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5Voorwoord

Voorwoord

Het uitgaansleven heeft in de afgelopen twintig jaar een enorme 

groei doorgemaakt. Zo rond 1990 begonnen steden actief aan mar‑

keting te doen en zich te profileren als ‘place to be’. Een bruisend 

nachtleven met een variëteit aan cafés, clubs, concertpodia en 

restaurants was daar als vanzelfsprekend een onderdeel van. Het 

aantrekken van de economie in de loop van de jaren negentig gaf het 

nachtleven en de daarmee gepaard gaande consumptie van alcohol 

en andere drugs een nieuwe impuls. Sindsdien bevolken – zeker in 

de weekenden – grote groepen stappers en feestvierders de binnen‑

steden. 

De opbloei van het nachtleven leidde echter ook tot meer overlast 

en vechtpartijen op straat en ongelukken met drugsconsumptie. 

De gedoogcultuur, die rond de eeuwwisseling sowieso op zijn eind 

liep, maakte plaats voor een beleid waarin meer het accent kwam te 

liggen op handhaving van de openbare orde en het straf rechtelijk 

aanpakken van wetsovertredingen. Populaire clubs kregen te 

maken met invallen van de politie, die soms grote hoeveelheden 

ecstasy en andere drugs in beslag nam. Bij niet naleven van de 

regels dreigde gedwongen sluiting. Daarom gingen clubs zelf stren‑

ger optreden tegen dealers en gebruikers. Voorts moesten ook de 

populaire dance events volgens het nieuwe beleid drugsvrij worden. 

Het vergunningenbeleid werd strikter en tegen illegale feesten werd 

hard opgetreden.

Ook op straat werd de nieuwe aanpak zichtbaar. Er verschenen 

bewakingscamera’s en ME‑busjes posteerden zich ’s avonds en 

’s nachts op centrale plekken in het uitgaansgebied. Naast de ver‑

hoogde inzet van politie schakelden horecagelegenheden meer par‑

ticuliere bewakers in, terwijl portiers en ander personeel cursussen 

moesten gaan volgen in het omgaan met agressie. Geholpen door 

een speciaal ontwikkelde ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’1 gingen 

steeds meer gemeenten over tot het sluiten van zogeheten conve‑

nanten Veilig Uitgaan, waarbij publieke (politie, OM, gemeente) en 

private partijen afspreken zich in te spannen voor een beleid van 

veilig uitgaan. 

1  Zie www.hetccv.nl/dossiers/Veilig+uitgaan/index.

JV_04_11.indd   5 4-7-2011   7:54:12



6 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 4, 2011  Het uitgaansleven

Recent is door de minister van Veiligheid en Justitie een nieuwe 

maatregel aangekondigd die onder andere als doel heeft het uit‑

gaanspubliek verder in het gareel te krijgen: bij geweldpleging onder 

invloed van alcohol of andere drugs zal door het Openbaar Ministe‑

rie een hogere straf worden geëist.2 De consequentie daarvan is dat 

de politie bij geweldsincidenten standaard de verdachten een test 

moet afnemen. Om daarvoor een wettelijke basis te bieden is een 

voorstel in voorbereiding om het Wetboek van Strafvordering aan te 

passen.

In dit themanummer zal de hiervoor gesignaleerde verschuiving 

van gedogen naar regulering van het uitgaansleven in verschillende 

artikelen aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor verande‑

ringen in het nachtleven onder invloed van etnische diversiteit en 

voor de relatie tussen alcoholgebruik en agressie.

In het eerste artikel laten Van Aalst en Van Liempt zien dat steeds 

meer gemeenten hun toevlucht nemen tot cameratoezicht en 

andere (preventieve) maatregelen om de veiligheid in het nachtelijk 

uitgaansleven te vergroten. De auteurs inventariseren en analy‑

seren op basis van beleidsrapporten, observaties en interviews met 

experts verschillende veiligheidsmaatregelen in twee uitgaans‑

gebieden in Rotterdam en Utrecht. Centraal staat daarbij de vraag 

welke aannames ten grondslag liggen aan specifieke maatregelen 

en op welke wijze deze worden gelegitimeerd. Daarnaast worden de 

mogelijke consequenties van het beleid van Veilig Uitgaan in kaart 

gebracht. 

Nabben en Korf schrijven over de actuele resultaten van Antenne, 

een instrument waarmee trends in drugsgebruik in het Amster‑

damse uitgaansleven systematisch worden gemonitord. De monitor 

maakt zowel gebruik van kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Ecstasy was lange tijd veruit het populairste stimulerende middel, 

maar sinds eind jaren negentig moet dit concurreren met cocaïne en 

in mindere mate met amfetamine. In de afgelopen tien jaar hebben 

ook de narcosedrugs GHB en ketamine aan populariteit gewonnen, 

vooral onder clubgangers en cafébezoekers. Echter, het grootste 

deel van het uitgaanspubliek neemt geen illegale drugs tijdens een 

avond uit. Alcoholische dranken blijven veruit het populairst en de 

consumptie ervan is in de afgelopen jaren zelfs verder gestegen.

2  Kamerstukken II 2010/11, 28 684,  nr. 311.
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Weeninks bijdrage gaat over de uitgaanscultuur op het platteland en 

de vraag of er wat betreft alcoholgebruik en fysieke geweldpleging 

verschillen zijn tussen stad en platteland. Hij baseert zich op een 

zelfrapportageonderzoek onder 5.062 jongeren tussen de 14 en 22 

jaar oud. Plattelandsjongeren blijken niet alleen meer alcohol te 

drinken en vaker de kroeg te bezoeken, maar ook is de samenhang 

tussen alcoholconsumptie in het weekend en het gebruik van 

geweld sterker onder deze jongeren. Dit resultaat roept de vraag op 

welke culturele betekenissen plattelandsjongeren precies toeken‑

nen aan alcohol, de kroeg en geweld. En in hoeverre zien plat‑

telandsjongeren de consumptie van grote hoeveelheden alcohol 

en het beleven van geweld als belangrijke bestanddelen van een 

verdiend weekendje ontregeling? 

Niet iedereen die alcohol gebruikt, wordt daar agressief van en niet 

elk agressief gedrag is het gevolg van (overmatig) alcoholgebruik. 

Van Hasselt, Van Bunningen en Bovens onderzoeken de complexe 

relatie tussen alcohol en agressie aan de hand van een uitgebreide 

literatuurstudie. Het verschil in uitwerking van alcohol heeft niet 

alleen te maken met het middel zelf, maar ook met de houding, 

gemoedstoestand en persoonlijkheid van de drinker en de fysieke, 

sociale en culturele omgeving waarin deze drinkt. Veelal vindt 

alcoholgebruik bovendien plaats in settings en situaties waarbin‑

nen ook andere agressiebevorderende factoren een rol spelen. Het 

uitgaansleven is zo’n setting. De auteurs behandelen achtereen‑

volgens de effecten van het middel zelf, de persoon en de setting van 

de drinker.

Boogaarts gaat na hoe de groeiende etnische diversiteit in de 

grote steden het nachtleven daar beïnvloedt. Om deze vraag te 

beantwoorden verrichtte zij onderzoek onder jonge bezoekers 

van zogeheten etnoparty’s, die zeer regelmatig in populaire clubs 

worden georganiseerd voor en door een specifieke etnische groep. 

In dit artikel geeft zij een beeld van de Turkse, Marokkaanse en 

Asian party scene en de beweegredenen van bezoekers om voor 

deze speciale party’s te kiezen. Tevens wordt aandacht besteed aan 

de wisselwerking tussen de aanbieders van uitgaansvertier en de 

persoonlijke voorkeuren en keuzes van het uitgaanspubliek. 

M.P.C. Scheepmaker
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Uitgaansstad onder spanning

I. van Aalst en I. van Liempt*

Een bruisend nachtleven met een gevarieerd aanbod van restau‑

rants, cafés en clubs is steeds vaker expliciet onderdeel van stedelijk 

beleid: belangrijk voor zowel de stedelijke economie als het gewenste 

imago van de stad. Alhoewel dergelijke voorzieningen van oudsher 

zijn verbonden met de stad, hebben binnensteden zich het afgelopen 

decennium steeds meer ontwikkeld tot nachtelijke uitgaanscentra. 

Oude fabrieksgebouwen worden omgebouwd tot discotheek of pop‑

podium en de werkgelegenheid in de uitgaanssector laat een sterke 

groei zien (PBL, 2010, p. 60). Om de consumptiegerichte nachtecono‑

mie tot een succes te maken moeten de schaduwkanten van de nacht 

worden bedwongen. Als bezoekers worden geconfronteerd met dron‑

ken jongeren of angstig zijn slachtoffer te worden van geweld, bestaat 

de kans dat ze de volgende keer wegblijven. Ook al zijn deze angst‑

gevoelens vaak niet gebaseerd op de toename van delicten maar op 

een toenemend bewustzijn van de mogelijke gevaren en bedreigin‑

gen. Consumptie gedijt alleen als mensen zich ergens prettig voelen, 

zo is de gedachte (onder andere Beck, 1992; Body‑Gendrot, 2003; 

Judd, 2003; Bauman, 2006; Fyfe e.a., 2006; Helms, 2008). Om risico’s 

te beheersen worden steeds vaker preventieve maatregelen genomen, 

zoals meer ‘blauw op straat’, particuliere beveiligers, cameratoezicht 

en een strenger deurbeleid. Veel gemeenten zetten sinds het einde 

van de jaren negentig in op een beleid van ‘Veilig Uitgaan’.

Dit artikel inventariseert en analyseert op basis van beleidsrappor‑

ten, observaties en interviews met experts verschillende veiligheids‑

maatregelen in twee uitgaansgebieden in Rotterdam en Utrecht. 

Centraal staat daarbij de vraag welke aannames ten grondslag liggen 

aan specifieke maatregelen en op welke wijze (lokale) keuzes worden 

gelegitimeerd. Daarnaast worden de mogelijke consequenties van 

het beleid van Veilig Uitgaan in kaart gebracht. Het aantrekkelijk 

* Dr. Irina van Aalst en drs. Ilse van Liempt zijn verbonden aan het Urban and Regional 
research centre Utrecht (URU) van de Faculteit Geosciences van de Universiteit 
Utrecht. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat deel uitmaakt van het door NWO 
gefinancierde project Surveillance in Urban Nightscapes (SUN), MVi 313-99-140  
(www.stadsnachtwacht.nl).
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(en veilig) maken van uitgaansgebieden voor toeristen en andere 

bezoekers is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van Veilig 

Uitgaan‑beleid, maar wat betekent dit voor het karakter van stedelijke 

uitgaansgebieden?

Regulering van het nachtleven

Door toegenomen onveiligheidsgevoelens bij bezoekers en bewoners 

en een afnemend vertrouwen in het oplossend vermogen van de over‑

heid wordt de lokale veiligheidszorg in het algemeen steeds meer 

georganiseerd door netwerksturing in plaats van een hiërarchisch 

bestuur. De nadruk komt vaker te liggen op een integrale aanpak en 

publiek‑private samenwerking, ook wel nodal governance genoemd 

(Shearing en Wood, 2003; Schuilenburg en Scheepmaker, 2009). Naast 

de (nationale en lokale) overheid en de politie wordt er van maatschap‑

pelijke organisaties en het bedrijfsleven steeds meer verwacht dat ze 

actief bijdragen aan de veiligheid. Schuilenburg spreekt in dit kader 

over een ‘carnaval aan opspoorders’.1 In uitgaansgebieden gaat deze 

trend ook op. Naast de reguliere politie zijn er steeds meer particuliere 

beveiligers zichtbaar. Onderzoek uit Engeland laat zien dat private 

horecaondernemers en vooral uitsmijters een cruciale rol spelen in de 

regulering van de nacht. Zij handhaven (huis)regels die een belang‑

rijk stempel drukken op het karakter van het uitgaansgebied (Hobbs, 

Hadfield e.a., 2003). Genoemde auteurs menen zelfs dat er sprake is 

van een proces van kolonialisering van de stedelijke nacht door de 

horeca‑industrie. De ruimte die overheden bieden aan de nachtelijke 

economie en de machtsverhoudingen tussen de verschillende actoren 

in lokale veiligheidsnetwerken verschillen per uitgaansgebied (zie 

 bijvoorbeeld Talbot, 2007) en is in Nederland nog niet eerder onder‑

zocht. In dit artikel zullen we de totstandkoming van verschillende 

veiligheidsmaatregelen in twee specifieke lokale netwerken rondom 

Veilig Uitgaan‑beleid in Nederland onder de loep nemen.

Controle en veiligheid in Nederlandse uitgaanscentra

Een ernstig geweldsincident in het nachtleven van Amsterdam was 

het politieke begin van een lange discussie over veilige uitgaans‑

1 NRC Handelsblad, 19 september 2009.
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centra in Nederlandse steden. In de zomer van 1996 werd de 

26‑jarige Joes Kloppenburg voor een café in Amsterdam in elkaar 

getrapt nadat hij ‘kappen nou’ had geroepen tegen een groepje 

jongens dat eerst een zwerver mishandelde en vervolgens twee stu‑

denten in elkaar sloeg. Enkele uren later overleed Kloppenburg aan 

zijn verwondingen. Dit incident riep veel morele verontwaardiging 

op en werd het begin van een grote maatschappelijke beweging en 

mediahype tegen ‘zinloos geweld’.2

In 1998 werd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) en Justitie, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), politie, 

het Openbaar Ministerie (OM) en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) de Handreiking Veilig Uitgaan ontwikkeld. Dit 

was enerzijds een pleidooi voor een meer gestructureerde samen‑

werking tussen de verschillende partijen in uitgaansgebieden. 

Anderzijds ging het om de introductie van een pakket concrete 

maatregelen gericht op het tegengaan van alcoholmisbruik, een 

verbeterd toezicht in en rond horecabedrijven en een adequaat 

handhavingsbeleid. Via een zogenoemd ‘model‑Convenant’ 

werden afspraken tussen de lokale partijen vastgelegd. Omdat 

deze niet bindend waren, werd na verloop van tijd de vraag naar de 

effectiviteit ervan steeds urgenter. Het Centrum voor Criminali‑

teitspreventie en Veiligheid (CCV) introduceerde daartoe in 2003 de 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Hiermee kon in een aantal 

stappen worden gewerkt aan een veiliger uitgaansgebied en was het 

mogelijk de uitvoering te evalueren.

Het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft de 

KVU omarmd als speerpunt voor uitgaansgebieden. Recente 

strandrellen in Hoek van Holland en het dodelijke gedrang tijdens 

de Love Parade in Duisburg zijn hierop van invloed geweest. Ook 

burgers worden steeds meer aangesproken verantwoordelijkheid te 

nemen. De ministeries van BZK en VenJ ontwikkelden onlangs een 

landelijke campagne Meer veiligheid op straat. In televisiespotjes 

en op een website wordt iedereen die getuige is van een dreigende 

situatie opgeroepen tot actie. Met de slogan ‘Veiligheid heb je zelf 

in de hand’ worden tips gegeven hoe je kunt handelen en hulp kunt 

mobiliseren.

2 Inmiddels is dit begrip vervangen door de term ‘uitgaansgeweld’ wanneer het zich 
’s nachts in uitgaansgebieden afspeelt.
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Veilig uitgaan in Rotterdam en Utrecht

Exacte gegevens over de aard, omvang en spreiding van agressief 

gedrag en fysiek geweld in uitgaansgebieden zijn niet voorhanden. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert het aantal 

misdrijven, waaronder geweldsdelicten en vernieling en verstoring 

van de openbare orde, op landelijk niveau. Hieruit blijkt dat het 

aantal misdrijven de laatste tien jaar nagenoeg gelijk gebleven is; het 

aantal geweldsmisdrijven en vernielingen nam echter toe (Statline 

CBS). In 2010 blijkt 5,5% van de bevolking slachtoffer van een 

geweldsdelict. Of dit geweld gerelateerd kan worden aan uitgaan, is 

niet af te lezen uit de statistieken.

Uit een quickscan van het CCV (Hest, 2009) blijkt dat 83% van de 

ondervraagde gemeenten zegt last te hebben van ‘uitgaansgeweld’. 

Dat zouden jaarlijks gemiddeld vijftig incidenten per gemeente zijn. 

Nadere bestudering van de door gemeenten opgegeven ‘incidenten’ 

laat zien dat het vooral om vernieling, vandalisme en dreigingen met 

fysiek geweld gaat. De definitie van uitgaansgeweld die ten grondslag 

ligt aan deze survey is ruim en op meerdere manieren te interprete‑

ren. Ander onderzoek op dit terrein kampt met hetzelfde probleem. 

Van der Linden, Knibbe e.a. (2004) laten bijvoorbeeld zien dat 

onder uitgaande jongeren ongeveer 20% met agressief gedrag wordt 

geconfronteerd (als dader of slachtoffer). Het is echter onduidelijk wat 

precies agressief en niet‑agressief gedrag in dit geval behelst.

Rotterdam: een voorbeeld voor andere steden

Rotterdam heeft als havenstad een lange sociaaldemocratische 

traditie, maar sinds de opkomst van Pim Fortuyn is het politieke 

landschap radicaal veranderd. Alhoewel Leefbaar Rotterdam niet 

regeert, heeft de partij een duidelijk stempel gedrukt op het politieke 

klimaat in de stad. De Rotterdamse zero tolerance‑aanpak, ingevoerd 

door burgemeester Opstelten (door velen de Nederlandse Giuliani 

genoemd en inmiddels minister van VenJ) is door veel andere 

gemeenten gretig overgenomen.

In de zomer van 2000 ondertekenden burgemeester Opstelten, korps‑

chef Lutken, hoofdofficier van justitie De Wit en Machiel Jongejan 

van Stichting Promotie Stadhuisplein het eerste Convenant Veilig 

Uitgaan Stadhuisplein. Hierin werden afspraken gemaakt om de 

veiligheid op het Stadhuisplein te vergroten. In datzelfde jaar werden 
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de eerste camera’s in de Rotterdamse openbare ruimte opgehangen. 

Daaraan ging een felle discussie in de gemeenteraad vooraf. Echter, 

het aankomende Europese kampioenschap voetbal (Euro 2000) en 

de recente voetbalrellen gaven aanleiding tot een snelle beslissing. 

De gemeente Rotterdam beschikte ten tijde van de meest recente 

evaluatie over 281 camera’s (Van Schijndel, Schreijenberg e.a., 2010). 

