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AMSTERDAM

Het PAROOL

Homoagent zoekt
hulp bij jacht op
potenrammers
Zaterdag deelde Roze in Blauw, het homonetwerk van de politie, flyers uit onder het
homoseksuele uitgaanspubliek in de Reguliersdwarsstraat om mishandelde homo's ervan
te overtuigen aangifte te doen. Het bleek hard nodig: ‘De sfeer wordt grimmiger’.
MARIANNE LAMERS

‘P

roud to be your friend’
staat in sierlijke letters
op het foldertje dat homoseksuele
agenten
vanavond uitdelen in de Reguliersdwarsstraat, het Rembrandtplein,
de Amstel en de Halvemaansteeg,
straten waar veel populaire homokroegen zitten. Getuigen of slachtoffers wordt in het foldertje opgeroepen te bellen met het homonetwerk Roze in Blauw van de politie,
020 5595385, waarin homoseksuele agenten zitten die bekend zijn
met dit onderwerp.
Dit alles dient om de drempel te
verlagen, legt Ellie Lust van Roze in
Blauw uit:
“Veel homo’s durven geen aangifte te doen, omdat ze bang zijn
niet serieus te worden genomen
door agenten. Wij willen ze vertellen dat we er zijn voor ze en het
graag willen weten als er wat gebeurd is.”
De tekst aan de binnenkant –
‘Lastiggevallen, gediscrimineerd,
of mishandeld omdat je homo, lesbisch of biseksueel bent? Meld dat
altijd bij de politie’ – staat er voor
de zekerheid ook nog in het Frans,
het Engels, het Duits en het Spaans.
Ze willen er zeker van te zijn dat
iedereen wordt bereikt en iedereen
weet dat de politie beschikbaar is
bij dergelijke problemen, legt Lust
uit:
“Het netwerk heeft de laatste tijd
al veel telefoontjes gekregen, maar
het korps vermoedt dat nog veel
antihomogeweld onbekend is. En
daarom gaan we vanavond flyeren,
om homoseksuelen nog eens te
wijzen op het meldpunt. En daar
vallen ook de homoseksuele toeristen onder. We willen ook hun laten zien dat Amsterdam geen intolerante stad naar homo’s is.”
En toeristen zijn er genoeg, blijkt
wel.
Al bij de eerste kroeg waar agenten Jacqueline Breton en Mike Hilgeman – twee van de tien agenten
die vanavond de straat op gaan om
te flyeren – naar binnen lopen, krijgen ze een enthousiaste reactie van
een Amerikaan.

Bill Crambo zit op het terras van
Het wapen van London aan de Amstel en springt op uit zijn stoel als
hij de agenten naar binnen ziet
lopen.
“Wat fantastisch dat jullie dit
doen,” roept Crambo hen toe. “In
Washington DC hebben we geen
gayafdeling van de politie, maar het
zou wel een erg goed idee zijn. De

DANKBAAR AVONDJE
REGULIERSDWARS
MET ROZE IN BLAUW
homofobie in Amerika is bij ons
nog veel erger.”
Veel mensen blijken de Novauitzending van afgelopen woensdag te hebben gezien waarin Marja
Lust –de tweelingzus van Ellie –
een dringende oproep deed aan homoseksuelen zich te melden bij incidenten.
Want het aantal aangiften van
geweld
dat
met
seksuele
geaardheid te maken heeft, stijgt,
volgens Lust:
“Er zijn dit jaar al tien aangiften
gedaan van homofoob geweld.
Over het hele afgelopen jaar waren
dat er vijftien. Begin dit jaar arresteerden we al veertien personen
voor de mishandeling van zes mannen in het cruisegebied Nieuwe
Meer/Oude Haagseweg, waar twee
weken geleden ook nog twee homo’s werden mishandeld. In
slechts één van de gevallen had iemand aangifte gedaan.”
Niet iedereen heeft dezelfde ervaring. Een man in Café Rouge vertelt – boven de harde muziek uitschreeuwend – dat hij er op het
KNSM-eiland, waar hij woont,
nooit last van heeft gehad, van antihomogeweld of vervelende opmerkingen.
En dat dat, zegt de man heel
voorzichtig, misschien ook wel iets
te maken heeft met de bewoners:
“Ik kan me voorstellen dat de sfeer
in West heel anders is en je daar
niet hand in hand moet gaan lopen.

Daar heb je toch meer Marokkanen.”
Breton, even later: “Het is zo
makkelijk om iedere keer te zeggen
dat het Marokkaantjes zijn. In
Geuzenveld krijg je commentaar,
maar in Noord ook. Dat heeft niks
te maken met het Marokkaan zijn,
maar met de onderkant van de
maatschappij en dat zijn net zo
goed de Tokkies uit Noord. Of uit
Geuzenveld of Centrum”
De agenten die vanavond mee
zijn, doen het allemaal in hun vrije
tijd, wordt er verteld. En dus is de
sfeer ontspannen en wordt er hier
en daar wat gedold met elkaar.
Vooral Hilgeman, de jongste van
het stel een aspirant die nog op de
politieacademie zit, heeft het
zwaar te verduren vanavond. ‘Onze
puppy’ wordt hij gekscherend genoemd.
En dat zijn alleen zijn collega’s
nog maar.
Onder het uitgaanspubliek is
Hilgeman mateloos populair en
krijgt hij alle aandacht van geïnteresseerde mannen die zo’n jonge
jongen in uniform wel spannend
blijken te vinden.
Hij ondergaat het met een vriendelijke, maar gedistantieerde glimlach en blijft enthousiast zijn verhaal uitleggen. Ook als een groepje
– niet onaantrekkelijke – jongens
zich bij de Soho in de Reguliersdwarsstraat zich naar hem toebuigen om te kijken of het wel echt is,
dat uniform. Om vervolgens – als
van het uniform de echtheid is
vastgesteld – te vragen of hij dan
wel echt homo is.
Agent Leo Nutting heeft zijn collega’s er in de briefing vooraf gaande aan de avond, nog op gewezen:
“Je loopt de kans dat je behoorlijk
wat aandacht krijgt van mannen
die zo’n agent in uniform wel geil
vinden en die aan je gaan zitten.
Die moet je dan vriendelijk maar
duidelijk afwijzen en een stapje
terug doen. Bekenden mag je best
groeten, als je je maar niet laat aflebberen. Dat doe je maar in je eigen tijd.”
Nutting ergert zich aan mensen

