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Amsterdam

Minderheden op
Pride centraal
door Jelmer Geerds

AMSTERDAM • De twintig-
ste editie van de Amster-
dam Gay Pride, die zater-
dag start, heeft dit jaar
vier opvallende boten in
haar bonte stoet meeva-
ren met als thema ’min-
derheden’.

De organisatie wil met het
meevaren van een daklo-

zenboot, een vluchtelingen-
boot en een Koninkrijks-
boot aandacht vestigen op
de acceptatieproblemen die
de minderheden nog steeds
ervaren op straat, in oor-
logsgebieden én zelfs bin-
nen het Koninkrijk der Ne-
derlanden. 

„Op de daklozenboot zit-
ten mensen van de straat.
Uit Amerikaans onderzoek
blijkt namelijk dat zo’n

veertig procent van de dak-
lozen behoort tot de zoge-
naamde LHBT-gemeen-
schap (lesbisch, homo, bi en
transgender)”, vertelt Am-
sterdam GayPride-direc-
teur Lucien Spee. „Hoe het
in Nederland is gesteld,
wordt momenteel onder-
zocht. Er is te weinig aan-
dacht voor deze groep.
Daarnaast varen er zeventig

vluchtelingen
mee, omdat zij
vaak ook rem-
ming voelen
om open te
zijn over hun
geaardheid of
voorkeur.” 

Vanwege de viering van
200 jaar Koninkrijk zal ook
een zogenaamde Konin-
krijksboot door de grachten
varen. „Daarmee willen we
aandacht vestigen op het
feit dat zelfs in ons eigen Ko-
ninkrijk nog steeds niet
overal gelijke rechten en
volledige vrijheid bestaan
voor LHBT’ers”, vervolgt
Spee. 

„Vierde opvallende ’parel’

in de stoet is een lege boot,
die slechts gevuld is met een
360 gradencamera met onli-
ne streamverbinding. Via
internet kan zo iedereen
virtueel ervaren hoe het is
om vanaf de boot mee te va-
ren.” 

De Pride is tevens decor
van diverse tv-producties.
Zo worden zaterdag twee
documentaires, een deel
van speelfilm ’De Pestkop’,
materiaal voor KRO-NCRV-
televisieserie ’4JIM’ en een
nieuw social media event

’Love Exchange’ van Sipke
Jan Bousema opgenomen. 

De bonte parade gaat onli-
ne door het leven als ’Am-
sterdam Pride’. Het wegla-
ten van de toevoeging ’Gay’
zorgde de afgelopen weken
voor heftige reacties. Spee:
„De naamswijziging naar
Amsterdam Pride is simpel-
weg gedaan uit praktische
overwegingen. We wilden
graag een duidelijk website-
adres. Omdat amsterdam-
gaypride.nl en .com reeds
gekaapt zijn door derden,
brachten we onze site in het
verleden onder op het adres
amsterdamgaypride.org,
maar door de lancering van
de nieuwe .amsterdam-do-
meinnamen zagen we onze
kans schoon om pride.am-
sterdam te gaan gebruiken.
Dat is bovenal ook interna-
tionaal veel herkenbaarder,
omdat de parades in andere
Europese steden ook Ma-
drid Pride of Paris Pride he-
ten. Onze organisatie blijft
overigens voorlopig wel ge-
woon Amsterdam Gay Pride
heten.” 

Decor diverse
tv-producties

Aandacht voor vluchtelingen en daklozen

Beeld van de
Canal Parade
2014. 
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door Jelmer Geerds

AMSTERDAM • Een grote
trampoline in de geza-
menlijke binnentuin aan
de Jacob Catskade zorgt
voor gespannen verhou-
dingen tussen bewoners
onderling.

De buurt is na een jaren-
lange strijd verscheurd ge-
raakt in twee kampen. Van-
daag eindigt ’trampolinega-
te’ met de verwijdering van
het springtoestel, tot grote
teleurstelling van tientallen
kinderen. 

Het speeltoestel is eigen-
dom van Roland van der Mo-
len (18), die het vijf jaar gele-

den kreeg van zijn moeder
Lisa. Hoewel de tiener er
zelf niet meer op springt, is
de trampoline in de beslo-
ten binnentuin blijven
staan voor andere kinderen
in het blok, die er gretig ge-
bruik van maken. Tot frus-
tratie van enkele direct om-
wonenden, die zich groen
en geel ergeren aan het gegil
en gekrijs van de spelende
jongelui. 

„Vrijwel het overgrote
deel van de buurt is pro of
staat neutraal tegenover de
trampoline”, verzucht me-
vrouw Nayeri. „Maar zoals
wel vaker hebben één of
twee flink klagende bewo-

ners ervoor gezorgd dat de
trampoline weg moet. Vroe-
ger was er wel echt sprake
van overlast, toen er ook
kinderen van buiten het
blok op afkwamen. Dat is nu
niet meer het geval. Alleen
direct omwonenden heb-

ben nu immers nog de sleu-
tel van de binnentuin. Juist
bij de kinderen hier was de
trampoline zeer geliefd.” 

