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Onderwerp 

 
Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Simons inzake inperking 
demonstratierecht LHBTQI+ community bij de Canal Parade tijdens Amsterdam 
Pride. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Op zaterdag 4 augustus jl. vond de jaarlijkse Canal Parade plaats tijdens Amsterdam 
Pride. Op dezelfde dag heeft de groep ‘We Reclaim Our Pride’ een evenement 
aangemaakt zoals vele andere organisaties om groepen mensen bij elkaar te 
brengen.  
 
Op zaterdagochtend ontving de groep We Reclaim Our Pride een brief van de 
burgemeester met daarin de melding van een verbod op protest op een brug en de 
dreiging dat hun demonstratierecht zou komen te vervallen indien niet alle 
aanwijzingen van politie zouden worden opgevolgd.  
Bovendien zegt de brief “Daarnaast kan ik, indien nodig, tijdens uw demonstratie 
nadere aanwijzingen geven die onverwijld in acht moeten worden genomen”.  
 
Ondanks dat de burgemeester tijdens haar inauguratie en in eerdergenoemde brief 
bevestigt dat vrijheid van meningsuiting en betoging belangrijk is en een grondrecht 
is, geeft dezelfde brief en de manier waarop met de demonstranten is omgegaan een 
totaal ander signaal af.  
De demonstranten zijn ernstig beperkt in hun recht op betoging.  Amsterdam BIJ1 is 
geschokt, zeker omdat in het coalitieakkoord staat “Het demonstratierecht is en blijft 
bijkans heilig”. 
 
Tijdens de Canal Pride heeft de politie in opdracht van de burgemeester alle 
opblaasbare eenhoorns afgepakt en in beslag genomen, terwijl volgens 
demonstranten alle aanwijzigingen van politie  zijn opgevolgd. Twee demonstranten 
werden met geweld en bedreiging ontdaan van opblaasbare eenhoorns, waaronder 
een fractielid van Amsterdam BIJ1. 
 
Tijdens de inauguratie speech sprak de burgemeester onder andere de volgende 
woorden “Of je nu een jonge transgender bent, een oude Joodse man met 
pijpenkrullen en hoed, een gesluierde vrouw, een Islamitische homoseksueel: de 
komende jaren zult u mij altijd aan de zijde vinden van al die mensen die vreedzaam 
het recht opeisen om anders, om zichzelf te mogen zijn - en tegenover degenen die 
hen dat willen beletten.” Woorden die hoop gaven, juist aan mensen die vaak 
structureel aan het kortste eind trekken.  
 
We Reclaim Our Pride is een community van LHBTQI+-mensen, moslims, joden, 
christenen, niet gelovigen, vluchtelingen, ongedocumenteerden en mensen van kleur 
uit Amsterdam die een plek in onze stad opeisen en vechten voor een gelijkwaardige 
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behandeling. Dit is de groep die zaterdag 4 augustus jl bescherming nodig had tegen 
de vercommercialisering, verdrukking en onderdrukking. In plaats  
van steun vanuit het stadsbestuur konden zij rekenen op een inperking van hun 
demonstratierecht en is hun ludieke protestmateriaal dat bestond uit opblaasbare 
eenhoorns afgepakt. 
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Amsterdam 
BIJ1, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen: 
 
1. De burgemeester gaf aan in haar inaugurele speech dat de zich wil inzetten om 

de stem van de meest gemarginaliseerden te versterken. Het protest bestond met 
name uit LGBTQI+ers, waaronder vluchtelingen, ongedocumenteerden, 
statushouders, trans mensen en mensen van kleur. Geeft de burgemeester toe 
dat ze met het besluit om de demonstranten op voorhand beperkingen tegen haar 
eigen belofte in heeft gehandeld. Zo nee, waarom niet?  

2. Waarom werd de politie ingezet om het protestmateriaal van een groep LHBTQI+-
mensen in te nemen, op een dag die juist bedoeld is voor vergroting van 
acceptatie van LHBTQI+-mensen en het versterken van hun positie?  

3. Geeft de burgemeester toe dat ze met het besluit tot het innemen van 
protestmateriaal, het recht op demonstratie van een groep LHBTQI+-mensen 
heeft beperkt? Zo nee, waarom niet? 

4. Is de burgemeester het met Amsterdam BIJ1 eens  dat het politieoptreden 
onterecht en buitenproportioneel was gezien het aantal demonstranten, de aard 
van de boodschap en het ludieke karakter van het materiaal? Zo nee, waarom 
niet? 

5. Geeft de burgemeester toe dat de boodschap die op het materiaal werd 
uitgedragen, en het ludieke karakter ervan in overeenstemming is met de 
doelstellingen van de Pride viering. Zo nee, waarom niet? 

6. Vindt de burgemeester niet dat de Pride viering juist een moment is voor 
LHBTQI+- groepen om zich uit te spreken en hun standpunten onder de aandacht 
van een breed publiek te brengen. Zo nee, waarom niet? En welke criteria 
hanteert de burgemeester hiervoor (om te beslissen of een protest wel of niet 
binnen de Pride doelstelling past)?  

7. Is de burgemeester van mening dat een groep LHBTQI+-mensen die een 
boodschap willen uitdragen tijdens de Pride, meer recht heeft om zich te 
manifesteren langs de Pride route dan toeristen en anderen die niet tot deze 
groep behoren?  

8. Kan de burgemeester de LHBTQI+ gemeenschap in Amsterdam de geruststelling 
en garantie geven dat onze stad hun rechten zal beschermen en verdedigen, ook 
en juist tijdens de viering van Amsterdam Pride in de komende jaren? Zo ja, hoe? 
Zo nee, waarom niet?  

 
 
 

Het lid van de gemeenteraad,  
 

S.H. Simons 

 