De meeste van deze camera’s hangen rond het centraal station 

en in de rest van het centrum. Momenteel (maart 2011) hangen er 

volgens de ambtenaar die over cameratoezicht gaat 321 gemeente‑

lijke camera’s in de stad waarvan 8 op het Stadhuisplein. Rotterdam 

is duidelijk koploper in Nederland met het aantal camera’s in de 

openbare ruimte.

In tegenstelling tot veel andere steden worden camerabeelden in 

Rotterdam 24 uur per dag live bekeken door stadstoezicht en politie. 

‘Wij hebben geen beleid van de lege doos zoals in andere gemeen‑

ten, we hangen camera’s op als we vinden dat het echt nodig is en als 

ze er hangen gebruiken we ze ook’ (ambtenaar gemeente Rotter‑

dam). Op uitgaansnachten worden de beelden van het Stadhuisplein 

rechtstreeks doorgeschakeld naar de wachtcommandant van de 

politie, waardoor een zeer snelle reactie op incidenten mogelijk is. 

Rotterdam is trots op dit beleid en ook andere steden refereren vaak 

aan de havenstad als hun camerabeleid besproken wordt.

Naast een continu cameratoezicht is er vooral ’s avonds en ’s nachts 

ook veel politie op de been in het uitgaanscentrum. Op een reguliere 

‘stapavond’ zijn er dertien agenten aanwezig die worden bijgestaan 

door twee politieagenten te paard. Op initiatief van de politie werd 

in 2000 Horecare opgericht, het eerste samenwerkingsverband in het 

kader van Veilig Uitgaan. Horecaondernemers, gemeentereiniging 

en het parkeerbedrijf traden tijdens uitgaansavonden gezamenlijk 

op (Put, 2009). Horecare is inmiddels omgedoopt tot het Horeca 

Preventie Team. De politie krijgt in uitgaansgebieden ook ondersteu‑

ning van Stadstoezicht en zogenoemde jongerenstewards: 

‘gastheren/‑vrouwen in de openbare ruimte’ die preventief aanwe‑

zig zijn en trachten potentiële conflicten te ‘sussen’.3

3 Evaluaties laten zien dat de inzet van ‘sus-ploegen’ een gunstig effect lijkt te hebben 
op het aantal geregistreerde lichte geweldsincidenten in uitgaansgebieden (Algemene 
Rekenkamer, 2002); toch is inmiddels de gemeentelijke subsidie aan de stewards in 
Rotterdam stopgezet (1 april 2011).
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camera

dome camera

particuliere camera

particuliere dome camera

attenderingsbord

type number

camera 6

particuliere camera 13

dome camera 18

particuliere dome camera 3

camera waarschuwingsbord 8

particulier attenderingsbord 1

CAMERA'S EN 

ATTENDERINGSBORDEN 

IN ROTTERDAM 

CENTRUM
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Op initiatief van de gemeente is er in Rotterdam sinds 2009 begon‑

nen met een proef om een collectief horecaverbod in uitgaansge‑

bieden in te voeren. Wanneer iemand zich ernstig misdraagt, kan 

hij worden geweigerd in een specifieke uitgaansgelegenheid én de 

aangesloten andere ondernemingen. In Rotterdam zijn momenteel 

dertien ondernemers bij dit initiatief aangesloten en nog nauwelijks 

ontzeggingen opgelegd. Het papierwerk, de extra tijd die ermee 

gemoeid is en de moeilijkheden om dit soort verboden in de praktijk 

te handhaven maken deze maatregel niet erg populair onder Rot‑

terdamse ondernemers.

Een andere maatregel die door een groot aantal steden wordt gehan‑

teerd, is het zogenoemde ‘Weekendje Weg-arrangement ’. Geweld‑

plegers die in het weekend in een uitgaansgebied worden opgepakt, 

kunnen tot maandag worden vastgehouden. Het Rotterdamse OM 

was echter tegen invoering van deze maatregel. Het interpreteerde 

de regel als in strijd met de wet. Als een opsporingsonderzoek 

is afgerond, heeft de rechter in principe geen enkele juridisch 

geldende reden om iemand langer vast te houden, zo werd gerede‑

neerd. Daarnaast kan de gemeente gebruikmaken van snelrecht‑

procedures, waardoor in de praktijk ‘een weekend vastzitten’ na 

overlast in een uitgaansgebied toch tot de mogelijkheden behoort.

Opvallend is verder dat de angst voor escalaties bij evenementen 

tot concrete veiligheidsmaatregelen heeft geleid in de centrale 

uitgaansgebieden van Rotterdam. Zo maakt de ‘Stadhuisplein‑

regeling’ het mogelijk een specifiek gebied tijdens een evenement 

met toegangshekken af te sluiten, metaaldetectoren te plaatsen en 

het fouilleren van bezoekers op drank‑ en wapenbezit toe te staan. 

Sinds de strandrellen in Hoek van Holland worden er op structurele 

basis risicoanalyses gemaakt bij evenementen. ‘Wij willen geen 

enkel risico lopen, de gewelddadige nacht in Hoek van Holland in 

de zomer van 2009 staat ons nog goed voor de geest’ (ambtenaar 

gemeente Rotterdam). Op basis van deze analyse worden evene‑

menten ingedeeld in verschillende risiconiveaus. die mede bepalen 

welke veiligheidsmaatregelen ingezet kunnen worden.

Utrecht: geen grootschalig cameratoezicht

Utrecht heeft al jaren een links gemeentebestuur en is terughou‑

dend in het doorvoeren van veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is 

uit de evaluatie van het Convenant Veilig Uitgaan gebleken dat de 
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stad relatief weinig last heeft van uitgaansgeweld (Snippe, Hoorn 

e.a., 2006). Het eerste Utrechtse Convenant Veilig Uitgaan dateert 

uit 2002 en werd afgesloten tussen politie, gemeente, het OM en 

horecaondernemers. Uitgangspunt was dat ‘iedere partner zich op 

eigen wijze sterk maakt voor een veilig uitgaansklimaat en daarmee 

overlast en geweld beperkt (...)’. Opvallend is dat er in het Convenant 

ook werd gestreefd naar een ‘goede balans tussen levendigheid, 

 veiligheid en leefbaarheid’ (Gemeente Utrecht, 2002, p. 3).

Bij de invoering van cameratoezicht in 2001 waren de verwach‑

tingen hooggespannen: het uitgaansgeweld zou in twee jaar tijd 

met 10% gedaald moeten zijn. Uit de eerste evaluatie bleek echter 

dat deze doelstelling niet was gehaald (Gemeente Utrecht, 2002). 

 Daarnaast bleven de twijfels en de kritische geluiden over de 

(on)mogelijkheden van cameratoezicht de discussies beheersen. 

Vooral privacy speelt een grote rol in de lokale besluitvormingsdis‑

cussie rondom cameratoezicht, iets wat ‘in de meeste Nederlandse 

steden een gepasseerd station is’ (onderzoeker evaluaties camera‑

toezicht). Het Utrechts stadsbestuur is geen groot voorstander van 

cameratoezicht. Toch worden camera’s ook hier vaak gepresenteerd 

als ‘de’ oplossing in de ‘strijd tegen uitgaansgeweld’. Zoals na een 

ernstig geweldsincident tijdens de studentenintroductie van 2008 

op het Neude, waarbij een aankomend student gedeeltelijk verlamd 

raakte. De ouders van de student hadden in de media verklaard 

dat het niet zo uit de hand was gelopen als er camera’s hadden 

gehangen. Die hingen er, maar ze werden op woensdagavond, het 

tijdstip van het incident, niet ‘live’ uitgekeken. De burgemeester van 

Utrecht besloot naar aanleiding van dit incident de uitkijktijden 

te verruimen4 (zie tabel 1 voor huidige tijden). Inmiddels hangen 

er 87 camera’s in Utrecht, waarvan 43 camera’s in het centrale 

uitgaansgebied. In 2009 besloot het stadsbestuur cameratoezicht 

intensiever te toetsen op noodzaak, effectiviteit en rechtsbescher‑

ming omdat de praktijk leerde dat eenmaal geïnstalleerde camera’s 

niet meer gemakkelijk worden weggehaald (zie ook Geelhoed, 2005; 

 Schreijenberg, 2010). Het aantal camera’s is in Utrecht dan ook 

voorlopig bevroren.5

4 Het feit dat incidenten in woonwijken vaak vroeger plaatsvinden dan in uitgaansgebie-
den, speelde ook mee bij de verruiming van de uitkijktijden.

5 Hierbij moet wel vermeld worden dat het stationsgebied in Utrecht een uitzondering op 
deze regel is. Dat gebied is in 2010 aangewezen als een potentieel risicogebied door 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waardoor er 80 extra camera’s zijn 
geplaatst. Het betreft hier een landelijke maatregel, buiten het stadsbestuur om.
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camera

dome camera

particuliere camera

particuliere dome camera

attenderingsbord

type number

camera 3

particuliere camera 7

dome camera 5

particuliere dome camera 2

camera waarschuwingsbord 8

CAMERA'S EN 

ATTENDERINGSBORDEN 

IN UTRECHT CENTRUM

JV_04_11.indd   18 4-7-2011   7:54:14



19Uitgaansstad onder spanning

Naast cameratoezicht zijn er in het uitgaansgebied sinds 2002 

Uit-teams (voorheen Centrum Zorg Plus) actief die het publiek 

aanspreken op onwenselijk gedrag om zodoende geweldsincidenten 

te voorkomen en de veiligheid te vergroten (Gemeente Utrecht, 

2002, p. 5). Deze teams bestaan louter uit politieagenten en worden 

niet – zoals in Rotterdam – versterkt door stadswachten of jongeren‑

werkers. De horeca speelt een belangrijke rol in de communicatie 

met de agenten op straat: door het gebruik van zogenoemde ‘Uit’‑

telefoons is er directe en snelle communicatie mogelijk tussen de 

ondernemers en de politie

Utrecht hanteert een krachtig ‘lik op stuk’‑beleid, met onder andere 

de invoering van het ‘Weekend Arrangement’ in 2008. Daarnaast 

is in Utrecht recent een Collectieve Horecaontzegging ingevoerd, 

die in 2010 is toegevoegd aan het Convenant Veilig Uitgaan. Op dit 

moment (maart 2011) zijn er zestig horecazaken aangesloten en ver‑

zorgt Koninklijke Horeca Utrecht de administratie. Het voornaam‑

ste doel van de Collectieve Horecaontzegging is door de gemeente 

Utrecht geformuleerd als ‘de meestal goede sfeer in de horeca, een 

belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van de stad Utrecht, 

behouden’ (Gemeente Utrecht, 2010b, p. 3). Horecaondernemers 

benadrukken vooral de preventieve en symbolische werking van dit 

middel. Zij hebben, in tegenstelling tot Rotterdam, zelf het initiatief 

genomen om deze veiligheidsmaatregel in te voeren.

Lokale variatie in legitimatie van maatregelen

Zowel Rotterdam als Utrecht beschikt over een uitgebreid pakket 

van veiligheidsmaatregelen in de uitgaansgebieden. Er worden 

fysieke investeringen gedaan om de openbare ruimte attractiever en 

veiliger te maken. Met ‘uriliften’ – urinoirs die op gewenste tijden uit 

de grond ‘gelift’ kunnen worden – wordt wildplassen tegengegaan 

en op veel centrale uitgaanspleinen is sprake van sociaal veilige ver‑

lichting. Over dergelijke maatregelen bestaat nauwelijks discussie. 

Het debat richt zich vooral op cameratoezicht en op ‘nieuwe’ juridi‑

sche maatregelen, zoals gebiedsverboden, horecaontzeggingen en 

snelrechtmogelijkheden zoals het ‘Weekend Arrangement’.

De lokale discussies rondom veiligheidsmaatregelen in uitgaans‑

gebieden worden sterk gekleurd door de politieke samenstelling van 

het gemeentebestuur. Het is wat dat betreft niet verbazing wekkend 
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dat Rotterdam in Nederland de stad is met de meeste camera’s. 

Leefbaar Rotterdam en burgemeester Opstelten hebben de laatste 

jaren hun stempel gedrukt op het lokale veiligheidsbeleid, dat repres‑

sief van karakter is en geen experimenten met nieuwe maatregelen 

schuwt. De binnenstad is bijvoorbeeld aangewezen als ‘veiligheids-

risicogebied’, met als gevolg dat er preventief gefouilleerd mag worden. 

Het Stadhuisplein kan – onder ‘de Stadhuisplein-regeling’ – worden 

omgetoverd in een evenemententerrein en krijgt dan een heel andere 

juridische status dan de omliggende gebieden. In extreme gevallen 

kan het plein geheel worden afgesloten. Verder zijn recente inciden‑

ten, zoals die in Hoek van Holland, aangegrepen om repressieve 

veiligheidsmaatregelen te legitimeren en verder aan te scherpen.

Het linkse stadsbestuur in Utrecht is veel terughoudender in zijn 

camerabeleid dan Rotterdam; het aantal camera’s is bevroren en 

camerabeelden worden enkel op uitgaansavonden bekeken. Pri‑

vacy speelt een belangrijke rol in lokale politieke discussies, net als 

de effectiviteit van cameratoezicht, zoals een beoogde daling van 

criminaliteit. Met het aanwijzen van de binnenstad van Utrecht als 

zogenoemd ‘veiligheidsrisicogebied’ ontstond er een soortgelijke 

 reactie als bij het invoeren van cameratoezicht. Een proef in 2006 wees 

uit dat er te weinig wapens werden gevonden tijdens fouilleeracties 

om de genomen maatregel te kunnen legitimeren en verantwoorden.

Het is opmerkelijk dat in Utrecht, ondanks de kritische houding van 

het politieke bestuur ten opzichte van veel veiligheidsmaatregelen, 

wel stevig wordt ingezet op horecaontzeggingen. Sinds 2008 geldt er 

een collectief horecaverbod waaraan circa zestig ondernemingen 

meedoen. De mogelijke schending van privacy staat bij deze maat‑

regel niet centraal ‘(...) het goede aan deze regeling is dat we hiermee 

de anonimiteit van notoire overlastveroorzakers kunnen doorbreken’ 

(horecaondernemer gemeente Utrecht). Deze situatie roept vragen op 

over de macht van horecaondernemers in het lokale veiligheidsnet‑

werk en over de grenzen van het toelaatbare. Wie zijn deze ‘notoire 

overlastveroorzakers’ precies en volgens wie? Wat is immoreel of 

asociaal gedrag en wie bepaalt dat?

Toekomst nachtleven: ontspannen uitgaan?

Een verkenning van het Veilig Uitgaan‑beleid in twee Nederlandse 

steden laat een gestage groei van veiligheidsmaatregelen in uitgaans‑
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gebieden zien sinds het einde van de jaren negentig. Het geeft tevens 

inzicht in een verschuiving die heeft plaatsgevonden binnen de geno‑

men veiligheidsmaatregelen van traditionele criminaliteitspreventie 

naar het tegengaan van wanorde en asociaal gedrag en het discipline‑

ren van het uitgaanspubliek. Zaken die vroeger niet als criminaliteit 

omschreven werden, zoals wildplassen, vechten of schreeuwen, zijn 

steeds duidelijker de focus van Veilig Uitgaan‑beleid geworden. Maar 

wie bepaalt de normen en grenzen van het toelaatbare? Wat is immo‑

reel gedrag in uitgaansgebieden en volgens wie?

Publiek‑private samenwerkingsverbanden die ten grondslag liggen 

aan het Veilig Uitgaan‑beleid, hebben ervoor gezorgd dat er een 

beeld is ontstaan dat veiligheid in uitgaansgebieden 100% gega‑

randeerd kan worden. Door met zo veel mogelijk partners samen te 

werken wordt de illusie gewekt dat ‘notoire overlastveroorzakers’ van 

alle kanten in de gaten gehouden kunnen worden en risico’s volledig 

kunnen worden uitgebannen. Deze nodale samenwerkingsverban‑

den worden geprezen, maar lokale bestuurders en ondernemers die‑

nen zich wel te realiseren dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid 

van gecontroleerde openbare ruimten. Waar grote groepen mensen 

samenkomen, kan er van alles misgaan. Het volledig uitbannen van 

incidenten en angst in stedelijke gebieden is dan ook onmogelijk. 

Tevens is het de vraag of deze samenwerkingsverbanden wel de 

belangen van alle burgers waarborgen.

Alhoewel verschillende veiligheidsmaatregelen worden gerecht‑

vaardigd vanuit de veronderstelling dat het veiligheidsgevoel wordt 

vergroot, is daarover nog weinig bekend. Opvallend is dat bij de tot‑

standkoming van het Veilig Uitgaan‑beleid het uitgaanspubliek tot 

op heden maar in zeer beperkte mate actief betrokken lijkt te worden 

(Van Aalst en Schwanen, 2009). Uitgaansgebieden worden echter niet 

door iedereen op dezelfde manier ervaren. Beveiliging door politie, 

bewakingsdiensten en uitsmijters van clubs kan de veiligheid in 

een uitgaansgebied bijvoorbeeld vergroten, maar tegelijkertijd tot 

irritaties onder stappers leiden. Uit een quickscan van het Centrum 

voor Onderzoek en Statistiek (2010) blijkt dat vooral de toegenomen 

fouilleeracties en boetes voor blowen en drinken op straat ergernis 

wekken bij het Rotterdamse uitgaanspubliek. Ook uit eerder onder‑

zoek naar onveiligheidsgevoelens in de centrale uitgaansgebieden 

van Arnhem en Apeldoorn blijkt dat de prominente aanwezigheid 

van politie en security wordt gekenmerkt door ambiguïteit (Van Aalst 

en Schwanen, 2009). Meer toezicht betekent voor de één een gevoel 
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van rust en zekerheid, omdat er snel kan worden ingegrepen. Voor 

de ander echter gaat het ten koste van de sfeer en kan het leiden tot 

gevoelens van argwaan, wantrouwen en juist onveiligheid. Uitgaan 

moet niet alleen veilig zijn, maar tegelijkertijd ook vrolijk, spannend 

en leuk (Hubbard, 2005).