De gespannen verhoudin-

gen binnen de buurt bewo-
gen D66 in West er zelfs toe
schriftelijke vragen te stel-
len aan het stadsdeelbe-
stuur over de kwestie, waar-
bij het dagelijks bestuur zijn
oren liet hangen naar een
schreeuwende minderheid. 

Na jaren-
lang gebakke-
lei tussen
voor- en te-
genstanders
kwam de
’trampoline-

gate’ onlangs tot een climax.
Het stadsdeel oordeelde dat
de trampoline vandaag ver-
wijderd moet zijn omdat het
speeltoestel niet in de func-

tie van de siertuin past. Ge-
beurt dat niet, dan haalt het
stadsdeel de trampoline zelf
weg. „Heel erg jammer voor
de kinderen hier. Ze hebben
al zo weinig veilige speelmo-
gelijkheden in de stad”,
voegt een andere buurman
toe. Sommige bewoners be-
sloten gisteren voor de laat-
ste keer een sprong te wa-
gen op de trampoline, zoals
mevrouw Nayeri: „Trampo-
linespringen deed ik al als
klein meisje. Nog steeds is
het heerlijk om te springen,
maar de trucjes laat ik op
mijn leeftijd maar achter-
wege…” besluit ze met een
brede glimlach. 

’Trampolinegate’ Catskade

Mevrouw
Nayeri springt
voor de laat-
ste keer op
deze trampoli-
ne.
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MOUWNAALDHAKKEN IN HET ZAND

Langdurige herinrichting P.C. Hooftstraat op schema
door Theo Kuijpers

AMSTERDAM •Het is nog
even aanpoten, maar de
herinrichting van de P.C.
Hooftstraat, die momen-
teel als de duurste zand-
bak van ons land kan
worden gezien, ligt nog
steeds op schema.

Voor de klanten van de
chicste winkelstraat in de
stad is het dezer dagen extra
oppassen om met de hoge
naaldhakken niet diep in
het zand weg te zakken. Ook
het lopen op de plankiers
kost extra veel moeite en
gaat zo hier en daar gepaard
met een vloekje. Dat geldt
ook voor de bestuurders van

kostbare sportwagens en
luxe jeeps die voorlopig
geen gebruik van de ’P.C.’
kunnen maken en zijn aan-

gewezen op de parkeergara-
ge onder het Museumplein. 

Volgens stadsdeel Zuid is
het doel van de herinrich-
ting de verkeersveiligheid
voor alle gebruikers te ver-
beteren, de openbare ruim-
ten toegankelijker te maken
voor mindervaliden en de
straat extra allure te geven. 

Zebrapad
Zo komen er drie over-

steekplaatsen, mag er nog
maar aan één zijde worden
geparkeerd en worden de
trottoirs verbreed van 2,95
meter naar 3,75 meter. 

Er komt geen asfalt, maar
gekozen is voor rode gebak-
ken klinkers voor zowel de

rijbaan, de parkeervakken
en de fietsstrook. Tegelij-
kertijd worden door Water-
net en Liander kabels en lei-
dingen in de grond ver-
nieuwd. 

De winkeliers intussen
kunnen maar niet wachten
op het einde van de werk-
zaamheden, die nog tot 1
september duren.

„We merken het duidelijk
aan onze omzet en ook de
klanten klagen geregeld
over de bereikbaarheid van
de winkel. Daarnaast moe-
ten we twee keer per dag ex-
tra stofzuigen vanwege het
vele zand dat naar binnen
wordt gelopen”, zegt de ver-
koper van een modezaak. 

Lopen is lastig
in de P.C.
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De tent open ritsen en met een rol wc-papier onder de arm naar het toilet lopen. Dat kan komend weekend dicht bij
huis. In het Rembrandtpark slaat De Buurtcamping vrijdag de tenten op. Tot zondag kunnen bewoners uit De Baarsjes,
Bos en Lommer en Slotervaart-Noord in het park kamperen. In het Sloterpark is ook een buurtcamping, waar buurt-
bewoners elkaar door een kampeerpartij beter leren kennen.

>TIP

Advocaat Sidney Smeets (@advocaatsmeets): „Moet er
altijd wel om lachen dat reaguurders je voor van alles

uitmaken, maar zelf te laf zijn dat onder hun eigen
naam te doen #zielepoten”

Vierenhalf half uur is het ver-
keer gisteren ter hoogte van het
Olympisch Stadion vanwege een
gaslek gestremd geweest. Het
gaslek ontstond rond half negen
door werkzaamheden die er
worden verricht. 