Aspirant Mike Hilgeman is populair. Wel afstand houden, is de instructie.
die zeggen dat homo’s zelf ook
schuldig zijn aan het toenemende
homogeweld.
“Net nog, zo’n groepje stoere
heterojongens die dan roepen dat
het onze eigen schuld is. Dat homo’s maar niet aan elkaar moeten
zitten in het openbaar. Daar moet
je bij mij dus niet mee aankomen.
Al die vrijende heterostelletjes, die
zijn net zo aanstootgevend.”
Dennis Boutkan, voorzitter van
het COC Amsterdam, die vanavond
ook met een stapel flyers rond-

VOOR DE BELAGER
VAN JACO IS DE
PLOEG NET TE LAAT
loopt, haakt in: “Zo’n opmerking
die Paul de Leeuw laatst maakte
dat je dan maar niet hand in hand
moet gaan lopen, dat is natuurlijk
belachelijk. Je moet je op straat
kunnen gedragen zoals je bent of
zoals je wilt.”
Overal waar de agenten binnenkomen wordt vriendelijk, soms
zelfs enthousiast gereageerd door
uitbaters, uitsmijters en uitgaanspubliek.

In de lesbiennebar Vivelavie op de
Amstelstraat gaan zelfs alle lichten
aan, wordt de muziek af gezet en
omgeroepen dat Roze in Blauw
binnen is. In alle rust kunnen de
agenten hun ronde doen en ze hoeven deze keer niet boven het lawaai
uit te schreeuwen.
Dat de sfeer grimmiger geworden, daar is caféganger Jaco het helemaal mee eens.
Voor de Arc in de Reguliersdwarsstraat staat hij met twee
vrienden buiten een biertje te drinken. “We worden vaker uitgescholden en bedreigd. En ik hoor ook uit
mijn eigen omgeving dat homo’s
vaker in elkaar worden geslagen, ”
vertelt hij.
Jaco vertelt een paar minuten
geleden nog een duw te hebben gekregen van een Marokkaanse jongen: “Het was echt zo’n treiter-Marokkaantje van een jaar of achttien.
Toen ik omkeek en reageerde van
wat moet je nou, riep hij tegen me:
‘Ik maak je kapot’. Toen gebaarde
hij dat we het om de hoek maar uit
moesten vechten en riep ik dat dat
niet ging ik omdat ik mijn handtas
niet bij me had. Toen rende hij
weg.”
Alhoewel het legertje Roze in
Blauw maar een paar meter verwij-

Britten gepakt na pijltjesactie

Circus kan niet

Verdachten ontkennen betrokkenheid bij beschieten voorbijgangers

Dierenwelzijn komt niet voor

Van een verslaggeefster

AMSTERDAM – De twee Britten die dit weekeinde zijn opgepakt omdat zij voorbijgangers
met pijltjes zouden hebben beschoten, ontkennen alles.
Afgelopen woensdag en vrijdag
raakten meerdere mensen gewond
nadat zij met pijltjes in de rug waren geraakt. Ze werden beschoten
vanuit een witte bestelbus, bij de
Amstel in de buurt van theater Carré. Eén van de slachtoffers noteerde het kenteken, waarna het busje
kon worden gevonden.

Pijltjes, ingeleverd bij de politie.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
werd een verdachte aangehouden,
een man van Britse komaf, die het
sleuteltje van de bus op zak had.
Een tweede Brit meldde zich zater-

dag op het politiebureau.
Vandaag worden beide verdachten
gehoord. Getuigen hadden gerept
van twee of drie daders. Of een derde persoon betrokken is bij de pijltjesacties, moet nog blijken.
De pijltjes die door de slachtoffers bij de politie werden ingeleverd, zijn ongeveer zeven centimeter lang en voorzien van een plastic
dop. De naalden zijn dicht – dus
niet bedoeld om stoffen mee te injecteren. De politie neemt aan dat
deze pijltjes ergens worden verkocht, en dus geen staaltje huisvlijt
zijn. Waar ze vandaan komen, en of
verkoop legaal is, is nog onbekend.

VERA SPAANS

AMSTERDAM – De gemeente
zit in haar maag met de komst
van Circus Renz. Het circus zou
onder dubieuze omstandigheden wilde dieren laten optreden. Verschillende actiegroepen roeren zich, maar de gemeente kan niets doen.
Morgen strijkt het circus neer in
Zuideramstel. De stad zou de
komst het liefst verbieden, maar
heeft hiervoor juridisch geen mogelijkheden.
Dit voorjaar heeft het college van

b. en w. een brief gestuurd naar
toenmalig minister Cees Veerman
(Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) met het verzoek het gebruik
van wilde dieren in het circus te
verbieden. Hierop antwoordde de
minister deze regels over te laten
aan de branche zelf. De Raad voor
Dierenaangelegenheden, adviesorgaan van het ministerie, oordeelde echter dat de branche zelf geen
goede regels heeft om het welzijn
van dieren te waarborgen. Hierop
heeft Amsterdam opnieuw een
brief gestuurd. Deze is nog niet beantwoord.
Vorige week vroeg actiegroep