Ten slotte roept de drang naar volledige uitbanning van risico’s 

in uitgaansgebieden ethische vragen op over het karakter en de 

toegankelijkheid van publieke ruimten in stadscentra. Controle en 

ingrijpen in de openbare orde in de publieke stedelijke ruimte zijn 

op zich niet ongewenst. Het garanderen van veiligheid voor bezoe‑

kers is vanzelfsprekend een voorwaarde voor het goed functioneren 

van uitgaanscentra. Publieke ruimten moeten echter wel zo worden 

ingericht dat alle bezoekers en gebruikers er baat bij hebben en niet 

alleen investeerders en draagkrachtige consumenten. Door de toe‑

genomen reguleringsdrift van stadsbestuurders en de samenwer‑

king met allerlei verschillende actoren – met verschillende belangen 

en motieven – dreigt de publieke ruimte minder publiek te worden. 

Dit lijkt tegelijkertijd het dilemma: hoe bieden we voldoende ruimte 

aan spontaniteit, ontmoetingen met anderen en plezier zonder 

andere bezoekers van uitgaansgebieden overlast te bezorgen en op 

zo’n manier dat iedereen zich vrijelijk in de openbare ruimte kan 

bewegen? Het streven naar het zo goed mogelijk bedwingen van 

risico’s in uitgaansgebieden kan leiden tot steriele, voorspelbare 

en paranoïde stedelijke ruimten, ook wel urbanoid environment 

(Goldberger, 1996; Hannigan, 1998) genoemd. Dit zijn ruimten waar 

bezoekers nauwlettend in de gaten worden gehouden door allerlei 

soorten bewakingsdiensten en waar stedelijke problemen niet meer 

lijken te bestaan. Als de stedelijke realiteit wordt genegeerd en er 

weinig nieuws meer te beleven valt, kunnen uitgaansgebieden hun 

aantrekkelijkheid verliezen (Van Aalst en Schwanen, 2009). Voor 

stadsbesturen is het daarom een enorme uitdaging om de beno‑

digde veiligheid in uitgaanscentra te garanderen en tegelijkertijd 

een spannend, aantrekkelijk en sfeervol uitgaansgebied te verkopen.
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Drugstrends in het Amsterdamse 
uitgaansleven

T. Nabben en D.J. Korf*

Vanaf eind jaren tachtig overspoelde het succes van housemuziek 

het Amsterdamse uitgaansleven – maar ook elders in het land en in 

het buitenland – met een nieuwe ‘chemische generatie’ van jonge 

stappers. De snelheid waarmee ecstasy uitgroeide tot de meest 

populaire drug na cannabis overviel beleidsmakers, politie, justitie 

en de gezondheidszorg. Er kwamen steeds meer nieuwe drugs bij 

en sommige bestaande middelen werden opnieuw populair. In dit 

artikel bespreken we de trends van de meest gebruikte middelen 

(met nadruk op zogeheten uitgaansdrugs) tegen de achtergrond van 

andere ontwikkelingen. De nadruk ligt op de drugsmarkt op consu‑

mentenniveau.

Eerst beschrijven we in een notendop de context en consequenties 

van de groei van het Amsterdamse uitgaansleven in de afgelopen 

twee decennia. Daarna schetsen we in het kort de Amsterdamse 

drugsmarkt. Vervolgens zoomen we in op Antenne, het methodo‑

logisch model dat de basis vormt voor de empirische bevindingen 

over trends in drugsgebruik in het Amsterdamse uitgaansleven, die 

aansluitend worden beschreven. Deze worden gespecificeerd voor 

trendsetters, trendvolgers en mainstreamdrugsgebruikers.

De kolonisering van de stad en toenemende regulering

Na de sombere jaren tachtig veranderde Amsterdam in een 

‘euforische stad’, met zijn uitbundige uitgaansleven als de verzin‑

nebeelding van de economische renaissance. Die ontwikkeling 

kende volgens gezagsdragers ook een keerzijde, aangezien de groei 

van het uitgaansleven een haast permanente gelegenheidsstructuur 

creëerde voor overlast en geweld. De hoge attractieve waarde voor 

* Dr. Ton Nabben is als onderzoeker verbonden aan het Bonger Instituut voor Crimino-
logie van de Universiteit van Amsterdam. Prof. dr. Dirk Korf is bijzonder hoogleraar 
criminologie en directeur van genoemd instituut.
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stedelingen, stappers, toeristen, avonturiers en sensatiezoekers 

leidde tot een ‘kolonisering van de stad’ (Deben, 2007) en tot meer 

druk op de lokale overheid. Economische belangen en open‑

bare orde staan daarom in steden als Amsterdam niet zelden op 

gespannen voet met elkaar (Van Calster, Van der Leun e.a., 2008). 

Want niet alleen de stad en de gebouwen, ook de menigtes zijn 

groter geworden (Metz, 2002).

De snelle maatschappelijke ontwikkelingen en aan alcohol en 

drugs gerelateerde incidenten hebben tot meer regulering geleid 

in het hoofdstedelijke uitgaansleven. Drie tendensen vallen 

daarbij op (Nabben, 2010). Ten eerste maakte de stad een transitie 

door van een industriële stedelijke economie naar een service‑ 

economie, die gepaard ging met een actieve politiek van ‘city 

marketing’ en ‘city branding’ én een sterke nadruk op openbare 

veiligheid en controle. Ten tweede maakte de (softe) gedoogcul‑

tuur na de eeuwwisseling steeds meer plaats voor een beleid waar‑

bij de nadruk minder op preventie en gezondheid kwam te liggen 

en meer op stringentere en normatieve ‘crime control’. De derde 

ontwikkeling betreft het optuigen van een ‘veiligheidsdoctrine’, 

die als gevolg van een serie incidenten in én buiten het expande‑

rende uitgaansleven boven aan de bestuurlijke agenda was komen 

te staan. Als gevolg daarvan kregen de brandweer en GGD steeds 

meer verantwoordelijkheid bij de vergunningaanvragen voor 

dance‑events, terwijl tegelijkertijd bij politie en justitie de wens 

groeide om met strafrechtelijk optreden meer grip te krijgen op 

drugshandel én drugsgebruik in het uitgaansleven. Dit geschiedde 

onder andere met gerichte acties in het clubcircuit van het Horeca 

Interventie Team (HIT) van de Amsterdamse politie en strengere 

controles door portiers. Ten aanzien van de dance‑events wer‑

den bestuurlijke bevoegdheden uitgebreid en werden naast de 

Opiumwet lokale APV‑bepalingen steeds belangrijker in het zero‑

tolerance‑optreden tegen handel, bezit én openlijk gebruik van 

drugs. Overigens lijken sinds het aantreden van de nieuwe burge‑

meester (Van der Laan) andere accenten te worden gelegd. Zo is de 

grote politiecapaciteit op dance‑evenementen ter discussie komen 

te staan, lijkt de zero‑tolerance‑aanpak een meer passief karakter 

te krijgen en wordt meer politiecapaciteit vrijgemaakt voor de 

aanpak van overvallen en straatroof.
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De Amsterdamse drugsmarkt

Amsterdam is al eeuwenlang een mekka voor ondernemende gees‑

ten; er heerst van oudsher een waardesysteem waarin niet eer, 

afkomst, fatsoen of prestige vooropstonden, maar geld (Mak en 

Shorto, 2009). De drugshandel past moeiteloos binnen deze han‑

delstraditie. Onderzoekers wijzen op de centrale rol van Nederland 

in de Europese drugsmarkt en in de hogere echelons van het drugs‑

milieu geldt Amsterdam als een uniek logistiek trefpunt waar op 

uiteenlopende niveaus veel informele ontmoetingen plaatsvinden 

tussen personen in de ecstasy‑ en/of cocaïnebusiness of andere 

soorten drugshandel (Blickman, Korf e.a., 2003; Korf en Verbraeck, 

1993; Neve en Van Ooyen‑Houben, 2006; Zaitch, 2002). Naast de 

‘verborgen markt’ op het hogere niveau is er een meer ‘open markt’ 

op consumentenniveau. De Amsterdamse drugsmarkt op consu‑

mentenniveau kan – de ‘straatdrugs’ heroïne en crack en weinig 

gebruikte middelen als LSD niet meegerekend – grofweg worden 

onderverdeeld in vier ‘branches’. In volgorde van omvang zijn dat: 

de cannabismarkt (hasjiesj en marihuana, primair in coffeeshops), 

de stimulantiamarkt (vooral ecstasy, cocaïne en amfetamine), de 

narcosemarkt (onder andere GHB en ketamine) en de smartshop-

markt (voorheen vooral paddo’s, nu hoofdzakelijk natuurlijke, 

stimulerende en lustopwekkende middelen).

Monitoring en sensibilisering van drugstrends

Mede door de snelle opkomst van ecstasy en het rap veranderende 

uitgaanslandschap gingen we in 1993 van start met Antenne, een 

multimodulaire methode om op empirische basis veranderende 

leefstijlen en ontwikkelingen in het gebruik van genotmiddelen in 

het Amsterdamse uitgaansleven systematisch in kaart te brengen 

en op de voet te volgen. Antenne bestaat uit een combinatie van 

drie onderzoeksmethoden. Ten eerste een kwalitatieve panelstu‑

die, waarbij circa 25 expert‑insiders die, al dan niet beroepsmatig, 

goed zicht hebben op het nachtleven tweemaal per jaar individueel 

wordt geïnterviewd. Het panel biedt vooral zicht op de trendsetters 

in het Amsterdamse uitgaansleven en daarmee op nieuwe ontwik‑

kelingen, die al dan niet doordringen tot trendvolgers en mogelijk 

ook de mainstream. Samen met het constant zelf op locatie voeling 
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houden met het uitgaansleven (etnografisch onderzoek) vormt de 

panelstudie het hart van Antenne, want de aldus verkregen kwali‑

tatieve informatie is essentieel voor een breder begrip van actuele 

trends en golfbewegingen op de lange termijn (Carlson, Singer 

e.a., 2009; Clayton, Sloboda e.a., 2009). Ten tweede omvat Antenne 

surveys onder specifieke doelgroepen, waaronder cafégangers en 

clubbezoekers. De surveys leveren kwantitatieve gegevens over ont‑

wikkelingen in uitgaansgedrag, in het bijzonder onder trendvolgers 

en mainstream‑uitgaanders. De derde module bestaat uit zogehe‑

ten preventie‑indicatoren die cijfers genereren over informatie‑ en 

adviesvragen, voorlichtingscontacten op party’s en testuitslagen 

van vrijwillig aangeleverde drugs. In dit artikel beperken we ons tot 

de panelstudie en de surveys.

Trendsetters in het Amsterdamse uitgaansleven

Een blik op de uitgaansagenda anno 2011 leert dat tientallen grote 

en kleine Amsterdamse clubs muziek programmeren die voor een 

belangrijk deel behoort tot dance (elektronische muziek in verschil‑

lende varianten, van zweverig tot razendsnel; vooral in trek bij ‘wit’ 

publiek) of urban (latino, hiphop, rap, enzovoort; kortom, ‘zwarte’ 

muziek, die een meer etnisch gemêleerd publiek trekt). Naast het 

reguliere uitgaanscircuit zijn er nog talrijke ad hoc‑ en semi‑illegale 

feesten die via de Facebook‑tamtam hun weg vinden. Het aantal 

clubbezoekers op een doorsnee uitgaansnacht bedraagt naar schat‑

ting 25.000‑30.000 personen – en daarbij zijn de bezoekers van de 

ongeveer duizend cafés, bars en lounges niet meegerekend, evenals 

de incidentele festivals die vooral in de zomerperiode tienduizen‑

den extra bezoekers trekken.

Net als andere hippe en kosmopolitische steden heeft Amsterdam 

zijn pijlen voor een belangrijk deel gericht op de groei van de crea‑

tieve industrie en dienstensector. Technologie, talent en tolerantie 

zijn sinds de jaren nul de leidende sociaaleconomische speerpunten 

(Florida, 2004). Een belangrijke reden waarom Amsterdam veel 

studenten, expats en creatief talent trekt, die de stad als een goede 

springplank zien voor hun carrière. Ook het avontuurlijke en de 

culturele heterogeniteit trekken.

Op basis van de panelstudie onderscheiden we vijf profielen van 

trendsetters die invloedrijk zijn (geweest) op de verspreiding van 
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(nieuwe) drugs in het hoofdstedelijke uitgaansleven. Uitgaan, 

muziek, mode, dans, lichaamscultuur en middelengebruik worden 

daarbinnen op uiteenlopende wijze gearticuleerd (Nabben, 2010). 

De recreatieven zijn de minst actieve roeszoekers en qua stilering, 

muzieksmaak en uitgaan het minst uitgesproken. De creatieven 

zijn het vaakst hoogopgeleid, maatschappelijk succesvol, indivi‑

dualistisch en eclectisch, maar qua muzieksmaak en uitgaan het 

minst uitgesproken. De alternatieven maken deel uit van meer 

scene gebonden (witte én zwarte) subculturen, zijn vaak wars van 

commercie en laten zich primair voorstaan op hun verfijnde en 

alternatief geïnspireerde muziekkennis. De sensualisten zijn het 

meest hedonistisch en erotisch geïnvolveerd en zijn minder eenken‑

nig in hun muziekvoorkeur. De psychonauten profileren zich als 

‘chemische fijnproevers’ en nazaten van de hippiecultuur, met hun 

ruime ervaring met geestverruimende middelen en voorkeur voor 

kleinschalige uitgaanssettings en drugsgebruik in geritualiseerd 

verband.

Hoewel de panelstudie vooral kwalitatieve informatie oplevert, 

kunnen we de door de panelleden waargenomen ontwikkelingen 

in middelengebruik toch tot op zekere hoogte kwantificeren. 

Uitgangspunt hierbij is het aandeel regelmatige gebruikers van 

specifieke middelen binnen het netwerk of de setting (bijvoorbeeld 

een bepaalde uitgaansgelegenheid) waarover een panellid wordt 

geïnterviewd. De panelleden wordt in de interviews steeds gevraagd 

dit aandeel aan te geven, op een schaal met categorieën die lopen 

van niemand tot allemaal. Aan de hand van hun antwoorden is een 

gemiddelde score per middel en per jaar berekend (0 = 0% regel‑

matige gebruikers; 0,4 = 1‑10%; 1 = 11‑25%; 2 = 26‑50%; 3 = 51‑75%; 4 = 

76‑100%). De resultaten hiervan staan in figuur 1.

Ecstasy (MDMA) laat soms opvallende schommelingen zien in de 

tweede helft van de jaren negentig tot en met 2001. Dan volgt een 

daling tot 2005. Sindsdien is het aandeel regelmatige gebruikers 

stabiel – maar op lager niveau dan in de jaren negentig. In 2010 

zien we weer een lichte stijging. Cocaïne vertoont een stijgende lijn 

in de tweede helft van de jaren negentig tot 2001. Sindsdien is het 

aandeel regelmatige gebruikers redelijk stabiel, met tussentijds 

lichte schommelingen en een lichte daling in de afgelopen jaren. Na 

enkele jaren op ongeveer hetzelfde niveau te zijn geweest als ecstasy 

scoort cocaïne in 2010 iets lager. Amfetamine laat met tussentijdse 

schommelingen op de langere termijn eerst een daling zien (1995‑
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Figuur 1 Trends in regelmatig gebruik binnen panelnetwerken
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2000/2001), daarna een lichte stijging (2001‑2004) en vervolgens 

weer een daling in 2005‑2006. Sinds 2007 is er een voortgaande 

stijging en in 2010 is amfetamine weer op het niveau van de jaren 

negentig (en komt zij binnen de panelstudie steeds dichter in de 

buurt van cocaïne).

Bij de narcosemiddelen zwelt GHB1 aan vanaf 1998, bereikt een piek 

in 2002, daalt vervolgens tot 2005 en stijgt daarna weer. In 2010 weer 

iets hoger dan in 2009 en ook iets boven het niveau van de piek van 

2002 (en ongeveer op het niveau van amfetamine). In de panelstudie 

dateren de eerste signalen van mogelijk opkomend ketaminegebruik 

van rond 2000.2 In 2004 werd begonnen deze drug systematisch op 

te nemen in de panelinterviews en sinds 2005 zien we een gestaag 

opwaartse lijn en die zet verder door in 2010. In de helft van de net‑

werken wordt weinig of geen ketamine gebruikt (in 2007 nog drie‑

kwart). In een paar netwerken neemt meer dan de helft regelmatig 

ketamine, maar in geen enkel netwerk meer dan driekwart.

1 GHB (Gamma-Hydroxy-Butyraat) is een zout smakende, transparante vloeistof die 
gebruikers meestal oplossen in frisdrank. Een kleine hoeveelheid (3-4 ml) kan al 
 ontremmend werken en een lichte euforie teweegbrengen. De dosering luistert nauw 
en een miniem beetje meer kan een acute comateuze toestand veroorzaken.

2 Ketamine is een mild en kortwerkend tripmiddel in poedervorm en wordt meestal 
gesnoven. De gebruiker komt bij een hogere dosis in een soort waanwereld en ervaart 
een scheiding van lichaam en geest (dissociatie).
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Zeven surveys onder uitgaanders

Sinds 1995 zijn in het kader van Antenne vier surveys gehouden 

onder clubbezoekers en drie onder cafébezoekers in Amsterdam. 

Daarbij zijn steeds bezoekers benaderd in uiteenlopende settings, 

van trendsettend tot mainstream. Voor de cafés komt hierbij dat de 

nadruk steeds ligt op jongeren en jongvolwassenen. De klassieke 

bruine kroeg valt hier bijvoorbeeld buiten, terwijl studentencafés 

juist wel worden meegenomen. (Voor clubs is leeftijd min of meer 

een kwestie van ‘zelfselectie’.)

Het aantal respondenten varieert (404‑646), tussen de 40% en 

60% is vrouw (met een duidelijke stijging bij de clubbezoekers), 

de overgrote meerderheid heeft een westerse etniciteit en het 

aandeel scholieren/studenten schommelt tussen 38% en 53% (met 

hogere percentages in de meest recente surveys). De verschillen in 

achtergrondkenmerken zijn tot op zekere hoogte van invloed op 

verschillen in middelengebruik tussen de opeenvolgende jaren en 

tussen de club‑ en cafébezoekers. Zo stijgt binnen deze populaties 

over het geheel genomen het percentage dat ooit bepaalde drugs 

heeft gebruikt met de leeftijd en gebruiken mannen vaker drugs dan 

vrouwen. Tegelijkertijd weerspiegelen de variaties in achtergrond‑

kenmerken ook daadwerkelijke fluctuaties in het bezoekersprofiel. 