CIJFER VAN DE DAG

4,5

Buurt verscheurd
in twee kampen

Voor het eerst kijk ik erg uit
naar het Gay Pride feest
dat komend weekend

wordt gevierd. Niet zozeer
vanwege die duizenden zichzelf
uitslovende homo’s die op aller-
lei vaartuigen door de grachten
deinen en daarmee laten zien
dat ze er mogen zijn. 

Nee, die roze meute ontvlucht
ik liever, net zoals ik de stad
verlaat als grote groepen oranje
(Koningsdag) en rood-witte
(Ajaxhuldiging) provincialen
hier hun feestje komen vieren. 

Ik kijk ook niet uit naar Gay
Pride vanwege de tientallen
commerciële initiatieven die
aanhaken op het festival ter
meerdere eer en glorie van de
homoseksuele medemens.
Naast een speciale taxidienst
(Tinker) en een thuiszorgbe-
drijf (Gaycare) voor homo’s
krijgt de nieuwe app MrBnB
veel aandacht, een ’homovrien-
delijke’ variant op kamerver-
huursite AirBnB die dit week-
end in Amsterdam van start
gaat. Want volgens de initiatief-
nemer, de Fransman Matthieu
Jost, zouden kamerverhuur-
ders regelmatig raar opkijken
als er een homokoppel voor de
deur staat om in te checken.
Onzin natuurlijk, Jost is ver-
moedelijk nooit in de stad ge-

weest rond Gay Pride. Ik denk
dat Amsterdamse kamerver-
huurders komend weekend
juist geschokt zijn als een keu-
rig heteroseksueel paar een
kamer zou willen huren.

Maar goed, ik begon dit ver-
haal met de opmerking dat ik
uitkijk naar Gay Pride. Dat
komt vooral om de recente
ophef binnen het georganiseer-
de homowezen. Die draait dit
jaar namelijk om de beslissing
om het woord Gay uit Gay Pride
te schrappen. Want het woord
gay kan als beledigend worden
ervaren door lesbiennes, trans-
seksuelen, interseksuelen of de
andere smaakjes die er tegen-
woordig te vinden zijn in de gay
(sorry!) scene. 

Homotaxi’s, homohotels,
Gaycare. Maar vanaf 2017 moet
de parade van hossende homo’s
Amsterdam Pride gaan heten,
omdat gay stigmatiserend zou
zijn. Ik geniet van deze hypocri-
sie, want er zijn blijkbaar geen
belangrijkere misstanden meer
over die moeten worden bestre-
den. Het gedoe om het woord
gay is het bewijs dat de strijd
om gelijke rechten voor homo’s
in deze stad succesvol is gestre-
den. Gefeliciteerd met deze
ophef om niets.

r.koops@telegraaf.nl

Gay

Ik geniet van
deze hypocrisie

Ruben
Koops

TEGENPOOL

AMSTERDAM • De Partij
van de Ouderen in de
Amsterdamse gemeen-
teraad wil als eerbe-
toon aan de onlangs
overleden Drs. P
(Heinz Polzer), een
straatnaam naar hem
vernoemen.

Raadslid Wil van
Soest vindt dat Drs. P
die vernoeming ver-
dient, „als een blijven-
de herinnering in Am-
sterdam, de plaats
waar hij lange tijd
woonde en waar hij
vorige maand overleed.
Daarom ga ik het
stadsbestuur vragen
om in overleg met zijn
familie en naasten te
komen tot een Drs.
P-straat.” 

Veel straten zijn er
in de nabije toekomst
niet te vernoemen. Pas
wanneer de tweede
fase van IJburg ge-
pland wordt, kan de
straatnaamcommissie
aan de slag.

Mogelijk
straat Drs. P

AMSTERDAM • De poli-
tie heeft vier mannen
en een vrouw aange-
houden die ervan wor-
den verdacht een reeks
overvallen rond Am-
sterdam te hebben
gepleegd. Het gaat
hierbij om bedrijven in
Amstelveen, Uithoorn,
Hoofddorp en een
woning in Aalsmeer. 
De officier van justitie
verdenkt de vijf van de
overval op een benzi-
nestation in Amstel-
veen op 23 juni, van de
overval op een super-
markt op 27 juni in
Uithoorn, van de over-
val op een snackbar in
Amstelveen op 28 juni,
van de overval op een
woning in Aalsmeer op
30 juni en van de po-
ging overval op een
videotheek in Hoofd-
dorp op 14 juli. In alle
gevallen werden mede-
werkers of bewoners
onder dreiging van een
vuurwapen gedwongen
geld af te geven.
De politie is de ver-
dachten op het spoor
gekomen dankzij het
signalement van een
van hen. Vervolgens
leidden onderzoek van
de telefoons en bestu-
deren van verschillen-
de camerabeelden naar
de overige verdachten.
Meer aanhoudingen
worden niet uitgeslo-
ten.

Overvallers
opgepakt
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