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Taxidrama

MISSCHIEN HEB JE AL 
GEHOORD over mijn 
taxi-incident tijdens Pride? Na 
de sluitingsceremonie op zondag 
werd mij de toegang tot een 
taxi achter de Dam geweigerd. 
Op de Dam had ik als een van 
de Pride-ambassadeurs net een 
speech gegeven. Een van mijn 
vrienden fi lmde het incident en 
voilá: de video ging viral. Het was 
niet precies hoe ik geportretteerd 
wilde worden, maar toch.

In reactie op mijn post klaagden 
vijf vrienden (twee leermannen 
en drie dragqueens) vervolgens 
dat ze datzelfde Pride-weekend 
ook door taxi’s waren geweigerd. 
Sindsdien hebben vele anderen 
hun horrorverhalen over taxi’s 
met mij gedeeld. 

De dag na Pride diende ik een 
klacht in bij taxibedrijf TCS, 
evenals Taxi Klacht en het 
Meldpunt Discriminatie. Binnen 
enkele dagen werd ik benaderd 
door de media, Roze in Blauw, 
COC Veiligheid Buddies en 
Slachtofferhulp Nederland. Ik 
wil deze organisaties en mijn 
geweldige vrienden hartelijk 
bedanken.

Woensdagochtend zat ik al met 
de TCS-directeur en de weiger-
chauffeur in het kantoor van het 
Meldpunt Discriminatie. 

leerd incident was, maar een 
dagelijkse realiteit voor drags, 
fetisjisten, transgenders en 
iedereen die opvalt. En dat dit 
enorme woede veroorzaakt in de 
LHBTQ-gemeenschap. Hij beloofde 
een bondgenoot te zijn in het 
oplossen van het probleem.

Meldpunt Discrimi-
natie heeft toegezegd 

een bijeenkomst 
te organiseren 
met alle bazen 
van Amsterdamse 
taxiorganisaties 

om te bespreken 
hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat 
taxi’s in Amsterdam 

veilig zijn voor alle inwoners van 
deze stad. Laten we hopen dat dit 
uitmondt in iets positiefs.

Wanneer deze problemen niet 
worden gemeld, wat grotendeels 
het geval is, bestaat er voor de 
autoriteiten geen urgentie actie te 
ondernemen, en zal er niets 

veranderen. Dus één ding is 
belangrijk: als je enige vorm 
van discriminatie meemaakt, 
rapporteer dit dan bij het 
Meldpunt Discriminatie via 
www.mdra.nl. 

“DE TAXICHAUFFEUR 
OMHELSDE ME ALS 

EEN VERLOREN 
BROER”

OPI N I E

De chauffeur kwam ik al onderweg 
naar het kantoor tegen. Ik zag 
zijn verbaasde blik toen hij me 
herkende. Daarna haastte hij zich 
naar mij toe om me te omhelzen 
als een verloren broer, en bood 
hij zijn diepste excuses aan. Mijn 
boosheid verdween als sneeuw 
voor de zon, maar ik kon hem nog 
wel vertellen hoe diep verne-
derend en mensonterend zijn 
gedrag was geweest.

Ik vertelde de directeur van de 
taxicentrale dat het geen geïso-
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BIO:

Grieks-Australische 
Jennifer Hopelezz 

(38) woont sinds 1990 in 
Amsterdam. Ze stond aan de wieg 
van Pink Point, de Drag Olympics 
en Superball. Ze is mede-eigenaar 

van Club Church en Sauna 
Nieuwezijds, zit in het bestuur 

van stichting Gala. Ze 
heeft meer dan vijftig 

‘kinderen’.
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