Zo zijn er steeds meer vrouwen in clubs en is het aantal studenten in 

Amsterdam de laatste jaren toegenomen.

Wat we echter niet echt terugzien in de surveys is de groei van het 

aandeel niet‑westerse jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam. 

Dit ondanks het feit dat in de surveys nadrukkelijk ook locaties 

worden meegenomen met een etnisch gemengd publiek of waar 

vooral (niet‑westerse) allochtonen komen (zoals cafés en clubs 

waar latino muziek en andere urbanstijlen worden gedraaid).3 De 

ondervertegen woordiging van niet‑westerse allochtonen in de 

surveys kan in belangrijke mate worden verklaard door de geringere 

populariteit, zo niet afkeer van alcohol, in het bijzonder bij jonge 

Marokkanen en Turken, maar bijvoorbeeld ook door deurbeleid.

3 Een deel hiervan zou men als ‘ethno-party’ kunnen typeren, maar zo staan zij door-
gaans niet te boek. Er zijn in Amsterdam ook feesten die zich richten op een specifieke 
etnische groep (zie Boogaarts-de Bruin, 2011). De meeste van zulke party’s vinden 
echter slechts af en toe plaats en trekken doorgaans een nogal selectief publiek, 
inclusief bezoekers die normaliter weinig uitgaan. De frequentere bezoekers treffen we 
ook aan op de locaties die wel in de café- en clubsurveys zijn betrokken.
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Tabel 1 Algemene kenmerken respondenten 

Clubs

1995

(n=462)

1998

(n=456)

2003

(n=404)

2008

(n=646)

Vrouw 39,5% 40,1% 46,5% 58,8%

Gemiddelde leeftijd 24,8 26,1 27,7 24,9

Niet-westerse etniciteit 13,7% 18,4% 8,7% 17,9%

Scholier/student 46,6% 37,8% 42,8% 53,9%

Cafés

2000

(n=504)

2005

(n=408)

2010

(n=590)

Vrouw 55,5% 48,0% 48,9%

Gemiddelde leeftijd 25,4 27,4 26,6

Niet-westerse etniciteit 8,2% 8,6% 11,6%

Scholier/student 45,2% 42,9% 51,0%

In de surveys worden vragen gesteld over het gebruik van tal van 

middelen, over wanneer de respondenten die gebruiken of gebruikt 

hebben, enzovoort. We beperken ons hier tot het actuele gebruik, 

dat wil zeggen het gebruik in de afgelopen maand. De cijfers voor 

het ooit‑gebruik en het gebruik in het afgelopen jaar (laatste twaalf 

maanden) liggen voor alle drugs beduidend hoger. Zo heeft 80% van 

de cafébezoekers van 2010 wel eens cannabis gebruikt, tegenover 46% 

in het afgelopen jaar en 23% in de laatste maand. En 46% heeft ooit wel 

eens ecstasy genomen, 33% in het afgelopen jaar en 13% in de laatste 

maand. Dat betekent dat drugsgebruik vaak incidenteel en/of van 

voorbijgaande aard is.

De surveys laten bovenal zien dat alcohol onbetwist het uitgaans leven 

blijft domineren. Vrijwel alle respondenten zijn actuele drinkers. 

Daarnaast valt de laatste jaren een krachtige daling in het roken van 

tabak waar te nemen, niet zozeer in het percentage actuele rokers, 

maar wel in het aandeel dagelijks roken (in de clubsurvey van 57% in 

1998 naar 30% in 2008 en in de cafésurvey van 46% in 2000 naar 26% in 

2010). Actueel cannabisgebruik daalde bij de clubbezoekers van rond 

de 50% in de tweede helft van de jaren negentig naar 39% in 2003 en 

2008. Bij de cafébezoekers bleef dit vrij stabiel op 22‑24%.

Zoals figuur 2 laat zien, daalde het actuele gebruik van stimulantia 

fors na de eeuwwisseling bij de clubbezoekers. Ecstasy bleef op de 

eerste, cocaïne op de tweede en amfetamine op de derde plaats. Bij de 
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cafébezoekers bleef het actuele gebruik van ecstasy lager dan bij de 

clubbezoekers. Opvallend is dat ecstasy en cocaïne door cafébezoe‑

kers in gelijke mate worden gebruikt en dat bij beide drugs de laatste 

jaren sprake is van een toename. In 2010 lag het actueel gebruik van 

cocaïne onder cafébezoekers op hetzelfde niveau als bij clubbezoe‑

kers van 2008.

Figuur 2 Gebruik van stimulantia in de laatste maand
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Het actuele gebruik van de narcosemiddelen GHB en ketamine is 

voor het eerst gemeten in 1998 en blijft beduidend lager dan het 

actuele gebruik van stimulantia, bij zowel de clubbezoekers als de 

cafébezoekers. Figuur 3 laat een voortgaande stijging zien in het 

actuele gebruik van GHB, waarbij de clubbezoekers hoger scoren 

dan de cafébezoekers. Voor ketamine is het beeld minder eenduidig: 

opwaartse tendens bij clubbezoekers, stabiel bij cafébezoekers.

Figuur 3 Gebruik van narcosemiddelen in de laatste maand
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Trendperspectieven van gebruikers, drugsmarkten en het uit‑
gaansleven

Om de trends in middelengebruik onder uitgaanders in Amsterdam 

te kunnen duiden bekijken we twee markten van ‘uitgaansdrugs’ 

(stimulantia en narcosemiddelen) vanuit drie perspectieven: het 

gebruikersperspectief, het drugsmarktperspectief en het uitgaans-

perspectief.

Ecstasy

In de jaren negentig viel ecstasy bij steeds meer verschillende uit‑

gaansculturen in de smaak (verticale groei), waarbinnen meer 

stappers in netwerken gingen gebruiken (horizontale groei). Na de 

eeuwwisseling tonen minder verschillende netwerken zich ontvan‑

kelijk voor ecstasy (verticale krimp) en ook de gebruiksfrequentie 

binnen de gebruikersnetwerken neemt af (horizontale krimp). Het 

panel van 2010 indiceert echter een mogelijke opleving en ook bij de 

cafésurvey van 2010 zien we een lichte toename (Benschop, Nabben 

e.a., 2011). Opvallend bij de cafésurvey is bovendien dat er nauwelijks 

nog verschillen zijn tussen bezoekers van hippe en mainstreamcafés 

– en dit wijst op een verdere verticale groei naar mainstream.

Ondanks negatieve gebruikerservaringen in de jaren negentig blijft 

de perceptie van ecstasy aanvankelijk overwegend positief. Pas na 

2001 verliest ecstasy over bijna de gehele uitgaanslinie terrein. Het 

is tevens het keerpunt tussen massificatie (schaalvergroting) en 

de doorstroom van trendsetters naar kleine (exclusieve) locaties 

(schaalverkleining), die synchroon loopt met de groeiende behoefte 

aan differentiatie. De periode na 2003 hebben we eerder getypeerd 

als de ‘nieuwe nuchterheid’ (Korf, Nabben e.a., 2004). Het imago 

van ecstasy als een ‘softdrug’ waar je zonder kans op verslaving 

‘onbeperkt’ van kunt genieten, blijkt niet onaantastbaar; doordat 

de positieve eigenschappen van het middel bij repeterend gebruik 

afnemen, neemt de lust om te consumeren navenant af.

De dalende prijs van ecstasy (van rond € 15 in de beginjaren 

naar circa € 3) heeft niet geleid tot een toename in het gebruik. 

Integendeel, het ecstasygebruik nam na 2001 af. Hoewel de slechte 

kwaliteit van pillen soms aanleiding was om te stoppen of over te 

stappen op andere drugs, is de zuiverheid jarenlang van weinig 

invloed geweest bij de beslissing om van ecstasygebruik af te zien. 
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Weliswaar waren er tussentijds forse verstoringen van de markt 

(1997 en 2009), met moeilijke verkrijgbaarheid en vervuilde pillen, 

maar het aanbod van ecstasy herstelde zich toch vrij snel. Dit duidt 

erop dat de ecstasymarkt gekenmerkt wordt door flexibiliteit qua 

productie. Ook de recente prijsstijging naar circa € 5 per pil dempt 

kennelijk het gebruik niet. Dit duidt op een vrij stabiele vraag, die 

relatief onafhankelijk is van de prijs. Daarbij moet worden aangete‑

kend dat de recente prijsstijging procentueel gezien weliswaar fors 

is, maar absoluut gezien en in het licht van de totale kosten van een 

avondje uit stellen enkele euro’s meer per pil weinig voor.

Binnen het uitgaansperspectief leidde schaalvergroting weliswaar 

tot een bloeiende dance‑industrie, maar die werkte soms ook 

verloedering in de hand, wat zich onder meer manifesteerde in de 

toename van gezondheidsincidenten. Clubs reageerden hierop met 

upgrading4 en een strenger toezicht op drugsgebruik, waardoor een 

‘nuchterder’ publiek werd getrokken en het ecstasyslikkend poten‑

tieel, ook al door de groeiende invloed van urban, verder afkalfde. 

De subgeneraties na de eeuwwisseling lopen bovendien minder 

hard van stapel. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren een stijging in 

ecstasygebruikers bij cafébezoekers.

Cocaïne

De oorspronkelijk nagenoeg gescheiden cocaïne‑ en ecstasymilieus 

groeien in de tweede helft van de jaren negentig naar elkaar toe en 

kruisen elkaar rond 2006. Cocaïne valt bij meer diverse uitgaanscul‑

turen in de smaak (verticale groei), waarbinnen ook meer stappers 

in de netwerken gaan snuiven (horizontale groei). Vanaf 2006 blijft 

het cocaïnegebruik tamelijk stabiel, maar bij de cafébezoekers zien 

we een lichte toename. In veel panelnetwerken wordt zowel cocaïne 

als ecstasy gebruikt, waarbij het accent vaak op een van de beide 

middelen ligt. Cocaïne wordt minder dan andere middelen geasso‑

cieerd met een bepaalde muziekstijl, maar vaker met leefstijl. Het 

gebruik bij actief blijvende stappers wordt na het 25ste jaar intensie‑

ver en regelmatiger, waarbij cocaïne belangrijker wordt dan ecstasy.

4 Upgrading staat voor een door de economische hoogconjunctuur gestimuleerd proces 
van ‘versjieking’ en ‘vervipping’. Een groter segment in het uitgaansleven veranderde in 
exclusieve feestzones met nieuwe brandpuntensterrendom en consumptieve luxe van 
leidende clubelites die de vrije tijd uitbundig vieren.
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De (na de jaren tachtig hernieuwde) opkomst van cocaïne loopt 

parallel aan de florerende economie en de expansie van de horeca 

en de alcoholindustrie, die de aanloop naar het nieuwe millennium 

markeren. Cocaïnegebruik komt vaker voor in kleine gezelschap‑

pen, waar ecstasy meer met grote dance‑events en clubs wordt 

geassocieerd. Het snuifritueel zou de intieme gezelligheid verster‑

ken. Het prestatieverhogende, inspirerende en aangename gevoel 

sluit naadloos aan bij de nieuwe competitieve tijdgeest. Hoewel het 

imago van ‘probleemdrugs’ uit de jaren tachtig kantelt naar neutraal 

of positief, ontwikkelen vooral persisterende gebruikers een haat‑

liefdeverhouding met cocaïne.

Verschillende veranderingen binnen de drugsmarkt bevorderden 

eind jaren negentig een toename van het cocaïnegebruik. Door de 

lage ecstasyprijs werd cocaïne voor verkopers lucratiever, de onzui‑

verheid van de ecstasymarkt rond 1997 kwam op een moment dat 

de kiloprijs van cocaïne historisch laag stond en de communicatie 

tussen snuivers en dealers dankzij de nieuwe mobiele telefonie 

vlotter verliep. Opvallend genoeg heeft cocaïne de reputatie van 

‘betrouwbare kwaliteit’ te zijn, ook al is algemeen bekend dat het 

middel vrijwel altijd versneden is.

Wat betreft het uitgaansperspectief hebben de upgrading van de 

horeca en de toegenomen populariteit van thuisfeesten bijgedragen 

aan de herwaardering van cocaïne.

Amfetamine

De cocaïne‑ en amfetaminemilieus groeien vanaf midden jaren 

negentig gestaag uit elkaar. Amfetamine valt vooral in de smaak bij 

alternatieve uitgaansculturen (smalle verticale groei), waarbinnen 

meer stappers gaan gebruiken (horizontale groei). In de meeste 

netwerken geniet cocaïne of ecstasy de voorkeur. Amfetamine 

raakte na de teloorgang van de gabberfeesten (eind jaren negentig) 

grotendeels in de vergetelheid. De piekjaren van amfetamine weer‑

spiegelen respectievelijk de subculturele groei van de supersnelle 

housemuziek (gabber/hardcore midden jaren negentig; minimal 

techno midden jaren nul).

Het experimentele gebruik van amfetamine kristalliseert zich door‑

gaans uit in jonge partynetwerken (20‑25 jaar). Wie echter blijft uit‑

gaan, stapt meestal vroeg of laat over op cocaïne. Amfetamine heeft 

de status van een controversieel (subcultureel) middel; tegenwoor‑
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dige gebruikers profileren zich vaak als alternatief, maatschappij‑

kritisch en kunstzinnig. Ze zetten zich graag af tegen  chique clubs 

en snoevende cocaïnesnuivers. Terwijl ecstasy en cocaïne als vrij 

toegankelijke middelen worden gezien, blijft amfetamine vanwege 

het rauwe imago, de lage status en de goedkope en langdurige roes 

een ‘geuzenmiddel’. Speed behoort eerder tot de ‘B‑klasse’. De lage 

prijs lijkt eerder antireclame voor het  middel. Een gram kost anno 

2010 rond € 10, cocaïne is vijf keer duurder en ecstasy is met circa € 5 

per pil weliswaar goedkoper, maar de  stimulerende effecten van een 

pil zijn ruwweg vergelijkbaar met een kwart gram amfetamine.

De gewijzigde omstandigheden binnen het drugsmarktperspectief 

hebben ook invloed gehad op het amfetaminegebruik. Terwijl de 

cocaïnemarkt begon te groeien en de ecstasymarkt na de dip van 

1997 met goedkope en zuivere pillen werd overspoeld, was er na het 

gabbertijdperk grote schaarste op de amfetaminemarkt. Sommige 

netwerken stapten over op cocaïne. In vergelijking met ecstasy en 

cocaïne bleef de amfetaminemarkt kleiner en minder wervend.

Bezien vanuit het uitgaansperspectief heeft upgrading juist bijge‑

dragen aan de afname in het gebruik van amfetamine. Als rebelse, 

tegendraadse en in de schaduw gedijende stimulant wordt amfeta‑

mine van tijd tot tijd herontdekt door subculturen die maling 

hebben aan mainstream‑smaakconventies in het uitgaansleven. 

In niches binnen de alternatieve dancescene is momenteel weer 

sprake van een hang naar radicalisering van muziekstijlen en drugs‑

gebruik, waardoor amfetamine opnieuw populair wordt.

Narcosemiddelen

De introductie van GHB en ketamine begint bij ervaren creatieven, 

psychonauten en sensualisten. Hoewel GHB al snel de reputatie 

heeft een ‘ongelukkendrug’ en ‘rape drug’ te zijn, prikkelt het 

tegelijk de nieuwsgierigheid. Het wordt als een niet‑toxische en 

lichaamseigen stof beschouwd, die geen kater geeft en erotiserend 

werkt. Clubgangers combineren GHB al snel met ecstasy. Het relatief 

grote aantal incidenten leidt tot de nodige ambivalentie in het uit‑

gaansleven. Veel gebruikers waarderen het welbehagen en prettige 

roesgevoel, waardoor GHB zich (na een carrière van stimulantia‑

gebruik) op de lange termijn mogelijk gaat ontwikkelen van een 

secundair naar een primair middel.
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Er loopt een historische lijn van ketamine naar de alternatieve uit‑

gaanscultuur. Het gebruik blijft aanvankelijk beperkt tot geïsoleerde 

scenes (alternatieven, psychonauten), maar verspreidt zich vanaf 

midden jaren nul ook in de upperground.5 Het ‘mild’ psychedelische 

middel heeft een hoge cultfactor vanwege de bizarre roeseffecten. 

Net als bij GHB experimenteren en combineren ketaminegebruikers 

vaker met andere (ook exotische) drugs ter neutralisering dan wel 

intensivering van de psychedelische roes.

De komst van narcosemiddelen op de Amsterdamse drugsmarkt 

vanaf midden jaren negentig vindt in een periode plaats dat de 

(alternatieve) feestcultuur nieuwe roesdimensies van het ‘sensuele’ 

GHB en de ‘psychedelische’ ketamine met grote interesse explo‑

reert. GHB werd aanvankelijk ten tijde van de ‘ecstasydip’ rond 1997 

als een legaal alternatief voor ecstasy (‘vloeibare ecstasy’) in het 

smartshopcircuit gepromoot. Als gevolg van gezondheidsinciden‑

ten werden smartshops door de overheid gemaand de verkoop te 

staken. Vanaf de eeuwwisseling worden op internet doe‑het‑zelfkits 

en ingrediënten voor het maken van GHB aangeboden. GHB wordt 

vaak thuis gemaakt en wordt in vriendenkringen, vaak op niet‑

commerciële grondslag, verspreid. Ketamine wordt bekender door 

‘travellers’ die het uit India meenemen en in de undergroundscene 

introduceren. In de loop van de jaren nul breekt het middel door in 

het reguliere uitgaanscircuit. Net als bij GHB halveert de prijs van 

ketamine op consumentenniveau.

In het licht van het uitgaansperspectief heeft de toegenomen 

belangstelling voor underground, upperground, after‑ en privéfees‑

ten en erotische feesten bijgedragen aan de huidige verspreiding 

van ketamine en GHB.

