Boris greep bij toeval een keer
in bij een vechtpartij, toen hij aan het stappen was in Amsterdam. Hij werd
meteen door een clubeigenaar benaderd. Die was zo onder de indruk van zijn
koelbloedige optreden, dat hij vroeg of hij Boris later nog eens mocht bellen als
hij een portier nodig had.
Uit de verhalen van portiers blijkt dat het meestal anderen waren die hun
potentiële kwaliteiten als portier opmerkten. Ze zien dat je breed, sterk, en
koelbloedig bent. Want dat is misschien wel het belangrijkst, dat je rustig blijft in
panieksituaties; een natuurlijk overwicht hebt en overtuigingskracht. Brian is
eigenlijk de enige die al tijdens zijn stapperiode in Utrecht bedacht dat ze hem
beter konden inhuren voor het oplossen van vechtpartijen. Stuk voor stuk en vaak
bij toeval zijn ze er ingerold en gevraagd door een horecabaas, een
sportschoolhouder of een andere portier die intuïtief aanvoelde dat ze uit het
goede hout waren gesneden.
Door zijn ervaring als bedrijfsrechercheur werd Timo gevraagd om een groep
hardnekkige zakkenrollers aan te pakken in de horeca. Voordat hij het wist, stond

hij voor de deur en kon hij ook zijn vaardigheden als conflictbemiddelaar in
praktijk brengen. En toen bij een grote club de nood hoog was, werd Daan
gevraagd om orde op zaken te brengen. Er waren serieuze signalen dat een
andere groep de deur wilde overnemen. Sjors viel in de smaak vanwege zijn
kwaliteiten die een portier moet hebben: verbaal sterk, een team kunnen leiden
en je mannetje durven staan.
Steeds meer regels
De portiers werken vaak al jarenlang in de horeca. Toch is bijna je halve leven
portier zijn nog niet zo vanzelfsprekend. Ze hebben in de loop der tijd genoeg
collega’s zien afhaken omdat ze het werk mentaal te zwaar vonden; murw werden
omdat ze alles veel te persoonlijk opvatten. Anderen vielen door de mand omdat
ze banden met penoze of dealers hadden.
Met de nieuwe wet op de particuliere beveiligingsbureaus van 1999 werd een
poging gedaan om het kaf van het koren te scheiden. Sommige portiers hebben
deze omslag meegemaakt en zeggen er gemengde gevoelens over te hebben. Met
de nieuwe wet kon iedereen worden gescreend door justitie; ook de vrije jongens,
van wie sommigen met een strafblad. Maar door deze opschoning werd volgens
Brian het respect voor de portierskaste ook aangetast.[xi] Er werd aan kwaliteit
ingeboet.
Overigens is het opvallend dat veel portiers niet zo’n hoge dunk hebben van hun
portiersdiploma. De moeilijkheidsgraad voor het halen van het praktijken theorieexamen is volgens oudgedienden niet omhoog geschroefd, eerder versoepeld. En
dat terwijl het vak zwaarder is geworden en je met steeds meer regels (o.a.
rookbeleid, alcoholbeleid) rekening moet houden. Wie het diploma haalt, krijgt
eerst nog een antecedenten-onderzoek, voordat de felbegeerde portierspas wordt
uitgereikt.
Korte lontjes en minder slagkracht
Als de verharding aan de deur symbool staat voor ruwere omgangsvormen, dan is
de mentaliteit volgens de portiers de laatste vijf tot tien jaar drastisch veranderd.
Zij voelen zich steeds vaker scheidsrechter. Alsof de mensen tegenwoordig
minder ontspannen zijn. Brian: “Als je voeger mensen weigerde, was er weinig
aan de hand. Nu willen ze elke beslissing aan de kaak stellen, zoeken er iets
achter, denken dat ze de wet kennen en gooien dat in je gezicht.”

Niet alleen het respect voor portier is weg, maar voor het gezag in het algemeen,
zo is de teneur. De een vindt dat er meer types rondlopen ‘met een kort lontje’, de
ander spreekt van ‘verhuftering’. Stappers zoeken sneller ruzie en trappen eerder
stennis als ze hun zin niet krijgen. Met de dood bedreigd worden is geen
uitzondering. Jonge knullen van 16, 17 jaar met een pistool? Veel portiers kijken
er niet meer van op. Het respect is geslonken. Maar normaal vinden ze het niet.
Fela: “Vroeger wist iedereen dat je portiers niet kon dollen. Maar door alle
regelgeving is onze slagkracht gedecimeerd.” Niet zelden bekruipt portiers dan
ook het gevoel dat ze met geboeide handen orde moeten houden. Stanley: “We
hebben dezelfde rechten als burgers, terwijl wij continu in de ‘vuurlinie’ staan.”
Pasjessysteem en softere portiers
Volgens sommige portiers heeft de invoering van het pasjessysteem een slechte
invloed gehad op de portierswereld. Veel ‘steengoede’ portiers konden toen niet
meer aan het werk, omdat ze een strafblad hadden. Daarvoor in de plaats
kwamen portiers die niet hun mannetje konden staan. Kortom softere portiers aan
de deur, die wel de kwalificaties hebben maar niet de competenties.
Brian: “Vroeger hoorde je nooit dat een portier was geslagen of mishandeld, je
keek wel uit als bezoeker! Je wist ook dat je veilig was met deze jongens aan de
deur.”
Ook Hozin ziet geen portiers meer aan de deur met een strafblad. Toch staat hij in
dubio. De jongens met een strafblad dwongen juist vanwege hun reputatie respect
af. Daar hoefden ze niets voor te doen. “Goede portiers waren het; niet de
heiligste boontjes van de klas. Gasten die ooit een keer in de fout zijn gegaan,
maar wel gevoel hadden voor goed en kwaad.”
Meer indrinken, minder fooi
Ook de inkomsten zijn door ‘de dure euro’ minder. Portiers zeggen dat er meer
wordt ingedronken, met als gevolg dat meer groepen rond middernacht
straalbezopen de stad intrekken. Door de crisis is men minder scheutig met
fooien.
Timo: “Ze hebben vaker lak aan ons. Ze zuipen zich liever een coma dan dat ze
jou een euro geven.” Op de uitgaanspleinen is, vergeleken met de gouden jaren
negentig, minder zwart geld in omloop. Maar niemand wil zijn hand ophouden.
Uit trots. Omdat het niet van goed gastheerschap getuigt en intimiderend werkt.

Het beeld van de norse portier die met een hand vol munten rammelt tijdens het
verlaten van de locatie is hardnekkig, maar komt in de praktijk zelden voor.
Anderzijds vinden portiers dat bezoekers zich te weinig realiseren dat ze er ook
staan om de veiligheid te waarborgen. Want wat zou er binnen gebeuren als de
portiers er niet stonden?
Roland: “Ik hou het tuig buiten waardoor het binnen gezellig is. Pas als ik ingrijp
bij een vechtpartij krijg ik meer fooi. Mensen begrijpen dan pas wat je waard
bent.” En Moes grapt: “Stel dat alle portiers één of twee dagen zouden staken?
De politie zou veel meer werk hebben.”
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