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Zonder uitzondering balen portiers in de twee uitgaansgebieden soms van de
negatieve beeldvorming over hun vak. Veel kwalificaties berusten op
vooroordelen – en ze komen allemaal voorbij tijdens ons veldwerk. Portiers
worden betiteld als ‘fout’, ‘anabolen spuiters’, ‘ongeletterde imbecielen’,
‘criminelen’, ‘valse kickboksers’, ‘ongevoelige klootzakken’, ‘domme kleerkasten’,
‘machtswellustelingen’ en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Portiers hebben
kortom een flink imagoprobleem. Deze negatieve beeldvorming leeft niet alleen
onder veel stappers in het uitgaansleven, maar wordt ook geregeld in de media
geventileerd.
Gezagsdragers en beleidsambtenaren die dichter bij de deurproblematiek staan,
weten vaak beter. Maar zelfs in deze kringen bespeuren portiers soms
stigmatiserende reflexen als het over hun werk gaat. Geen van de geïnterviewde
portiers zegt de illusie te hebben dat de heersende negatieve beeldvorming na dit
(bescheiden) onderzoek drastisch zal veranderen.

Maar wat ze wel hopen, is dat de partijen waar portiers beroepsmatig mee
worden geconfronteerd (o.a. gezagsdragers, horeca-eigenaren,
ambulancepersoneel, bestuurders, agenten en stapvolk) meer inzicht krijgen in de
deurproblematiek zoals zij dit beleven. Sjors weet dat er veel over zijn
vakbroeders wordt beweerd, maar twee dingen wil hij wel kwijt alvorens we hem
interviewen. Niets is alleen zwart of wit in de portierswereld. En portiers zijn net
als andere burgers gewoon mensen, maar ze mogen wel de klappen opvangen. En
wat ook nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat portiers zich soms ook
maatschappelijk werker en hulpverlener voelen.
De portier en de mondige burger
Portiers bemerken vaak als eerste de veranderende mores in het uitgaansleven.
Ze voelen zich niet zelden een soort ‘schietschijf’. Het uitgaansleven op de twee
pleinen is hectischer geworden. En meer massa betekent ook meer druk op de
deur. De oudgedienden vinden dat burgers vooral in de breedte een stuk
mondiger zijn geworden, maar niet per se beleefder. Portiers hebben vaak het
gevoel dat ze het nooit goed kunnen doen. Of ze grijpen te snel in, treden te hard
op, discrimineren bij voortduring of gooien hun kont tegen de krib als ze (alweer)
een cursus moeten doen. Door allerlei nieuwe wet- en regelgeving vinden ze dat
het portierswerk complexer is geworden. Toch willen ze niet zitten meesmuilen.
Portier zijn is ook een avontuurlijk en spannend beroep en soms op het randje
volgens Timo: “Want op de rand van de afgrond is het uitzicht het mooist.”
Verbeterde samenwerking
Als we portiers vragen wat er beter kan in de samenwerking met andere partijen,
dan horen we bijna steevast dat beleidsmakers vaak geen flauw benul hebben van
de deurpraktijk. De ambtenaren en bestuurders die mooie plannen en
antidiscriminatieprogramma’s bedenken, zouden voor de aardigheid eens een
nachtje aan de deur moeten staan. “En dan niet met een agent erbij! Misschien
dat er op het stadhuis dan wat meer begrip komt voor ons werk.”
Toch moeten portiers – zij het soms schoorvoetend – toegeven dat er de laatste
jaren ook progressie is geboekt. De samenwerking met politie op de beide pleinen
is verbeterd en er wordt meer intensief gepraat over de deurproblematiek. Er
blijven evenwel genoeg punten over die hen dwars zitten.

