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Portiers en politie
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Portiers vinden de samenwerking met de wijkteams van de politie in het algemeen
goed. De politie wordt ingeschakeld bij gewelds- en drugsdelicten. De
politieteams van bureau Lijnbaangracht (nabij Leidseplein) en Prinsengracht
(nabij Rembrandtplein) weten wat er op de pleinen gebeurt en wat portiers van
hen verwachten bij calamiteiten. Omdat een onhandelbare dronkenlap of lastpak
vaak tijd en energie opslokt en portiers geen handboeien hebben, zijn ze erbij
gebaat dat de politie snel ter plekke is. Voor dit soort calamiteiten is de horecalijn
bedoeld. In het drukkere weekend is ter ondersteuning extra politietoezicht (RBE)
vanuit de regio.
Wel of niet politie inschakelen?
Het hangt van de betreffende portier af wanneer hij meent dat hij de politie moet
gaan oproepen. Er is een grijs gebied waarin een bezoeker het voordeel van de
twijfel krijgt. Bijvoorbeeld als het om een net wel of net niet toelaatbare
hoeveelheid drugs gaat of wanneer de persoon in kwestie zich nog op tijd weet te
herpakken en de portier niet meer tot last is. Stanley: “We sturen iemand niet om
elk akkevietje naar het bureau. Niemand vindt het leuk om een nacht te zitten.”
Fela belt zo min mogelijk de politie omdat hij zijn zaakjes zelf wel op denkt te
lossen. “Je hebt ook je trots. Ik laat niet over me heen lopen. De politiebellen is
een teken van zwakte naar die andere partij. Alsof je het niet aan kan.” En Hozin
zegt dat hij eerder belt als hij alleen werkt. Soms moet je de dingen gewoon voor

zijn. Toch wil hij ook weer niet te vaak bellen. Anders lijkt het weer alsof hij een
portier is die het zelf niet kan oplossen.
Stroeve samenwerking
Over de samenwerking met de politie uit de regio zijn veel portiers minder te
spreken. De contacten met de ‘vliegende brigade’ verloopt vaak stroef. De
portiers weten wel waarom. Agenten ‘van buiten’ zijn volgens portiers onbekend
met de mores in de Amsterdamse horeca- en uitgaanswereld. Ze weten niet hoe
de vork in de steel steekt. Boris moet soms ‘lullen als brugman’ om iets voor
elkaar te krijgen. En Moes was perplex toen hij 25 ecstasypillen vond bij een
bezoeker, maar een halfuur moest wachten omdat de agent zijn broodje (in de
bus) kennelijk belangrijker vond. Omdat de regionale bijstandseenheid routine
ontbeert, schatten ze volgens portiers met enige regelmaat de situatie verkeerd in
en handelen ze bij (dreigende) escalatie daarom niet altijd adequaat en efficiënt.
Sjors herinnert zich nog die keer toen een dader na een steekpartij wist te
ontkomen omdat de agenten eerst bij het slachtoffer poolshoogte gingen nemen.
De hulp duurt soms ook te lang, omdat de agenten dan als groep op één plek,
meestal bij de busjes, blijven staan.
De stroeve samenwerking berust voor een deel op onbegrip. Het onderlinge
vertrouwen laat hierdoor wel eens te wensen over. Daan is sowieso sceptisch over
de vele mutaties in het Amsterdamse politiekorps. “Om de zoveel jaar staat er
weer een compleet nieuw team van agenten op het plein.” Daan denkt dat er
gerouleerd wordt omdat ze geen vriendjes mogen worden met de portiers. Fela
merkt dat agenten van buiten een negatiever beeld van portiers hebben dan
Amsterdamse dienders. Door de vele personeelswisselingen zien portiers veel
aspiranten werken. Roland krijgt ze wel eens aan de deur. “Blosjes op de wangen
en de pet te groot. Zo iemand wordt geacht je te helpen bij ongeregeldheden.” Hij
snapt goed dat nieuwelingen ook het vak moeten leren, maar waarom niet samen
met een ervaren agent? Portiers zijn vaak ook niet onder indruk als er twee
vrouwelijke agenten op komen draven bij een conflict. Toch lopen er wel degelijk
‘vrouwen met borsthaar’, waar de mannelijke collega’s een voorbeeld aan kunnen
nemen.