Nuchteren, drinkers, blowers en peppers

Jongeren en jongvolwassenen die vaak uitgaan, hebben veel vaker 

ervaring met drugs dan hun leeftijdsgenoten. Dat geldt niet alleen 

voor Amsterdam, maar ook landelijk (Van der Poel, Doekhie e.a., 

5 Upperground representeert het uitdijende alternatieve clubsegment dat zich na de 
teloorgang van underground in het hart van de mainstream heeft genesteld en een 
kritisch reservoir genereert dat wars is van uiterlijk vertoon maar eerder naar innovatie 
met een alternatief ‘rafelrandje’ streeft.
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2010). Maar betekent dit nu ook dat drugsgebruik gemeengoed is 

 tijdens het uitgaan? Eerder in dit artikel hebben we het actuele 

gebruik van verschillende drugs besproken, maar daarbij buiten 

beschouwing gelaten in hoeverre de uitgaanders deze drugs ook 

tijdens het uitgaan nemen. In de club‑ en cafésurveys worden ook 

steeds vragen gesteld over middelengebruik tijdens de avond/nacht 

waarin zij de vragenlijst meekregen. In de clubsurvey van 2008 zegt 

91% toen alcohol te hebben gedronken, de helft ook al voordat zij 

uitgingen. Het aantal glazen voor en tijdens het uitgaan bij elkaar 

opgeteld was gemiddeld 7,6. De cafésurvey van 2010 laat een soort‑

gelijk beeld zien: 94% dronk alcohol tijdens het uitgaan, waaronder 

een kwart ook (en een paar respondenten uitsluitend) vooraf thuis 

en bij elkaar genomen gemiddeld 6,0 glazen. Het drugsgebruik lag 

veel lager. Bij de clubbezoekers scoorden cannabis (17%), ecstasy 

(9%) en cocaïne (5%) het hoogst (amfetamine: 4%). Onder de café‑

bezoekers lag het gebruik wat lager en was de volgorde iets anders: 

6% cannabis, 3% cocaïne en 1% ecstasy.6

Drugsgebruik gaat vaak gepaard met alcoholconsumptie. In tabel 

2 hebben we de vele denkbare combinaties van middelengebruik 

teruggebracht tot vier typen (en daarbij tabak buiten beschouwing 

gelaten). Het aandeel nuchtere stappers (alleen water of fris) is ver‑

uit in de minderheid en daalt. Dat gaat ten gunste van de drinkers 

(alleen alcohol en eventueel ook water en/of fris), die een steeds 

grotere plek innemen. Bij de clubbezoekers daalde na de piek in 1998 

het aandeel peppers (amfetamine, cocaïne en/of ecstasy, en meestal 

ook alcohol en/of cannabis) met ruim de helft tot ongeveer een op de 

zes stappers, maar de daling zette niet verder door. Bij de cafébezoe‑

kers is het aandeel peppers veel lager: ongeveer een op de twintig. 

Het aantal blowers (die meestal ook alcohol drinken, maar geen 

peppers zijn) zakt gestaag, maar blijft hoger bij de clubbezoekers 

dan bij de cafébezoekers.

6 Vanwege de combinaties bij de typen gebruikers zijn de cijfers voor de afzonderlijke 
middelen niet zonder meer gelijk aan die van de typen.
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Tabel 2 Typen gebruikers naar middelengebruik tijdens het 
uitgaan

Clubbezoekers

Jaar 1995 1998 2003 2008

Nuchteren 16,9% 10,3% 10,6% 10,3%

Drinkers 40,6% 41,7% 63,6% 61,3%

Blowers 16,1% 13,8% 12,4% 12,3%

Peppers 26,5% 34,2% 13,4% 16,1%

Cafébezoekers
Jaar 2000 2005 2010

Nuchteren 11,1% 11,1% 6,3%

Drinkers 75,0% 77,1% 84,5%

Blowers 8,7% 6,6% 4,9%

Peppers 5,2% 5,2% 4,2%

Tot slot

Drugsgebruik onder uitgaanders in Amsterdam daalt en toch kla‑

gen politiemensen vaak over door middelengebruik onhandelbare 

en agressieve stappers. Is dat dan onterecht? De meest plausibele 

verklaring lijkt te liggen in het omvangrijke en nog steeds uitdijende 

alcoholgebruik. Wanneer de overgrote meerderheid van de uitgaan‑

ders stevig heeft gedronken, zijn haast vanzelfsprekend verreweg 

de meeste oproerkraaiers en verdachten onder invloed van alcohol. 

Gebruik van stimulantia (cocaïne, amfetamine, ecstasy) en/of GHB 

kan agressie bevorderen en de combinatie met alcohol versterkt 

de kans op onhandelbaarheid nog meer (Korf, Nabben e.a., 2002; 

Nabben, 2010; Leccese, Pennings e.a., 2000). Maar drank zorgt, ook 

zonder drugs, voor de grootste sores en blijft bij uitstek de kurk waar 

het uitgaansleven op drijft.
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Geweld en de alcoholcultuur 
van plattelandsjongeren

D. Weenink*

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor uitgaans‑

geweld door plattelandsjongeren. Dit betrof vooral incidenten 

waarbij plattelandsjongeren zich keren tegen de politie (Abraham, 

Van Hoek e.a., 2007).1 Onlangs kreeg het gewelddadige protest van 

Urker jongeren tegen de lokale gezagsdragers ruime aandacht van 

de media. In deze gevallen lijkt het erop dat plattelandsjongeren 

zich verzetten tegen pogingen van de autoriteiten om hun ‘morele 

vakantie’ aan banden te leggen. Op morele vakantie laten mensen 

zich tijdelijk (veel) minder gelegen liggen aan conventionele nor‑

men die het gedrag reguleren. Morele vakanties zijn enclaves van 

onbezonnenheid, ongeremdheid en ontregeling. Het beleven van 

een morele vakantie is voor veel jongeren onderdeel van hun uit‑

gaanscultuur. Het vrije weekend staat in het teken van uitgaan en 

vormt een contrast met de arbeidsdiscipline en het (fysiek) zware 

werk doordeweeks. Voor een ‘top night’ zijn grote hoeveelheden 

alcohol en het ervaren van geweld (vaker als publiek dan als dader of 

slachtoffer) belangrijke bestanddelen, zo laat Tomsen (1997) zien in 

zijn etnografische studie naar het uitgaansleven in als gewelddadig 

bekend staande clubs in Sydney. Het beeld van opstandige platte‑

landsjongeren die hun morele vakantie willen vieren, contrasteert 

met ideeën over het gemoedelijke sociale leven op het platteland. Op 

het gekoesterde platteland kennen buurtgenoten elkaar nog en hoef 

je je fiets en de voordeur niet op slot te doen. De rurale idylle heeft 

ook, of misschien wel juist, in een verstedelijkt land als Nederland 

nog grote culturele betekenis (Van Dam, Heins e.a., 2002; Frank, 

2003; Short, 2006).

Het lijkt de moeite waard om dit idyllische beeld van het platteland 

niet voor lief te nemen en de focus te richten op uitgaansgerelateerd 

* Dr. Don Weenink is als hoofddocent verbonden aan de Rural Sociology Group van de 
Universiteit Wageningen. Dit artikel is onderdeel van een onderzoek naar geweld onder 
jongeren, ondersteund door een NWO Venibeurs.

1 Zie het rapport van Adang, Van der Torre e.a. (2007) over jaarwisselingen in onder 
meer dorpen in de Bible Belt.
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geweld door plattelandsjongeren. In dit artikel vergelijk ik het 

gebruik van geweld door plattelandsjongeren met dat van jongeren 

in meer stedelijke gebieden. Daarnaast ga ik in op de vraag of het 

gewelddadige gedrag van deze jongeren samenhangt met culturele 

kenmerken, zoals alcoholgebruik in het weekend, kroegbezoek en 

de verhoudingen tussen mannen en vrouwen.

Dit artikel is gebaseerd op zelfrapportages door 5.062 jongeren in de 

leeftijd van 14 tot en met 22 jaar. De gegevens zijn verzameld door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan deze jongeren is 

de vraag gesteld of zij ooit bepaalde vormen van gewelddadig gedrag 

hebben gebruikt (zie hieronder voor een meer precieze beschrijving 

van het geweld). In het navolgende geef ik eerst kort de resultaten 

van eerder onderzoek naar criminaliteit en geweld op het platteland 

weer en vervolgens schets ik de mogelijke samenhang tussen de 

genoemde culturele kenmerken van plattelandsjongeren en geweld. 

De stellingen die hieruit voortvloeien, zullen worden getoetst aan 

de hand van statistische analyses. Alvorens de resultaten van deze 

analyses te presenteren, beschrijf ik eerst de steekproef, de wijze 

waarop de kenmerken van de jongeren geobserveerd zijn en de ana‑

lysemethoden. Ten slotte ga ik in de conclusie na welke nieuwe vra‑

gen dit onderzoek oproept en hoe we deze kunnen beantwoorden 

om onze kennis over plattelandsjongeren en geweld te verbeteren.

Eerder onderzoek naar de relatie tussen geweld en bevolkings‑
dichtheid

Vergelijkend onderzoek uit de Verenigde Staten door Laub (1983) 

en Weisheit en Donnermeier (2000) concludeert dat criminaliteit 

over het algemeen hoger is in dichter bevolkte gebieden. Ander 

onderzoek naar antisociaal gedrag en geweld onder plattelands‑ 

en stedelijke jongeren heeft echter laten zien dat de effecten van 

bevolkingsdichtheid klein zijn en dat het opnemen van het kenmerk 

bevolkingsdichtheid weinig bijdraagt aan de verklaring voor der‑

gelijk gedrag (Barnett en Mencken, 2002; Bouffard en Muftic, 2006, 

maar zij vonden meer uitgesproken verschilen tussen stad en platte‑

land; Hagan en Foster, 2001; Harden, D’Onofrio e.a., 2009; Reijneveld, 

Veenstra e.a., 2010). Osgood en Chambers (2000) merken op dat 

er alleen sprake is van een samenhang tussen het voorkomen van 

jeugdgeweld en bevolkingsdichtheid in plaatsen tot 4.000 inwoners.
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Harden, D’Onofrio e.a. (2009) vonden dat jongeren tussen 10 en 17 

jaar die woonachtig zijn in gebieden met een grotere bevolkings‑

dichtheid meer delinquent gedrag vertoonden. Het bleek echter ook 

dat jongeren die naar gebieden verhuisden met een grotere bevol‑

kingsdichtheid niet vaker delinquent gedrag vertoonden dan toen 

zij nog in minder verstedelijkte gebieden woonden. Het lijkt er dus 

op dat een hogere bevolkingsdichtheid zelf niet zozeer samenhangt 

met een hogere criminaliteit in verstedelijkte gebieden. Op grond 

van het eerdere onderzoek uit de Verenigde Staten verwacht ik dat er 

geen substantieel verschil is tussen het aandeel plattelandsjongeren 

dat ooit gewelddadig gedrag heeft vertoond en het aandeel geweld‑

dadige leeftijdgenoten dat in de rest van het land woont (stelling 1).

Het onderzoek naar geweld en criminaliteit op het platteland in 

de Verenigde Staten is theoretisch gezien voornamelijk gericht op 

de vraag of de sociale‑desorganisatietheorie ook van toepassing is 

op rurale gebieden (Barnett en Mencken, 2002; Bouffard en Muf‑

tic, 2006). Deze theorie stelt dat de gecombineerde effecten van 

toenemende economische achterstelling, etnische heterogeniteit, 

verhuismobiliteit en de aanwezigheid van eenoudergezinnen de 

mogelijkheden voor sociale controle op buurtniveau aantasten, 

waardoor de criminaliteit stijgt. Inderdaad blijkt de relatie tussen 

deze kenmerken (met uitzondering van etnische heterogeniteit) en 

de mate van sociale controle en criminaliteitscijfers ook op te gaan 

voor plattelandsgebieden. Anders dan in het eerdere onderzoek uit 

de Verenigde Staten staat in dit artikel echter niet sociale desorga‑

nisatie maar de samenhang tussen geweld en culturele kenmerken 

centraal.

Mogelijke relaties tussen plattelandsculturen jeugdgeweld

Vergeleken met de gemiddelde Nederlander houden Nederlandse 

plattelandsbewoners er meer traditionele denkbeelden op na als 

het gaat om de rollen die mannen en vrouwen kunnen vervullen 

(zie Adolfsen, Simon e.a., 2006; Bock, 2004). Preciezer geformuleerd: 

plattelanders hechten meer aan een striktere scheiding tussen 

de activiteiten van mannen en vrouwen, en hun aanwezigheid 

in  de private (meer het domein van vrouwen) en publieke ruimte 

(meer het domein van mannen). Gezien deze meer traditionele 

opvattingen en omdat het gewelddadige gedrag van jongeren zich 
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voornamelijk afspeelt in de publieke ruimte, is het aannemelijk dat 

het verschil tussen enerzijds de kans dat jongens geweld gebruiken 

en anderzijds de kans dat meisjes zich hieraan schuldig maken 

 groter is op het platteland dan in de stad. Kortweg: ik verwacht dat 

de gender gap in gewelddadig gedrag groter is onder plattelands‑

jongeren (stelling 2).

Campbell (2000) beschrijft een ander aspect van rurale cultuur. Op 

basis van zijn observaties in Nieuw‑Zeelandse plattelandskroegen 

concludeert hij dat het drinken van grote hoeveelheden bier een 

belangrijke component is van wat hij de rurale masculiniteit noemt. 

Campbell (2000, p. 571) betoogt dat ‘drinking fitness’ nodig is voor 

een ‘successful performance of pub(lic) masculinity’. ‘Drinking 

fitness’ bestaat uit de consumptie van grote hoeveelheden bier 

zonder dat de gevolgen hiervan voor de omgeving merkbaar zijn: 

het gedrag van de betreffende man moet volkomen nuchterheid en 

gecontroleerdheid blijven uitstralen. Het lijkt erop dat bier drinken 

ook een kernelement is van de cultuur van Nederlandse plattelands‑

jongens. Zij drinken voornamelijk in het weekend, in de dorpskroeg 

of in zelf getimmerde zuipketen. Zoals de naam al doet vermoeden, 

zijn deze laatstgenoemde locaties specifiek vervaardigd met het oog 

op collectief bier drinken onder elkaar. Mulder (2005) noemt als 

belangrijk motief voor het bezoeken van een zuipkeet de mogelijk‑

heid om grote hoeveelheden alcohol te nuttigen met vrienden. De 

zuipkeet is voornamelijk een mannelijke aangelegenheid, maar er 

zijn ook wel gemengde en exclusieve meidenketen. Criminologisch 

onderzoek toont aan dat er een samenhang is tussen alcoholgebruik 

en gewelddadig gedrag, het verband tussen beide is echter complex 

en er is geen eenduidige oorzaak‑gevolgrelatie aan te wijzen (Kandel 

Englander, 2007, p. 135‑137). (Zie ook het artikel van Van Hasselt, 

Van Bunningen e.a. in dit themanummer.)

Over de relatie tussen alcoholconsumptie in het weekend, kroegbe‑

zoek en het gebruik van geweld door plattelandsjongeren formuleer 

ik twee stellingen. Hierbij neem ik op grond van het voorgaande 

aan dat plattelandsjongeren niet slechts méér alcohol gebruiken in 

het weekend en vaker kroegen bezoeken, maar ook dat alcohol een 

belangrijkere symbolische rol speelt in de uitgaanscultuur/morele 

vakanties van plattelandsjongeren. Dit laatste veronderstelt dat 

alcohol een grotere invloed heeft op het gedrag van plattelands‑

jongeren. Uit de eerste aanname leid ik af dat de kans op het gebruik 

van geweld door plattelandsjongeren kleiner wordt als we rekening 
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houden met hun grotere alcoholconsumptie en hun  frequentere 

kroegbezoek (stelling 3). Op basis van de tweede aanname verwacht 

ik dat de samenhang tussen alcoholconsumptie en de kans op het 

gebruik van geweld sterker is voor plattelands jongeren: bij gelijke 

consumptie van alcohol gaan zij sneller over tot geweld (stelling 4).

Methodologische opmerkingen: steekproef, kenmerken en 
 methode van analyseren

Steekproef

De gegevens zijn onderdeel van een landelijk representatieve 

steekproef van de Nederlandse bevolking van 12 tot 30 jaar oud, 

verzameld door het CBS. In 1997, 2001 en 2003 bevatte deze 

enquête vragen over gewelddadig gedrag. Ik heb deze drie jaren 

gecombineerd en de analyses beperkt tot de jongeren van 14 tot 

en met 22 jaar. Dit is, althans in deze steekproef, de leeftijdsgroep 

waarin de kans op het gebruik van geweld duidelijk het grootst is. 

Vervolgens heb ik de gegevens over deze 5.062 jongeren gekoppeld 

aan een tweede CBS‑databestand, waarin de mate van verstede‑

lijking van de woonplaats van elke jongere was vermeld.

Kenmerken van jongeren

Fysiek gewelddadig gedrag

Dit kenmerk bestaat uit een samenvoeging van de antwoorden op 

de volgende vragen: ‘Heb je ooit meegevochten bij een gevecht?’, 

‘Heb je ooit iemand zo geslagen of geschopt dat hij of zij behande‑

ling van een dokter nodig had?’ en ‘Heb je ooit iemand verwond met 

een wapen?’ De antwoorden op deze vragen konden ja of nee zijn. 

