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Feestcomite snoert buurthomo de mond
Halal vlees, een dj en bier, alles is geregeld voor het buurtfeest van 17 juni aan 
de Da Costakade in Oud-West. Maar de pers wordt angstvallig buiten de deur 
gehouden. Waar is de organisatie bang voor?  
Een fotograaf en een verslaggever van het Amsterdams Stadsblad krijgen 
dinsdagavond 5 juni een teleurstellende mededeling: het geplande interview met 
initiatiefnemer van het feestje en buurtbewoner Jaap Uitterdijk wordt zonder opgaaf 
van reden afgezegd. Uitterdijk: ,,Ik spreek niet meer met de pers, pas na het 
buurtfeest ben ik weer voor het journaille beschikbaar.”  
Een beetje vreemd. Een paar weken eerder nog belde Uitterdijk enthousiast naar de 
redactie van deze krant.  
Uitterdijk toen: ,,Vorig jaar werd ik vreselijk getreiterd door Marokkaanse jongens. Ik 
ben homo en dat stond ze niet aan. Die pesterijen hebben toen uitgebreide media-
aandacht gekregen. Nu gaat het gelukkig weer goed en daarom geven we een 
buurtfeest op 17 juni. Ik vind dat dat heuglijke feit ook wel in de krant mag.”  
Dat vond de redactie van het Amsterdams Stadsblad ook een goed idee en een 
datum voor een interview was daarom snel geprikt. Dat zou op 8 juni plaatsvinden. 
Maar een dag na dat eerste telefoontje, op 23 mei, kopte Het Parool al ‘Homo 
organiseert buurtfeest met halal barbecue’. Dat was jammer; het nieuws was voor 
onze neus weggekaapt. Maar ach, zo gaan die dingen. Het interview met Uitterdijk 
zou gewoon doorgaan.  
Niet dus. Maar waarom niet? Uitterdijk wilde daar desgevraagd geen antwoord op 
geven. Dan maar de medeorganisatoren gebeld.  
Een woordvoerder van Het Oosten laat weten: ,,Wij werken niet mee aan vragen van 
de pers. Niet alleen Jaap Uitterdijk heeft een spreekverbod gekregen, alle 
medewerkers van het feestcomité zeggen niets tot na het feest. We kunnen nu geen 
publiciteit gebruiken. Eerdere artikelen dekten namelijk niet de lading van het 
buurtfeest.”  
Welk artikel en welke lading heeft het Oosten het over? Buurtbewoonster en 
voorzitter van het feestcomité Joke Bakker schept duidelijkheid: ,,Het artikel in Het 
Parool. Dat wekte de suggestie dat het feestje alleen voor en door Jaap Uitterdijk 
georganiseerd is. Maar het wordt een buurtfeest voor alle bewoners en er werken 
veel meer mensen aan mee dan alleen Jaap.”  
Maar het ís toch een feest naar aanleiding van de gestopte pesterijen? Bakker weegt 
haar woorden: ,,We zijn ook blij dat Jaap het initiatief heeft genomen, maar nu 
hebben wij de regie en geven die niet meer uit handen. Als er nóg een interview met 
Jaap Uitterdijk in de krant verschijnt, strijk je buurtbewoners misschien tegen de 
haren. Wij zijn bang dat nog zo’n krantenartikel als dat in Het Parool buurtbewoners 
van allochtone afkomst ervan weerhoudt om naar het feest te komen.”  
Dus de homofiele buurtbewoner Jaap Uitterdijk krijgt een spreekverbod omdat het 
feestcomité bang is dat er anders geen allochtonen op het buurtfeestje komen? 
Bakker: ,,Het is misschien een overdreven maatregel, maar we zijn voorzichtig. We 
geven dit feest voor het eerst en we willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen. Wij willen dat het buurtfeest slaagt.”  
Tijdo van der Zee  
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