Aangiftes aan je broek
Tegen de meeste portiers is wel eens een officieel aangifte of een klacht
ingediend wegens mishandeling of discriminatie. Dat lijken nu eenmaal de risico’s
van het vak, maar zo eenvoudig ligt het niet. De deurproblematiek is, zoals we

hebben gezien, behoorlijk complex. De verruwing op de pleinen, de toenemende
mondigheid van burgers, de collectieve alcoholroes van stappers, het geweld en
agressie jegens portiers, nieuwe regelgeving en antidiscriminatiewetmaatregelen;
portiers vinden dat ze vaak op eieren moeten lopen. En de negatieve
beeldvorming over portiers maakt het er volgens hen ook niet eenvoudiger op.
Portiers vinden dat er om het minste of geringste al aangifte tegen hen wordt
gedaan. Iemand met een kort lontje die zich na enkele waarschuwingen hevig
blijft verzetten en dan na ingrijpen van de politie meteen aangifte wil gaan doen
tegen de portier wegens mishandeling. En bij vrouwen is het al snel de grote kale
portier die een klein meisje te hard heeft aangepakt. Het steekt portiers nogal dat
zij snel ‘de sjaak’ zijn en het ‘slachtoffer’ het voordeel van de twijfel krijgt.
De spanning die optreedt als er een aanklacht wordt ingediend, vinden portiers
frustrerend. Bij een veroordeling mogen ze niet meer aan de deur staan en de
kans bestaat dat ook hun normale baan in het geding komt. Brian vindt het
zorgwekkend als hij van collega’s hoort dat ze zo bang zijn een aangifte aan hun
broek te krijgen, dat de drempel om in te grijpen hoger wordt. Het moeilijke werk
van portiers wordt onderschat, zegt Boris. “Wij zijn eigenlijk de politie van de
horeca. Waar de politie je overdag te hulp schiet, doet de portier dat in het
nachtleven. Hij komt tussenbeide bij een gevecht en verleent eerste hulp als
iemand onwel wordt. Hij bewaakt de veiligheid.”
Een van de portiers tegen wie onlangs nog aangifte werd gedaan, is Moes. Hij had
bij een Duitser cocaïne, heroïne en amfetamine aangetroffen. Toen de jongen
daarop agressief werd, drukte Moes hem met kracht tegen de grond. Ook om te
voorkomen dat hij mogelijk nog een wapen of iets dergelijks uit zijn jas kon
pakken. De jonge Duitser bleef zich ook bij zijn arrestatie verzetten. Een week
later bleek dat de jongen aangifte tegen Moes had ingediend wegens
geweldpleging. Hij had een gebroken pols. Moes kan hier echt boos om worden.
“Ze hadden me eigenlijk een lintje moeten geven omdat ik zoveel drugs van de
straat heb gehaald!”
Een ander voorbeeld betreft Daan, die betrokken is geweest bij een zaak die in
het portiersmilieu veel stof heeft doen opwaaien. Een geweigerde jongen begon te
dreigen en voegde de daad bij het woord. Hij pakte een stoeptegel (wegens
werkzaamheden aan het wegdek ruim voorradig), brak hem in tweeën en gooide
die richting de portiers, die achter de rij met wachtende bezoekers stonden
opgesteld. Daan is er meteen op afgestapt en heeft hem met een collega tegen de
grond gewerkt. Vijf agenten namen het over en moesten de jongeman in bedwang

houden. Toen bleek dat de jongen inwendig letsel had, een gebroken pols en drie
gekneusde ribben, diende hij een aanklacht in tegen Daan. Uiteindelijk werd Daan
pas in hoger beroep vrijgesproken na de getuigenis van een agent die alles van
afstand gezien had. Desondanks werd zijn portierspas twee jaar (gedurende de
hele rechtszaak) ingetrokken.
Toch valt ook te beluisteren dat portiers wel eens de hand in eigen boezem
moeten steken. De crux van het vak is om je in een ander te kunnen verplaatsen,
maar die vaardigheid is niet bij elke portier even sterk ontwikkeld. Problemen
doen zich eerder voor als machismo de empatische kwaliteiten gaat overheersen.