Wanneer een jongere op één of meer vragen ja had geantwoord, is 

de score op dit kenmerk 1. Als op alle drie de vragen met nee was 

geantwoord, is de score 0. In de steekproef gaf respectievelijk bijna 

19%, 10% en nog geen 2% van de jongeren aan dat zij ooit hebben 

meegevochten, iemand zodanig hebben geslagen dat het slachtof‑

fer doktersbehandeling nodig had, en iemand hebben verwond met 

een wapen. In dit artikel is de focus dus gericht op de kans dat plat‑

telands‑ dan wel stedelijke jongeren zich schuldig hebben gemaakt 

aan geweldspleging, en niet op hoe vaak zij dit gedrag vertoonden.
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Voorbereiding op geweld

Voor dit kenmerk zijn de antwoorden op de volgende twee vragen 

samengevoegd als hierboven beschreven: ‘Heb je ooit wel eens 

iemand bedreigd?’ en ‘Heb je ooit een wapen ter verdediging bij je 

gedragen?’ Respectievelijk ruim 11% en bijna 17% van de jongeren 

hebben zich ooit schuldig gemaakt aan bedreiging en het dragen 

van een wapen.2

Verstedelijkingsgraad van woonplaats

Om plattelandsgebieden te onderscheiden maak ik gebruik van 

de verstedelijkingsindex van het CBS (Den Dulk, Van de Stadt e.a., 

1992), die in feite de adresdichtheid weergeeft van een postcode‑

gebied. De index bestaat uit vijf gebiedstypen: niet‑verstedelijkte 

gebieden (< 500 adressen per km2), weinig verstedelijkte gebieden 

(500 tot 1.000 adressen), matig verstedelijkte gebieden (1.000 tot 

1.500 adressen), sterk verstedelijkte gebieden (1.500 tot 2.500 adres‑

sen) en zeer sterk verstedelijkte gebieden (< 2.500 adressen). Terecht 

hebben ruraal sociologen (Cloke, 2006; Halfacree, 1993; Murdoch, 

Lowe e.a., 2003) erop gewezen dat de definitie van het platteland 

als een plaats met geringe bevolkingsdichtheid voorbijgaat aan 

de variatie aan gebieden die schuilgaan achter één en dezelfde 

geringe mate van bevolkingsdichtheid (denk aan vormen van eco‑

nomische bedrijvigheid – van grootschalig agrarisch ondernemen 

tot  toerisme – of juist het gebrek daaraan). Ook in dit artikel is het 

platteland gedefinieerd in termen van bevolkingsdichtheid. Om 

2 Ter vergelijking van deze cijfers: Kruissink en Eggers (2004, p. 10, tabel 15), die zich 
baseren op landelijk representatieve zelfrapportagegegevens uit 2002 van jongeren 
tussen 12 en 17 jaar, noteren een aandeel van bijna 17% van jongeren dat zegt ooit wel 
eens meegevochten te hebben. Dit is 16% in de hier gebruikte steekproef, voor de-
zelfde leeftijdsgroep. Kruissink en Eggers noemen andere cijfers wat betreft het dragen 
van een wapen (tijdens het uitgaan). Zij vinden een aandeel van bijna 5% tegenover 
13,5% voor dezelfde leeftijdsgroep in de hier gebruikte steekproef. Wittebrood (2000) 
haalt onderzoekingen uit de jaren negentig aan die percentages van tussen 10% en 
20% rapporteren voor het dragen van wapens door jongeren. Het bedreigen (met de 
specificatie de ander in elkaar te slaan, die in de hier gebruikte data ontbreekt) scoort 
bij Kruissink en Eggers 29%, terwijl dat in deze steekproef slechts 10% is. De vraag 
over het slaan met een doktersbehandeling als gevolg is niet opgenomen in het onder-
zoek van Kruissink en Eggers. Het door Kruissink en Eggers gerapporteerde aandeel 
jongeren dat iemand met een mes of ander wapen had verwond, was 1,3%, hetgeen 
overeenkomt met de gegevens die hier zijn gebruikt. Voor het doel van dit artikel is 
de vraag of de steekproef de verdeling in de populatie van de Nederlandse jongeren 
representeert echter van minder groot belang; het gaat hier immers om de vergelijking 
tussen plattelandsjongeren en jongeren die in de rest van het land wonen.
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enigszins tegemoet te komen aan de kritiek van ruraal sociologen 

is de focus in dit artikel gericht op de vergelijking van twee rurale 

gebieden met de rest van het land; de bedoeling is om de bijzonder‑

heden van ruraal geweld te achterhalen, in plaats van het platteland 

als het positieve spiegelbeeld van de stad neer te zetten. De twee 

plattelandsgebieden zijn de zogeheten niet‑stedelijke en weinig 

stedelijke gebieden. Denk bij niet‑stedelijke gebieden aan het lege 

platteland en kleinere dorpjes. Denk bij weinig stedelijke gebieden 

aan dorpen tot 5.000 inwoners die vaak een lokale kernfunctie 

vervullen, zoals bijvoorbeeld postcodegebieden in de gemeenten 

Hummelo, Schermer en Monnickendam (Erwich en Vliegen, 2001; 

zie de kaart van Nederland naar stedelijkheid in Steenbekkers, 

Simon e.a., 2006, p. 21).

Geslacht

Mannen zijn gecodeerd als 1 en vrouwen als 0.

Consumptie van alcoholische drank in het weekend

Het alcoholgebruik als onderdeel van de uitgaanscultuur van jon‑

geren vindt vooral plaats in het weekend, en dit is hier geobserveerd 

als het aantal glazen alcohol dat een jongere naar eigen zeggen 

 consumeert in het weekend. Dit is minimaal 0 en maximaal 80.

Bezoek aan de kroeg

De jongeren is gevraagd om aan te geven hoe vaak zij gewoonlijk 

naar de kroeg gaan: 0=zelden, 1=minder dan één keer per maand, 

2=één keer per maand, 3=twee tot drie keer per maand en 4=een‑

maal per week of vaker. Helaas zijn in dit onderzoek geen vragen 

gesteld over bezoek aan zuipketen of over drinken in privékring.

De volgende sociaal‑demografische kenmerken hebben mogelijk 

een indirecte invloed op de samenhang tussen de woonplaats van 

de jongeren en het gewelddadige gedrag dat zij vertonen:

Onderwijsniveau

Het hoogst behaalde of huidige onderwijsniveau van de jongeren 

is gecodeerd als 1 = basisonderwijs, 2 = lager voortgezet onderwijs 

(vmbo), 3 = hoger voorgezet onderwijs (havo en vwo) en 4 = hoger 

onderwijs.
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Leeftijd

Dit is de leeftijd van de jongeren in jaren.

Als we deze twee kenmerken niet zouden meenemen in de analyse 

schrijven we mogelijk valselijk een verband met geweld toe aan 

rurale woonplaats, terwijl deze samenhang eigenlijk het gevolg is 

van de kenmerken onderwijsniveau en/of leeftijd, die samen kun‑

nen hangen met woonplaats.

Analysemethode

Allereerst is voor drie woongebieden (de twee rurale categorieën 

en de rest van het land) van alle kenmerken het gemiddelde bere‑

kend, of, waar het ja/nee‑kenmerken betreft, het percentage van de 

jongeren dat ja heeft geantwoord. Vervolgens is nagegaan of deze 

gemiddelden of percentages verschilden tussen de drie woongebie‑

den. De resultaten van deze beschrijvende analyses zijn te vinden 

in tabel 1. Vervolgens zijn de twee geweldskenmerken (fysiek geweld 

en voorbereiding op geweld) gerelateerd aan de andere kenmerken. 

Omdat de geweldskenmerken zijn geobserveerd als één (de jongere 

heeft ooit een vorm van geweld gebruikt) of nul (de jongere heeft 

dit niet gedaan) is gebruikgemaakt van logistische regressieanaly‑

ses. Dergelijke analyses resulteren in zogeheten relatieve kansen, 

die aangeven in welke mate een bepaald kenmerk invloed heeft op 

de kans dat geweld werd gebruikt. Indien de relatieve kans kleiner 

is dan nul, wil dit zeggen dat (een toename van) het kenmerk de 

kans op geweld vermindert; is deze groter dan nul, dan vergroot 

(een toename van) het kenmerk de kans. Stapsgewijs zijn eerst in 

model 1 sociaal‑demografische kenmerken toegevoegd en ver‑

volgens in model 2 alcoholgebruik en kroegbezoek; daarna zijn in 

model 3 zogeheten interactietermen toegevoegd, om na te gaan of 

alcohol een grotere invloed heeft op de kans dat plattelandsjongeren 

geweld gebruiken dan jongeren die in de rest van het land wonen. In 

model 4 is op dezelfde wijze nagegaan of het verschil tussen jongens 

en meiden in het gebruik van geweld groter is op het platteland.3 

De resultaten van de analyses bespreek ik hieronder.

3 Omdat leeftijd, alcoholconsumptie en gebruik van geweld mogelijk sterk met elkaar sa-
menhangen, kan dit de uitkomsten van de analyses verstoren. Om dit te vermijden zijn 
bij de interactietermen gestandaardiseerde scores gebruikt voor  alcoholconsumptie in 

JV_04_11.indd   50 4-7-2011   7:54:17



51Geweld en de alcoholcultuur van plattelandsjongeren

Plattelandsjongeren vergeleken

De cijfers die ten grondslag liggen aan de beschrijving die nu volgt, 

zijn afgebeeld in tabel 1. De vergelijking laat zien dat 23% van de 

jongeren in de niet‑verstedelijkte gebieden ooit één of meer vormen 

van fysiek geweld heeft gebruikt. Dit aandeel verschilt statistisch 

gezien niet van dat van de jongeren die wonen in de rest van het land 

(24,5%). Het aandeel jongeren in de weinig verstedelijkte gebieden 

dat ooit fysiek gewelddadig gedrag heeft vertoond, is iets meer dan 

een vijfde, hetgeen niet veel, maar wel significant minder is dan de 

jongeren die in de rest van het land wonen. Voor de volledigheid zijn 

de cijfers voor de drie vormen van fysiek geweld ook afzonderlijk 

getoond. Voor zowel de plattelandsgebieden als de rest van het land 

geldt dat de meest voorkomende vorm van fysiek geweld meevech‑

ten is. Ook blijkt dat een aanzienlijk deel van de jongeren in alle 

drie de gebieden, rond 10%, zich ooit schuldig heeft gemaakt aan 

het zodanig slaan van iemand dat het slachtoffer de hulp van een 

arts moest inroepen. Het aandeel jongeren dat ooit iemand met een 

wapen heeft verwond, is in alle drie de gebieden veel kleiner. Er zijn 

(beperkte) verschillen tussen de woongebieden aan te wijzen. Ten 

eerste is het aandeel jongeren dat ooit heeft meegevochten wat klei‑

ner in de weinig verstedelijkte gebieden, namelijk bijna 17% versus 

19% in de niet‑verstedelijkte gebieden en een vijfde in de rest van 

het land. Ten tweede is het aandeel jongeren dat ooit iemand heeft 

geslagen met doktersbehandeling tot gevolg enigszins lager in de 

niet‑verstedelijkte gebieden (9%) dan in de rest van het land (11%) en 

dit geldt, ten derde, ook voor het aandeel jongeren dat ooit iemand 

met een wapen had verwond. Dit is nog geen 1% in de niet‑verste‑

delijkte gebieden en (bijna) 2% in zowel de rest van het land als de 

weinig verstedelijkte gebieden. De absolute aantallen van deze laat‑

ste geweldsvorm zijn echter laag en de verdeling over de gebieden is 

dus minder betrouwbaar.

het weekend. Voorts wees inspectie van de variance inflation factors (VIF) uit dat multi-
collineariteitsproblemen van beperkte omvang zijn: de hoogste VIF-waarde was 2,8 en 
voor de meeste kenmerken bleef deze beneden de 2 (in een model met de interactie-
termen).
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Het aandeel jongeren dat zich ooit heeft voorbereid op geweld (hier 

opgevat als dreigen of een wapen dragen), is iets meer dan een vijfde 

in beide rurale gebieden, terwijl dit meer dan 24% is in de rest van 

het land, een significant verschil. Van deze vormen van geweld is het 

aandeel jongeren dat ooit iemand heeft bedreigd significant lager 

in niet-verstedelijkte gebieden (9%), terwijl het aandeel jongeren 

dat ooit een wapen heeft gedragen juist significant lager is in de 

weinig verstedelijkte gebieden (14,5%). In de rest van het land is dit 

respectievelijk 12,5% en bijna 18%.

Het alcoholgebruik en het kroegbezoek van plattelandsjongeren 

liggen duidelijk hoger dan die van hun leeftijdgenoten die wonen in 

de meer verstedelijkte gebieden in de rest van het land.

Uit deze cijfers blijkt dat het aandeel plattelandsjongeren dat zich 

ooit schuldig heeft gemaakt aan gewelddadig gedrag dus maar 

weinig onderdoet voor dat van hun stedelijke leeftijdgenoten. In de 

volgende paragraaf onderwerpen we het gewelddadige gedrag van 

plattelandsjongeren aan een nadere analyse.

Het gewelddadige gedrag van plattelandsjongeren nader 
 beschouwd

Tabel 2 en 3 laten de resultaten zien van analyses waarin de samen-

hang tussen geweld en de andere kenmerken van jongeren is 

berekend. Tabel 2 geeft de resultaten weer van een analyse van de 

kans dat een jongere zich ooit aan één of meer van de drie vormen 

van fysiek geweld heeft schuldig gemaakt. Tabel 3 laat dit zien voor 

de kans dat een jongere zich ooit heeft voorbereid op het gebruik 

van geweld door iemand te bedreigen of een wapen te dragen. Ik 

bespreek eerst tabel 2.

Als rekening wordt gehouden met sociaal-demografische kenmer-

ken in model 1 blijkt dat de kans dat jongeren uit niet-verstedelijkte 

gebieden ooit fysiek geweld hebben gebruikt niet verschilt van die 

van leeftijdgenoten die wonen in de rest van het land, terwijl deze 

kans voor jongeren uit weinig verstedelijkte gebieden significant 

kleiner is. De kans is 24,5% kleiner (1-0,755). Dit lijkt aanzienlijk, 

maar de bijdrage van het onderscheid naar woonplaats aan de 

verklarende kracht van het model is zeer gering. Dit betekent dat het 

onderscheid naar rurale dan wel meer stedelijke woonplaats op zich 

JV_04_11.indd   53 4-7-2011   17:00:20



54 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 4, 2011  Het uitgaansleven

Tabel 2 Logistische regressieanalyses van de kans op het 
gebruik van fysiek geweld door jongeren

Model 1=woonplaats 

en demografische 

kenmerken

Model 2=model 1  

+ alcohol en 

kroegbezoek
b s.e. rel. kans b s.e. rel. kans

Constant -1,804 ,262 ,165** -,914 ,278 ,401**

Niet-verstedelijkt 

(ref.=rest)

-,131 ,096 ,877 -,283 ,099 ,753**

Weinig verstedelijkt 

(ref.=rest)

-,281 ,086 ,755** -,420 ,090 ,657**

Wave 2001 ,211 ,091 1,235* ,151 ,094 1,163

Wave 2003 -,025 ,092 ,975 -,093 ,095 ,911

Geslacht (1=jongen) 1,384 ,076 3,990** 1,190 ,079 3,287**

Leeftijd ,056 ,015 1,057** -,014 ,017 ,986

Onderwijsniveau -,462 ,048 ,630** -,522 ,050 ,593**

Alcohol in weekend ,042 ,004 1,043**

Kroegbezoek ,122 ,027 1,130**

Gescheiden ouders

Nagelkerke pseudo R2 0,142 0,194

Steekproefgrootte 5.060 5.053

b = regressiecoëfficiënt; s.e. = standaardafwijking
*  p < 0,05; ** p < 0,01.

weinig zegt over de kans dat een jongere ooit fysiek geweld heeft 

gebruikt.4 In model 2 zijn het drankgebruik en het kroegbezoek van 

de jongeren meegenomen. Hierdoor worden de verschillen tussen 

de beide typen plattelandsjongeren en de jongeren die in de rest van 

het land wonen wat groter. Ook wordt het verschil tussen de jonge‑

ren die in niet‑verstedelijkte gebieden wonen en hun leeftijdgenoten 

die in de rest van het land wonen statistisch significant. Anders 

gezegd: als plattelandsjongeren evenveel alcohol zouden drinken en 

even vaak kroegen zouden bezoeken als de gemiddelde jongere, dan 

zou het aandeel plattelandsjongeren dat geweld gebruikt lager zijn. 

Door het invoeren van interactietermen is in model 4 nagegaan of 

het gebruik van dezelfde hoeveelheid alcohol een sterkere invloed 

heeft op het gewelddadige gedrag van plattelandsjongeren. 

4 Een model waarin alleen de beide plattelandstypen waren opgenomen, resulteerde in 
een Nagelkerke pseudo R2 van ,002.
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Tabel 2 Logistische regressieanalyses van de kans op het 
gebruik van fysiek geweld door jongeren (vervolg)

Model 3=model 2  

+ interactie alcohol  

en rurale woonplaats 

Model 4=model 2  

+ interactie geslacht  

en rurale woonplaats
b s.e. rel. kans b s.e. rel. kans

Constant -,945 ,324 1,389** -1,813 ,266 ,163**

Niet-verstedelijkt

(ref.=rest)

-,292 ,129 1,747* -,103 ,173 ,902

Weinig verstedelijkt

(ref.=rest)

-,539 ,119 1,583** -,256 ,157 ,774

Wave 2001 ,179 ,101 1,196 -,211 ,091 1,235*

Wave 2003 -,081 ,102 1,922 -,025 ,092 ,975

Geslacht (1=jongen) 1,156 ,084 3,176** 1,398 ,097 4,049**

Leeftijd ,006 ,019 1,006 ,056 ,015 1,057**

Onderwijsniveau -,511 ,054 1,600** -,462 ,048 ,630**

Alcohol in weekend ,049 ,005 1,050**

Kroegbezoek

Alcohol × niet-verstedelijkt ,214 ,102 1,239*

Alcohol × weinig 

verstedelijkt

,177 ,091 1,194*

Geslacht × niet-verstedelijkt -,040 ,208 ,961

Geslacht ×  

weinig verstedelijkt

-,036 ,188 ,965

Nagelkerke pseudo R2 0,198 0,142

Steekproefgrootte 4.286 5.060

b = regressiecoëfficiënt; s.e. = standaardafwijking
*  p < 0,05; ** p < 0,01.

Dit blijkt het geval te zijn voor beide categorieën plattelands‑

jongeren. Voor hen geldt dus niet alleen dat hun grotere alcohol‑

consumptie leidt tot een grotere kans dat zij geweld gebruiken, 

maar ook dat eenzelfde hoeveelheid alcohol bij hen een grotere 

kans geeft op gewelddadig gedrag. In model 5 is ten slotte nagegaan 

of de verschillen in gewelddadig gedrag tussen plattelandsjongens 

en ‑meiden enerzijds groter is dan tussen jongens en meiden die in 

meer verstedelijkte gebieden wonen anderzijds. Dit blijkt echter niet 

het geval, want beide interactietermen zijn niet significant.

