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Als we portiers vragen wat er leuk is aan hun vak, zeggen ze vol trots dat ze
houden van de omgang met mensen; de reuring en gezelligheid van het
uitgaansleven. De ontroering ook, zoals die keer voor de deur van Brian, toen een
man voor zijn vriendin op de knieën viel om haar ten huwelijk te vragen. En al die
mooie vrouwen die bij je aan de deur komen is ook geen straf! Ze zien mensen uit
alle rangen en standen aan de deur. Boris praat zowel met “Piet uit de provincie”
als met “Jan de huisarts.” Maar ook de spanning trekt, zo vertelt Roland.
Onbevreesd zijn, ongeacht de situatie. Opkomen voor de ‘zwakkere broeders’
geeft ook eer aan je werk. Sjors geniet ervan als feestvierders hem oprecht
bedanken na een leuke avond. Timo vindt het heerlijk om in een wereldstad met
zo veel nationaliteiten te werken. Daan kan dankzij de werktijden van het
portierschap zijn dochter overdag zien opgroeien. Voor Moes voelt het werk ook
een beetje als uitgaan en Hozin is geen ochtendmens.
Huisregels
Portiers verrichten meerdere taken. Ze waarborgen de veiligheid en zien erop toe
dat de regelgeving wordt nageleefd. Ze checken en bewaken de nooduitgangen,
visiteren bezoekers op wapens en drugs en verlenen eerste hulp.[xii] Misschien

wel het allerbelangrijkst, maar ook het moeilijkst, is dat ze bij de deur het kaf van
het koren moeten scheiden. Een belangrijk doel dat horecaondernemers en
portiers bij het deurbeleid voor ogen hebben is het creëren en in stand houden
van een goede sfeer, waardoor iedereen het naar zijn zin heeft en tegelijkertijd
het bedrijf geld verdient. Iedereen is in principe welkom, mits hij of zij de regels
in acht neemt en bovenal een goed humeur heeft.
Menig portier begint glimlachend te zuchten als we vragen naar de huisregels. Ze
geven toe dat er lang niet overal een plakkaat met voorschriften hangt. Vaak is
het een hele lijst, maar in praktijk wordt er vooral gelet op
* leeftijd (minimaal 18 jaar);
* een verzorgd uiterlijk (geen sportschoenen of -kleding, kapotte of vuile kleding
en geen petjes, want de camera’s hangen hoog, dus gezichten moeten te zien
zijn);
* een tolerante en positieve houding (naar andere bezoekers, ongeacht geslacht,
cultuur, afkomst, seksuele geaardheid);
* een restrictief rookbeleid (sancties bij overtreding);
* geen drugsgebruik, -bezit en/of -handel (sancties bij constatering variërend van
inbeslagname tot overdragen aan de politie);
* geen dronkenschap en geen wapens (alle wapens in de ruimste zin van het
woord worden in beslag genomen).
Voorts is in de huisregels opgenomen dat bezoekers zich te allen tijde dienen te
onderwerpen aan een veiligheidscontrole en dat zij de instructies van het
personeel op moeten volgen.
Overigens vindt Sjors dat de servicetaak van portiers nog wel meer aandacht mag
krijgen in het uitgaansleven. Mensen weten vaak niet dat ze ook iets aan een
portier kunnen vragen. Hij is er ook om mensen gerust te stellen, een schouder te
bieden of troost. Sjors vindt het vervelend om achteraf te horen dat homo’s of
vrouwen niet durven te komen als ze zijn lastig gevallen. “Ondertussen loopt die
gast nog wel steeds rond.”
Al naar gelang de locatie wordt er soms meer of minder nadruk gelegd op de
bovenstaande huisregels. Omdat ze voor buitenstaanders nogal eens tot
verwarring kunnen leiden, zullen we enkele (interpretaties van de) regels
toelichten.
Een verzorgd uiterlijk
Portiers van grote clubs zeggen minder scherp op kleding te letten.

Joggingbroeken, maar vooral sneakers zijn op een hiphopavond min of meer
standaarduitrusting. Maar wie in eenzelfde tenue een typische Amsterdamse
kroeg in wil, loopt gerede kans te worden geweigerd. In dergelijke gevallen
spelen andere criteria een rol. Het publiek moet passen bij het profiel van een
locatie. Boris houdt er een nuchtere visie op na: “Je gaat niet in een
trainingsbroek naar een club. Voetballen doe je op het veld en daar trek je toch
ook geen spijkerbroek aan! Vrouwen doen altijd veel moeite om er goed uit te
zien: haar, nagels, mooie hakken. Het is toch geen gezicht als daar een
boerenpummel in trainingspak naast staat?” Sjors daarentegen werkt op een
locatie waar sneakers en petjes juist cool zijn.
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Doorgewinterde Amsterdamse stappers weten meestal wel in welke cafés
smartlappen en levensliederen worden gezongen. Als je daar niet van houdt, heb
je er ook niks te zoeken. Maar voor toeristen en bezoekers van buiten de stad is
dit echter lang niet altijd duidelijk. In dergelijke gevallen kijkt de portier of
bezoekers iets toe kunnen voegen aan de sfeer binnen.
Of zij intuïtief aanvoelen wat ze te wachten staat. Een Nederlandse man met vier
Franse vrienden en nieuwsgierig naar een typisch Amsterdamse feestcafé, loopt
volgens Roland grote kans te worden geweigerd op een drukke avond. “Een tent
met louter Nederlandse nummers is toch niets voor een Fransoos?” Bij twijfel
vraagt hij half grappend of de bezoeker misschien vier coupletten van Frans
Bauer kan zingen. Een slimme troef, omdat de toegang een spelmatig karakter