Discriminatie versus selectie
Er bestaat onder portiers een hoop wrevel over het thema discriminatie. Zij
vinden dat zij hiervoor maar al te vaak worden aangeklaagd. Volgens portiers zijn
het verhoudingsgewijs meer Marokkaanse jongemannen die zich beklagen via het
Meldpunt Discriminatie. Portiers verweren zich meestal door te beargumenteren
dat ze bepaalde groepsgedragingen niet tolereren, omdat hier vaak problemen uit
voorvloeien. Ze winden zich dan ook op over het huidige discriminatiebeleid van
de gemeente Amsterdam. Discriminatie is een delicate kwestie. De juiste omgang
hiermee vergt fingerspitzengefühl. Portiers betreuren het dat er van hoger hand
hierover niet met hen gecommuniceerd wordt.
Uit ervaring weet Timo dat bijna alle meldingen jegens hem onjuist of verdraaid
waren. Hozin werd onlangs geconfronteerd met een discriminatieklacht van een
Turk, die zich op de desbetreffende avond agressief gedroeg. Deze dacht
werkelijk dat Hozin, die Koerdisch is, hem niet binnen liet omdat hij Turks was.
Overigens worden de meeste klachten na het horen van portiers door het
Meldpunt Discriminatie geseponeerd. Het grote misverstand is volgens portiers
dat discriminatie vaak wordt verward met selectie. Hierdoor worden portiers al
snel voor racist uitgemaakt. Het door de binnenstad trekken van lastige groepen –
waaronder Marokkaanse jongens, corpsballen en Britse biertoeristen – blijft een
probleem. Sjors: “Iedereen vindt dat deze groepen uit hun dak mogen gaan, maar
niet in hún tent. Dan is het niet verwonderlijk als ergens om 03:00 uur ’s nachts
de bom ploft.”
Klachtenafhandeling en zelf aangifte doen
De afhandeling van klachten tegen portiers verloopt redelijk soepel. Het wordt op
prijs gesteld als de politie meteen langs komt om verhaal te halen en de portier
niet sommeert naar het bureau te komen. Portiers hebben het gevoel dat ze bij

incidenten waar ook de politie aanwezig is, doorgaans meer medewerking krijgen
in de afhandeling van bezoekersklachten. Maar ze moeten zich harder bewijzen
als de politie er niet bij is geweest. Niet voor niets zeggen portiers wel eens dat ze
met één been in de gevangenis staan.
Portiers staan ambivalent tegenover het zelf doen van aangifte. Het gaat lang niet
altijd van harte. Sommigen zien er tegenop om na een nachtdienst nog naar het
bureau te gaan. Zij vinden dat te weinig rekening gehouden wordt met hun
werktijden. Waarom moet een portier om 10:00 uur ’s morgens verschijnen,
terwijl hij ’s nachts nog gewerkt heeft?! Sjors heeft een keer aangifte gedaan,
maar vindt achteraf dat het de moeite niet loont. Toen hij ontdekte dat ‘die gast’
er na een heftig incident zo makkelijk vanaf kwam en ook zijn schadevergoeding
werd kwijtgescholden omdat hij blut was, hoefde het niet meer zo van hem.
Waarom nog eens al die moeite doen?
De ene portier ziet er niet de zin van in, terwijl de ander juist genoegdoening wil.
Stanley bijvoorbeeld wel, nadat een bezoeker hem met een camera een gat in zijn
hoofd had geslagen. Overal bloed. “Mijn collega’s werden ontzettend boos en
hebben de man op een nette manier onder handen genomen.” Het proces loopt
nog.
Ook Boris heeft wel eens aangifte tegen een bezoeker gedaan. Boris dacht
aanvankelijk dat hij een forse por kreeg, ging achter de jongen aan en kon hem
overdragen aan de politie. Die zag dat zijn kleren waren gescheurd en pas toen
bleek dat de jongen Boris met een mes had gestoken en dat er snel weer uit had
getrokken. Uiteindelijk kon de jongen niet vervolgd worden, omdat er geen
vingerafdrukken en geen bloed op het wapen waren gevonden.