JV_04_11.indd   55 4-7-2011   7:54:17



56 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 4, 2011  Het uitgaansleven

Tabel 3 Logistische regressieanalyses van de kans dat een 
jongere zich voorbereidt op geweld

Model 1=woonplaats 

en demografische 

kenmerken

Model 2=model 1  

+ alcohol en 

kroegbezoek
b s.e. rel. kans b s.e. rel. kans

Constant -1,543 ,256 ,214** -1,043 ,266 ,352**

Niet-verstedelijkt 

(ref.=rest)

-,194 ,095 ,824* -,285 ,097 ,752**

Weinig verstedelijkt 

(ref.=rest)

-,242 ,085 ,785** -,319 ,086 ,727**

Wave 2001 ,048 ,088 1,049 ,009 ,089 1,009

Wave 2003 -,267 ,089 ,766** -,312 ,091 ,732**

Geslacht (1=jongen) ,901 ,071 2,461** ,777 ,074 2,176**

Leeftijd ,059 ,015 1,060** ,016 ,016 1,016

Onderwijsniveau -,409 ,047 ,664** -,445 ,048 ,641**

Alcohol in weekend ,022 ,004 1,022**

Kroegbezoek ,096 ,027 1,101**

Gescheiden ouders

Nagelkerke pseudo R2 0,079 0,099

Steekproefgrootte 5.062 5.055

b = regressiecoëfficiënt; s.e. = standaardafwijking
*  p < 0,05; ** p < 0,01.

De analyse van de twee vormen van voorbereiding op geweld verliep 

volgens dezelfde stappen. Uit model 1 blijkt dat de kans dat jongeren 

uit beide rurale gebieden zich ooit hebben voorbereid op geweld, 

significant kleiner is. Model 2 geeft resultaten die overeenkomen 

met de eerdere analyse: na het invoeren van alcoholgebruik in het 

weekend en het kroegbezoek zien we dat de verschillen tussen de 

twee categorieën van plattelandsjongeren en hun leeftijdgenoten 

die in de rest van het land wonen nog wat groter worden. Vervolgens 

is in model 3 nagegaan of de sterkte van het effect van de hoeveel‑

heid geconsumeerde alcohol in het weekend verschilt tussen plat‑

telandsjongeren en jongeren die in de rest van het land wonen. Geen 

van beide interactietermen laat echter een significant effect zien. In 

model 4 is door het invoeren van interactietermen nagegaan of de 

verschillen tussen het aandeel jongens en meiden in de plattelands‑

gebieden groter zijn dan in de rest van het land. Ook hier zien we 

geen significante effecten van de interactietermen.
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Tabel 3 Logistische regressieanalyses van de kans dat een 
jongere zich voorbereidt op geweld (vervolg)

Model  3=model 2  

+ interactie alcohol  

en rurale woonplaats 

Model 4=model 2  

+ interactie geslacht  

en rurale woonplaats
b s.e. rel. kans b s.e. rel. kans

Constant -1,207 ,312 ,299** -1,533 ,258 ,216**

Niet-verstedelijkt (ref.=rest) -,251 ,126 ,778* -,198 ,159 ,821

Weinig verstedelijkt 

(ref.=rest)

-,313 ,112 ,732** -,280 ,141 ,756*

Wave 2001 -,030 ,095 ,971 ,048 ,088 1,049

Wave 2003 -,369 ,097 ,691** -,267 ,089 ,766**

Geslacht (1=jongen) ,797 ,079 2,219** ,886 ,091 2,426**

Leeftijd ,035 ,018 1,036 ,059 ,015 1,060**

Onderwijsniveau -,405 ,052 ,667** -,409 ,047 ,664**

Alcohol in weekend ,031 ,005 1,031**

Kroegbezoek

Alcohol × niet-verstedelijkt ,127 ,091 1,136

Alcohol ×  

weinig verstedelijkt

,084 ,080 1,088

Geslacht × niet-verstedelijkt ,006 ,198 1,006

Geslacht ×  

weinig verstedelijkt

,060 ,176 1,062

Nagelkerke pseudo R2 0,107 0,079

Steekproefgrootte 4.287 5.062

b = regressiecoëfficiënt; s.e. = standaardafwijking
*  p < 0,05; ** p < 0,01.

Betekenis van de bevindingen

Ik zal nu bij wijze van samenvatting nagaan wat deze bevindingen 

betekenen voor de eerder geformuleerde stellingen. Volgens stel‑

ling 1 is er geen substantieel verschil in het aandeel gewelddadige 

plattelandsjongeren en stedelijke jongeren. Deze stelling wordt 

grotendeels bevestigd als het gaat om fysiek geweld. Jongeren uit 

niet‑stedelijke gebieden verschillen niet van hun leeftijdgenoten 

die in de rest van het land wonen, ook als we rekening houden 

met de sociaal‑demografische kenmerken leeftijd, geslacht en 

 onderwijsniveau. Voor jongeren uit weinig verstedelijkte gebieden 
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geldt dat de kans dat zij zich ooit aan fysiek gewelddadig gedrag 

schuldig hebben gemaakt weliswaar significant lager is na reke‑

ning te houden met sociaal‑demografische kenmerken, maar dit 

verschil is niet groot en draagt maar weinig bij aan de verklarende 

kracht van het model. De kans dat jongeren zich ooit inlieten met de 

twee vormen van voorbereiding op geweld is significant lager voor 

beide categorieën, rekening houdend met sociaal‑demografische 

kenmerken. Maar ook hier moet worden aangetekend dat de ver‑

klarende kracht van het onderscheid naar rurale dan wel meer 

verstedelijkte woonplaats gering is. Stelling 2 poneert dat de gender 

gap in gewelddadig gedrag groter is op het platteland. Deze stelling 

is onjuist gebleken. Volgens stelling 3 wordt het gebruik van geweld 

door plattelandsjongeren kleiner als rekening wordt gehouden met 

hun grotere alcoholconsumptie in het weekend en hun frequentere 

kroegbezoek. Deze stelling is bevestigd voor beide vormen van 

geweld en voor beide categorieën plattelandsjongeren. Ten slotte 

stelling 4, deze veronderstelt dat de samenhang tussen alcoholcon‑

sumptie en gewelddadig gedrag sterker is voor plattelandsjongeren. 

De resultaten ondersteunen deze stelling voor het gebruik van fysiek 

geweld, maar niet voor de voorbereiding op geweld.

Tot dusverre ben ik niet ingegaan op hoe jongeren uit de beide 

plattelandsgebieden zich verhouden tot jongeren die wonen in 

grootstedelijke gebieden. Omdat in het ruraal idyllische beeld de 

stad vaak als tegenpool van het platteland wordt neergezet, zal ik 

hier nog enige woorden aan wijden. Op basis van dezelfde gegevens 

heb ik de analyses nogmaals uitgevoerd, en nu de jongeren die in 

zeer sterk verstedelijkte gebieden wonen apart onderscheiden (in 

de voorgaande analyses waren zij opgenomen in de categorie rest 

van het land). De zeer sterk verstedelijkte gebieden omvatten grote 

delen van de vier grote steden en bepaalde delen van middelgrote 

steden met een hoge adresdichtheid. De resultaten van deze analy‑

ses zijn te zien in tabel 4, waarin om redenen van overzichtelijkheid 

alleen de effecten van de beide rurale woonplaatsen en de zeer sterk 

 stedelijke gebieden zijn afgebeeld. Alle modellen laten zien dat de 

kans dat jongeren die in zeer sterk verstedelijkte gebieden wonen 

ooit fysiek geweld hebben gebruikt, niet significant verschilt van die 

van de jongeren die elders wonen, terwijl de effecten van de twee 

categorieën rurale woongebieden overeenkomen met de eerder 

besproken analyses. Hetzelfde geldt voor de analyse van de twee 
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vormen van voorbereiding op geweld.5 De symboliek van de stad‑

plattelanddichotomie gaat dus zowel mank aan de plattelandskant 

(in niet‑stedelijke gebieden is het aandeel jongeren dat ooit fysiek 

geweld heeft gebruikt niet lager dan in de rest van het land) als aan 

de stadskant (in zeer verstedelijkte gebieden is dit aandeel niet 

hoger).

Tabel 4 Logistische regressieanalyses van de kans op het 
gebruik van geweld door jongeren; alleen de effecten 
van rurale woongebieden en zeer sterk verstedelijkte 
woongebieden

Model 1=woonplaats 

en demografische 

kenmerken

Model 2=model 1 + 

alcohol en kroegbezoek

b s.e. rel. kans b s.e. rel. kans

Fysiek geweld

Niet-verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,170 ,098 ,844 -,313 ,101 ,731**

Weinig verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,320 ,089 ,726** -,450 ,092 ,638**

Zeer sterk verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,225 ,122 ,799 -,178 ,124 ,837

Voorbereiding op geweld

Niet-verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,174 ,098 ,840 -,258 ,099 ,773**

Weinig verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,222 ,087 ,801* -,293 ,089 ,746**

Zeer sterk verstedelijkt 
(ref.=rest)

,108 ,113 1,114 ,146 ,114 1,158

Nagelkerke pseudo R2 0,143/0,079 0,194/0,100

Steekproefgrootte 5.060/5.062 5.053/5.055

*  p < 0,05; ** p < 0,01.

5 Een verschil met de voorgaande analyses is dat in model 1, 3 en 4 de effecten van de 
rurale woonplaatscategorieën nu niet meer significant zijn of een lager significantie-
niveau hebben. Dit is een gevolg van het apart onderscheiden van jongeren die in zeer 
sterk verstedelijkte gebieden wonen: de aantallen jongeren in de vergelijkingsgroep 
(de rest van het land) zijn in deze analyses kleiner, waardoor we minder snel signifi-
cante effecten vinden.
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Tabel 4 Logistische regressieanalyses van de kans op het 
gebruik van geweld door jongeren; alleen de effecten 
van rurale woongebieden en zeer sterk verstedelijkte 
woongebieden (vervolg)

Model 3=model 2 + 

interactie alcohol en 

rurale woonplaats 

Model 4=model 2 + 

interactie geslacht en 

rurale woonplaats
b s.e. rel. kans b s.e. rel. kans

Fysiek geweld

Niet-verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,326 ,130 ,722* -,147 ,175 ,863

Weinig verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,574 ,121 ,563** -,300 ,158 ,741

Zeer sterk verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,202 ,124 ,817 -,224 ,122 ,799

Voorbereiding op geweld

Niet-verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,227 ,128 ,797 -,175 ,161 ,840

Weinig verstedelijkt 
(ref.=rest)

-,288 ,114 ,750* -,257 ,143 ,773

Zeer sterk verstedelijkt 
(ref.=rest)

,133 ,114 1,142 ,107 ,113 1,113

Nagelkerke pseudo R2 0,199/0,107 0,143/0,079

Steekproefgrootte 4.286/4.287 5.060/5.062

*  p < 0,05; ** p < 0,01.

Conclusie

Ik begon dit artikel met de observatie dat er recentelijk aandacht is 

geweest voor uitgaansgeweld door plattelandsjongeren tegen de auto‑

riteiten. Dit geweld is mogelijk onderdeel van de morele vakantie die 

een deel van deze jongeren in het weekend wil vieren. Zoals genoemd 

laat Tomsen (1997) zien dat uitgaansgeweld en alcoholgebruik in het 

weekend belangrijke bestanddelen zijn van deze morele vakanties. 

Ondanks de grofmazige indeling die ik hier heb gebruikt om plat‑

telandsgebieden af te bakenen, is in dit artikel duidelijk geworden 

dat plattelandsjongeren niet alleen meer alcohol drinken en vaker 

de kroeg bezoeken, maar ook dat de samenhang tussen alcoholcon‑

sumptie in het weekend en het gebruik van geweld sterker is onder 

deze jongeren. Dit resultaat roept de vraag op welke culturele beteke‑
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nissen plattelandsjongeren precies toekennen aan alcohol, de kroeg 

en geweld. En welke plattelandsjongeren zien de consumptie van 

grote hoeveelheden alcohol en het beleven van geweld als belangrijke 

bestanddelen van een verdiend weekendje ontregeling? De afgelopen 

decennia is er fascinerend onderzoek verricht waarin groepen stads‑

jongeren, veelal etnische minderheden, van nabij zijn geobserveerd 

om de invloed van subcultuur en groepsdynamiek te analyseren. 

Meer inzicht in de samenhang tussen de uitgaans(cultuur) en het 

gewelddadige gedrag van plattelandsjongeren vraagt om soortgelijke 

intensieve en nabije bestudering van de zowat vergeten plattelands‑

jongeren en hun leefwereld in verschillende plattelandsgebieden.

Dit artikel geeft ook aanleiding om het geromantiseerde beeld van 

het platteland niet als vanzelfsprekend voor waar aan te nemen. In 

dit idyllische beeld wordt het platteland niet alleen afgeschilderd als 

vrij van criminaliteit maar ook als homogeen. Het grove onderscheid 

dat hier is gebruikt liet al kleine verschillen zien tussen de platte‑

landsgebieden. Vervolgonderzoek naar geweld en criminaliteit door 

plattelandsjongeren zou conceptueel meer recht moeten doen aan 

de variatie aan plattelandsgebieden. Denk hierbij aan verschillen 

wat betreft demografische (ontgroening en vergrijzing) en econo‑

mische ontwikkeling (aard en mate van groei of achteruitgang). De 

tamelijk grote standaardafwijkingen van de gemiddelden (zie tabel 1) 

duiden alvast op aanzienlijke variatie binnen de beide plattelands‑

categorieën die hier onderscheiden zijn. Dit roept vragen op over de 

regionale verdeling van alcoholgebruik en geweld op het platteland 

en over de mate waarin deze regionale verschillen samenhangen met 

economische en demografische verschillen. Is er een samenhang tus‑

sen een uitgaanscultuur van plattelandsjongeren waarin overvloedig 

alcoholgebruik en gewelddadig gedrag belangrijke bestanddelen zijn 

enerzijds en economische en demografische ontwikkelingen in een 

rurale regio anderzijds? Meer specifiek zou de stelling getoetst kun‑

nen worden of morele vakanties vaker worden gevierd in regio’s met 

een ruim aanbod van routinematig en lichamelijk vermoeiend werk 

voor jongeren dan in regio’s met relatief hoge jeugdwerkloosheid. 

Ook hier geldt dat er het afgelopen decennium mooie studies zijn 

verschenen die met gebruikmaking van geavanceerde statistische 

methoden op buurtniveau de ecologie van de stedelijke criminaliteit 

hebben blootgelegd. In toekomstig statistisch onderzoek naar geweld 

en jeugdcultuur kan op soort gelijke wijze meer rekening worden 

gehouden met de diversiteit op het platteland door analyses op het 

niveau van buurten.
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Alcohol en agressie:  
een complexe relatie

N. van Hasselt, N. van Bunningen en R. Bovens*

Niet iedereen die alcohol gebruikt, wordt daar agressief van en niet 

elk agressief gedrag is het gevolg van (overmatig) alcoholgebruik.

Het effect van een middel zoals alcohol kan op individuen een 

verschillende uitwerking hebben. Dit heeft niet alleen te maken 

met het middel zelf, maar ook met de houding, gemoedstoestand en 

persoonlijkheid van de drinker en de fysieke, sociale en culturele 

omgeving waarin deze drinkt. De relatie alcoholgebruik en agressie 

is dan ook complex. Veelal vindt alcoholgebruik bovendien plaats in 

settings en situaties waarbinnen ook andere agressiebevorderende 

factoren een rol spelen.

Op basis van een literatuurstudie verkennen we in dit artikel de 

relatie alcohol en agressie, waarbij we achtereenvolgens aandacht 

besteden aan de effecten van het middel zelf, de persoon en de set‑

ting van de drinker, in navolging van Graham en collega’s (1997) en 

Zinberg (1982).

Omvang en maatschappelijke kosten van alcoholgerelateerde delicten

Vanwege de gebrekkige registratie van alcoholgebruik bij delicten is niet 

 duidelijk hoeveel alcoholgerelateerde delicten er in Nederland plaatsvinden. 

Wat kleinere studies geven het volgende beeld:

Landelijk

Bieleman en collega’s (1998) onderzochten de rol van middelengebruik bij uit-

gaansgeweld. In hun onderzoek bleek 75% van de daders van uitgaansgeweld 

op het moment van het delict onder invloed van middelen, waarbij in 86% van 

de gevallen sprake was van alcohol en in 14% van een combinatie van alcohol 

en drugs.

* Drs. Ninette van Hasselt, drs. N. van Bunningen en dr. René Bovens zijn werkzaam bij 
het Trimbos-instituut.
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Regionaal

In IJsselland en Zeeland bleek respectievelijk 25% en 43% van de gewelds-

incidenten alcoholgerelateerd, maar de representativiteit van dit onderzoek 

was beperkt (Bruinsma, Balogh e.a., 2008).

In Zuid-Holland Zuid werd de omvang van het aantal vernielingen onder 

 invloed van alcohol onderzocht. Van de 9.223 vernielingen die in 2007 in deze 

regio werden gemeld, bleek dat in 58% van de gevallen (een van de) daders 

alcohol hadden gebruikt voor of tijdens het plegen van het delict. Als hierbij 

de 13- en 14-jarigen niet werden meegenomen, was dit percentage zelfs 74% 

(Verhoeven, 2008).

Buitenland

Ook in het buitenland is de registratie van alcohol bij delicten veelal beperkt. In 

Engeland en Wales speelt alcohol een rol bij circa 1,2 miljoen gewelds delicten 

(Smith en Allen, 2004). De enige buitenlandse studie die is gevonden naar de 

rol van alcohol bij uiteenlopende delicten, betreft drie Australische steden: 

Brisbane, Goldcoast en Townsville. Daar bleek 42% van de overlast, 41% van 

de verkeersincidenten, 32% van de vernielingen en 32% van het geweld tegen 

personen alcoholgerelateerd (Palk, Davey e.a., 2007).

Kosten

De kosten van alcoholgerelateerde agressieve delicten worden in de Ver-

enigde Staten geschat op $ 205 miljard (Pihl en Sutton, 2009), en in Engeland 

en Wales op 40% van de totale kosten voor agressieve delicten, die in totaal 

in 2003 werden geschat op £ 24,4 miljard (Smith en Allen, 2004; Strategy Unit, 

2003). De kosten van alcoholgerelateerde delicten in Nederland zijn niet be-

kend.

Conclusie

Dat alcoholgebruik veel voorkomt onder daders (en slachtoffers) van geweld 

(waaronder uitgaansgeweld), is dus duidelijk. Daarin wijkt Nederland niet af 

van andere westerse landen. Ook bij andere delicten, zoals overlast en vernie-

lingen, speelt alcohol vaak een rol. Hoewel de kosten van alcoholgerelateerde 

delicten niet zijn berekend, mogen we op basis van studies in de Verenigde 

Staten en Engeland en Wales aannemen dat die substantieel zijn.
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Het middel

Alcohol zorgt voor toename risicovol gedrag en afname impulscontrole

Alcohol vermindert de executieve functies in de hersenen. Deze 

functies hebben invloed op vaardigheden zoals focussen, abstract 

redeneren, plannen, zelfmonitoring en het reguleren van doel‑

gericht gedrag (Chermack en Taylor, 1995).