krijgt. De boodschap is duidelijk: weet de bezoeker eigenlijk wel precies naar
welke tent hij gaat?
Bij thema-avonden met een speciale dresscode worden weer andere regels
gehanteerd. Maar soms laat een feestorganisator de pleinen ook gewoon links
liggen. Ook al staan er nog zoveel agenten en portiers. De pleinen zijn drukke
kruispunten waar veel mensen samenkomen. Wie anders is, valt erbuiten, en
loopt een grotere kans te worden bespot of geprovoceerd. Zelfs in Amsterdam. Zo
weet Sjors dat een organisator van extravagante gayfeesten liever geen zaal
afhuurt op een van de pleinen. Al die travestieten en opgedirkte homo’s moeten
van hem niet over het Leidseplein hoeven te lopen. Dat is zoeken naar problemen.
Geen wapens en drugs
In kleine (feest)cafés wordt meestal niet gevisiteerd op wapens en drugs. De
ruimte en faciliteiten ontbreken daarvoor soms eenvoudigweg. Bij de grote clubs
wordt standaard gevisiteerd op wapens en drugs. Vaak is er ook een drugskluis
die door de politie wordt geleegd.
Portiers mogen de bezoeker niet fouilleren maar alleen visiteren, ofwel alleen
globaal of oppervlakkig het lichaam aftasten. Portiers kunnen bezoekers wel
vragen of ze hun jaszakken willen legen, hoewel ze dit niet verplicht zijn te doen.
Wie weigert, kan de entree worden ontzegd. In de regel worden ook damestasjes,
sigarettenpakjes, lenzendopjes et cetera gecontroleerd.
Stanley vindt het visiteren op drugs redelijk zinloos. Alsof hij telkens op zoek is
naar een speld in een hooiberg. “Drugsgebruikers weten precies waar ze hun
drugs moet verstoppen. Dat zijn nou juist plekken waar je als portier niet mag
komen.”
In de praktijk gaat Daan iets verder, omdat het anders volgens hem geen zin
heeft. Ecstasypillen en cocaïnewikkels vind je vaak niet met een oppervlakkige
visitatie. Daarom voelen sommige portiers ook even subtiel met een vinger in het
kleine zakje van de spijkerbroek. Clubportiers voelen op hun klompen aan op
welke type avonden meer drugs in omloop zijn. Een popconcert of hiphopoptreden
is echt wat anders dan een feest met elektronische muziek.
Over het algemeen hanteren portiers dezelfde regels. Bezoekers met minstens vijf
pillen of meer dan één wikkel worden heengezonden of overgedragen aan de
politie. Bij geringere hoeveelheden volgt inbeslagname en mag de bezoeker
(meestal) doorlopen. Bij GHB wordt, ongeacht de hoeveelheid, de politie (op haar
eigen verzoek) ingeschakeld. Openlijk drugsgebruik in de zaal wordt niet

getolereerd. Bij constatering moet de bezoeker het pand direct verlaten. Vooral
toeristen willen nog wel eens denken dat alles in Amsterdam wordt getolereerd.
Overigens vinden clubportiers dat het housepubliek vroeger ‘strakker van de
drugs’ stond dan tegenwoordig het geval is.
De regels met betrekking tot wapens zijn volgens portiers wat onduidelijker. In
beslaggenomen zakmessen worden bewaard en bij vertrek weer teruggegeven. Bij
grotere messen wordt de politie gewaarschuwd. Gasbusjes, vaak bij vrouwen
aangetroffen, worden na inbeslagname niet teruggegeven. Daan begrijpt dit niet:
“Vrouwen die een gasbusje in bezit hebben voor hun eigen veiligheid krijgen deze
niet terug bij het weggaan, maar je zakmes mag je wel houden.”
Noot
xii. Werkgevers zijn verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. De
meeste portiers hebben een BHV-cursus gevolgd. Naast de onderdelen brand,
ontruiming en communicatie is er ook aandacht voor levensreddende eerste hulp
(LEH). Weinig portiers hebben echter een EHBO diploma, dat veel uitgebreider
is. Lang niet alle werkgevers vragen hier naar. Volgens de portiers heeft vaak wel
iemand van het barpersoneel een EHBO cursus gevolgd. Maar in de praktijk
komen portiers meestal in actie als iemand onwel is geworden. Zij maken ook de
inschatting of er een ambulance moet worden gebeld.