Gevolgen van het minder goed functioneren van de hersenen onder 

invloed van alcohol zijn:

1. De natuurlijke impulsbeheersing, die normaliter een rem is 

om agressief gedrag te vermijden, wordt verzwakt (Fillmore en 

Weafer, 2004).

2. De drinker kan sociale situaties, die veelal complex zijn,  minder 

goed beoordelen. Hierdoor kunnen sociale signalen verkeerd 

worden geïnterpreteerd en sneller als bedreigend worden opgevat 

(Bègue, Bushman e.a., 2010; Craig, Attwood e.a., 2009; Attwood, 

Ataya e.a., 2009; Miczek, DeBold e.a., 1997).

3. De drinker overschat zichzelf (Graham, Bernards e.a., 2006). Een 

minder goede inschatting kan worden gemaakt van het risico van 

een eigen impulsieve agressieve reactie (Cook en Moore, 1993).

4. De drinker is meer gericht op het hier en nu (Morojele, Kachieng 

e.a., 2006) en minder op langetermijngevolgen van zijn acties 

(Graham en Homel, 2008).

Duidelijke relatie tussen dosis en respons

Hoe meer alcohol wordt gedronken, hoe meer agressief gedrag 

wordt vertoond (Bonomo, Coffey e.a., 2001; Chermack en Taylor, 

1995). Graham en Wells (2001) vonden dat plegers van ernstige 

geweldsdelicten meer hadden gedronken dan plegers van minder 

ernstige geweldsdelicten. Er is in sommige studies ook een relatie 

gevonden tussen de ernst van letselschade die wordt gezien op 

eerste hulpafdelingen en de mate van intoxicatie (Honkanen en 

Smith, 1990; Shepherd, Irish e.a., 1988). Een andere studie vond dit 

verband echter niet (Nordrum, Eide e.a., 2000).
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De rol van drugs en combinaties van alcohol en drugs

Hoewel dit artikel zich beperkt tot alcohol, is in de praktijk het onderscheid 

tussen alcohol en drugs niet altijd te maken. Signalen van alcoholgebruik kun-

nen worden verward met signalen van drugsgebruik en vice versa. Bovendien 

worden alcohol en drugs steeds vaker in combinatie gebruikt (Nabben, 2010).

Zowel cocaïne als amfetamine kan tot meer agressief gedrag leiden (Bieleman, 

Maarsingh e.a., 1998). Men vermoedt dat het gebruik van zowel alcohol als 

cocaïne zeer agressief gedrag kan veroorzaken (Nabben en Korf, 2000). Het is 

echter niet bewezen dat het effect van deze combinatie groter is dan alcohol 

en cocaïne afzonderlijk (Pennings, Leccese e.a., 2002). In de politiepraktijk 

wordt dit echter wel vermoed. Daar wordt de combinatie van alcohol en 

 cocaïne/amfetamine in verband gebracht met (excessief) geweld, zoals  recent 

bij de rellen in Hoek van Holland (Muller, Rosenthal e.a., 2009). Dit beeld 

heerst ook bij bepaalde groepen gebruikers: hooligans gebruiken soms bewust 

een combinatie van alcohol en cocaïne of amfetamine om zich op te laden voor 

een confrontatie (Muller, Rosenthal e.a., 2009). Ecstasy leidt mogelijk tot een 

afname van geweld (Graham en Homel, 2008).

De persoon

Op basis van de gevonden literatuur blijken vier persoons‑

afhankelijke risicofactoren een rol te spelen bij agressie‑ en 

geweldsincidenten:

1. genetische aanleg voor deviant gedrag en alcoholmisbruik;

2. sekse, hormonale ontwikkeling en leeftijd;

3. persoonlijkheidskenmerken en ‑stoornissen;

4. normen, overtuigingen en verwachtingen.

We bespreken ze hier afzonderlijk, maar er is veel interactie tussen 

deze risicofactoren.

De rol van genen

Hoewel genetische verschillen niet bepalen in hoeverre een persoon 

deviant gedrag of middelengerelateerde problemen zal ontwikkelen, 

wordt wel steeds duidelijker dat genetische aanleg verklaart waarom 

de een daarvoor gevoelig is en de ander niet. Anderson en Baumberg 

(2006) schatten dat 50‑60% van het risico op alcoholafhankelijkheid 
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genetisch kan worden verklaard. Steeds duidelijker wordt dat genen 

en omgeving interacteren. Daarbij kan per levensfase en per thema 

de invloed van genen en omgeving verschillen.

Poelen (2008) liet zien dat de startleeftijd waarop jongeren beginnen 

met alcohol drinken vooral genetisch werd bepaald, terwijl frequen‑

tie van alcoholgebruik door jonge adolescenten overwegend door 

omgevingsfactoren wordt bepaald. Op latere leeftijd worden ver‑

schillen in alcoholgebruik echter weer sterker door genen bepaald.

De genetische verklaring voor verslavingsgevoelig gedrag is hier 

van belang, omdat  stevige drinkers relatief vaak betrokken zijn 

bij  alcoholgerelateerde incidenten, en dan vooral de zogeheten 

bingedrinkers1 (Wells en Graham, 2002; Honkanen en Smith, 1990; 

Sherperd, Irish e.a., 1988). Recent onderzoek in vier Europese landen 

laat zien dat er een sterk verband is tussen frequentie van dronken‑

schap en van betrokkenheid bij geweld. Mannen die in de laatste 

vier weken vijf keer of vaker dronken waren, waren twee keer zo 

vaak betrokken bij een gevecht, vrouwen vijf keer zo vaak (Schnit‑

zer, Bellis e.a., 2010).

Sekse, hormonale ontwikkeling en leeftijd

Door provocatie en frustratie wordt de kans groter dat een persoon 

agressief reageert. Dit geldt zowel bij nuchtere als bij dronken per‑

sonen. Wel worden mannen die onder invloed zijn, sneller agressief 

dan vrouwen die onder invloed zijn (Gussler‑Burkhardt en Giancola, 

2005; Giancola, Helton e.a., 2002; Giancola en Zeichner, 1995). 

Dit onderscheid wordt ook gezien bij mannelijke en vrouwelijke 

 adolescenten (White, Brick e.a., 1993).

De hormonen testosteron en serotonine lijken een belangrijke 

rol te spelen bij agressief gedrag van mannen onder invloed. Uit 

dier experimenten blijkt dat alleen dominante en agressieve apen 

met een hoog testosteronniveau agressiever werden door alcohol 

 (Miczek, DeBold  e.a., 1994). Met de jaren neemt het testosteron‑

niveau af en het serotonineniveau toe, waardoor mannen van boven 

de 40 jaar overwegend minder agressief zijn dan adolescenten 

1 Binge is het Engelse woord voor fuif, bras- en/of zuippartij. Binge drinken is het drin-
ken van zes glazen alcohol of meer bij een enkele gelegenheid. In de VS definieert men 
binge drinking als het stijgen van het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille of meer. Als 
een man zes glazen in twee uur drinkt, heeft hij dit promillage. 
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(Robins, 1996; Brown en Linnoila, 1990). Het is aannemelijk dat 

alcohol dan ook minder effect heeft op hun agressieve gevoelens, 

maar dat is niet onderzocht.

Jonge mannen zijn niet alleen agressiever door hun hogere testos‑

teronniveau. Ook het feit dat adolescentenhersenen nog niet vol‑

groeid zijn, draagt bij aan het ontstaan van agressie. De prefrontale 

cortex is het deel van de hersenen dat geassocieerd is met planning, 

impulsiviteit en besluitvormingsprocessen en ontwikkelt zich pas 

later in de puberteit. Doordat dit deel nog niet volgroeid is, is de 

cognitieve controle bij adolescenten beperkter dan bij volwassenen. 

Korte termijnwinst is voor hen hierdoor belangrijker dan lange‑

termijnwinst (Van Leijenhorst, Zanolie e.a., 2010). Dit resulteert 

in het nemen van meer risico’s, ook op andere leefstijlgebieden 

 (Barbalat, Domenech e.a., 2010).

Persoonlijkheidskenmerken en -stoornissen

Impulsiviteit is risicofactor

Er zijn sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen persoon‑

lijkheid en agressie bij alcoholgebruik (Pihl, Assaad e.a., 2003). 

Het lijkt erop dat agressief gedrag tijdens de dronkenschap vaak 

in het verlengde ligt van een levenslang patroon van impulsieve, 

gewelddadige agressie, en dat het niet als een opzichzelfstaande 

vorm van agressie kan worden beschouwd (Higley, 2001). Over de 

generaliseerbaarheid van deze resultaten naar jongeren wordt niets 

vermeld. Alcohol versterkt agressie dus het meest in mensen die al 

een neiging tot gewelddadig gedrag hebben (Zhang, Wieczorek e.a., 

1997). Persoonlijkheidskenmerken die hierbij een rol spelen, zijn 

gevoeligheid voor verveling en ongeremdheid (Pihl, Assaad e.a., 

2003), vijandigheid en impulsiviteit (Leonard, Quigley e.a., 2003).

Impulsieve jongeren vertonen sneller agressief gedrag na het drin‑

ken van alcohol dan jongeren die minder impulsief zijn (Fulwiler, 

Eckstine e.a., 2005). Mannen scoren over het algemeen hoger op 

impulsiviteit dan vrouwen. Ook lijkt impulsiviteit bij mannen 

sterker gerelateerd te zijn aan overmatig drinken dan bij vrouwen 

(Rutledge en Sher, 2001). Personen met een neiging tot agressief 

impulsief gedrag gaan vaker naar bars waarin al veel geweld plaats‑

vindt, waardoor de kans op agressief gedrag groter wordt (Leonard, 

Quigley e.a., 2003).
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Het zoeken naar sensatie is een andere eigenschap die als risico‑

factor wordt beschouwd voor alcoholgebruik. Ook een relatie tussen 

sensatie zoeken en agressief en regelbrekend gedrag wordt  gevonden 

bij jongeren (Newcomb en McGee, 1989).

Sensatiezoekers zoeken nieuwe, intense ervaringen en nemen 

risico’s om deze ervaring te beleven. Ook adolescenten hebben 

vaak een neiging tot het zoeken naar sensatie (Zuckerman, 1979). 

Dit zoeken naar sensatie wordt geassocieerd met gedragingen als 

overmatig alcoholgebruik (Carlson, Johnson e.a., 2010; Newcomb 

en McGee, 1989). Sensatie zoeken is dus zowel geassocieerd met een 

grotere kans op agressief gedrag als met consumeren van overmatig 

alcoholgebruik.

Relatie tussen alcoholgebruik, agressie en persoonlijkheidsstoornissen

Kenmerken, zoals het zoeken naar sensatie en impulsiviteit, komen 

vaak voor bij personen met een gedrags‑ of antisociale persoon‑

lijkheidsstoornis (APS) (Cloninger, 1987). Er blijkt een relatie te zijn 

tussen APS en type II alcoholisme2 en geweld. Aangenomen wordt 

dat een genetische aanleg hieraan ten grondslag ligt (De Pombo, 

Quinhones e.a., 2008; Virkkunen, Goldman e.a., 1995).

Daarnaast komt depressiviteit ook vaak voor in combinatie met 

alcoholmisbruik en agressiviteit. De causale relatie tussen psycho‑

pathologie en alcoholgerelateerde agressie is echter niet aangetoond 

(Chermack en Giancola, 1997).

De rol van verwachtingen

Jongeren die verwachten agressief te worden door het drinken van 

alcohol vertonen daadwerkelijk meer agressief gedrag (Leonard, 

Quigley e.a., 2003), zelfs als ze onbewust non‑alcoholische drankjes 

hebben gedronken (Bushman, 1997).3 Deze relatie tussen het alco‑

holgebruik en de verwachting dat dit leidt tot agressief gedrag, wordt 

door Chermack en Giancola (1997) slechts gezien als er sprake is van 

een situatie waarin iemand blootstaat aan agressief gedrag.

2 Type II alcoholisme is in hoge mate erfelijk en komt alleen bij mannen voor. Type II 
alcoholisten hebben een antisociale persoonlijkheid en gebruiken alcohol voor een 
euforisch effect.

3 In experimenteel onderzoek bleek echter ook dat proefpersonen die alcohol kregen, 
wel agressiever werden dan proefpersonen die een placebodrankje kregen (waarvan 
zij denken dat er wel alcohol in zit) (Bushman, 1997).
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Daarnaast heeft alcoholgebruik te maken met het wegvallen van de 

‘normale’ sociale regels. In het dagelijks leven gelden er regels en 

verplichtingen. Tijdens het uitgaan geldt er een ‘time‑out’‑situatie 

waarin deze regels en verplichtingen wegvallen. Iemand heeft 

het gevoel zich vrijer en spontaner te mogen uiten en neemt meer 

afstand van eigen verantwoordelijkheden (Knibbe, 2001).

Verwachtingen spelen mogelijk ook een rol bij het effect van een 

specifiek drankje. Pedersen en collega’s (2010) onderzochten de 

specifieke positieve en negatieve verwachtingen die individuen 

hebben van verschillende typen alcoholische drankjes. Uit dit 

onderzoek bleek dat de participanten verwachten dat wijn meer 

zorgt voor stressvermindering dan bier of gedestilleerde dranken. 

Ook verwachten de deelnemers dat wijn minder effect heeft op het 

cognitieve en gedragsfunctioneren en agressie dan bier en gedestil‑

leerde dranken.4 In deze studie werd niet onderzocht in hoeverre 

gedrag door deze verwachtingen werd beïnvloed.

Intentionele en niet‑intentionele daders

Beke en Kleiman (1990) maakt bij uitgaanscriminaliteit onderscheid tussen 

twee soorten daders: ten eerste niet-intentionele daders, bij wie het gedrag uit 

de hand loopt, wat niet de bedoeling was. Deze groep is verantwoordelijk voor 

60% van de delicten. Daarnaast is er een kleine groep die intentioneel delicten 

pleegt. Deze groep zorgt voor 40% van de delicten, vooral de meer ernstige. 

Het gaat hierbij vaak om oudere jongeren uit allochtone bevolkingsgroepen, 

kinderen die niet bij hun ouders wonen, die vaak verhuisd zijn en die oudere 

vrienden hebben (Bieleman, Maarsingh e.a., 1998).

Alcohol speelt een belangrijke rol bij intentioneel geweld, geweld dat gepland 

is. Zo blijkt uit onderzoek van Terlouw, Haan e.a. (1999) dat groepen die 

bewust vechtpartijen zoeken met rivaliserende groepen soms bewust alcohol 

(en andere middelen) gebruiken ter voorbereiding op het geweld.

4 Pedersen, Neighbors e.a. (2010) maken als kanttekening bij hun onderzoek dat zij 
slechts jongvolwassenen op school hebben bevraagd, waardoor de uitkomst wellicht 
niet generaliseerbaar is naar andere groepen.
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De setting

In welke settings komt agressief gedrag onder invloed van alcohol veel 

voor?

Zoals al genoemd, neemt de kans op agressie toe in settings die wor‑

den gezien als een time-outsituatie: een situatie waarin een persoon 

minder verantwoording dan in het dagelijks leven hoeft af te leggen 

over zijn gedrag. Naarmate er meer drank wordt gedronken, neemt 

de aanspraak op vrijheid wat mag en kan toe (Knibbe, 2001). In 

time‑outsituaties is veelal ook sprake van solidariteit en iden tificatie 

met de groep.

Veel gewelddadige acties vinden dan ook plaats in groepen 

(Lemmer set e.a., 2005). De groepscontext zorgt voor de-individuatie, 

waardoor de individuele verantwoordelijkheid wordt gedeeld met 

de groep. De kans op geweld wordt eveneens groter als er groepen 

mannen zijn die elkaar niet kennen, een andere cultuur hebben, 

maar ook als het publiek zich verveelt of zich ongemakkelijk voelt 

(Homel, Tomsen e.a., 1992). Wanneer er grote mensenmassa’s 

aanwezig zijn, kunnen groepen met elkaar in conflict raken. Dit 

kan uitlopen op een massale rel (Ferwerda, Van Leiden e.a., 2010). 

Wells en Graham (2002) vonden dat alcohol vooral een rol speelde in 

incidenten tussen jonge mannen waarbij meer dan twee personen 

betrokken waren.

Er zijn ook aanwijzingen dat de kans op geweld toeneemt als er 

sprake is van een sterke machocultuur (Graham en Homel, 2008). 

Zo blijkt uit een kleinschalig onderzoek van Wells en collega’s (2009) 

dat mannen seksuele competitie zelf zien als een van de belangrijk‑

ste risicofactoren voor agressie in een uitgaansomgeving.

Daarnaast ontstaat alcoholgerelateerde agressie eerder in settings 

waarin sociale controle ontbreekt (Bieleman, Maarsingh e.a., 1998; 

Graham, Bernards e.a., 2006).

Ook een hoge temperatuur, drukte, harde muziek en weinig bewe-

gingsvrijheid in een setting dragen bij aan een grotere kans op 

 agressiviteit (Berkowitz, 1993; Homel, Tomsen e.a., 1992).
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Het uitgaanscircuit

Veel risicofactoren voor agressie en geweld zijn aanwezig in het uitgaanscircuit. 

Er wordt in het uitgaansleven immers meer gedronken en drugs gebruikt door 

jongeren dan in de algemene bevolking (Van Laar, Cruts e.a., 2010; Van der Poel, 

Doekhie e.a., 2010). Het uitgaanscircuit trekt jongeren aan die graag drinken, daar-

naast is er sprake van een hoge mate van beschikbaarheid van alcohol (Graham en 

Homel, 2008).

Naast alcoholgebruik spelen in het uitgaanscircuit meer risicofactoren voor ge-

weldsincidenten een rol. Uitgaan wordt veelal gezien als een time-outsituatie, 

waarin overmatig drankgebruik en daarmee samenhangend gedrag  ‘gewoon’ is. 

Ook is in uitgaanssituaties de groepscontext van belang. Vooral jonge mannen 

gaan veelal uit in groepen. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van veel dronken 

personen in de uitgaansgelegenheid voor meer agressie. Binnen de uitgaansgele-

genheid is veelal nog voldoende formele en sociale controle, maar buiten op straat 

is dat veelal niet het geval. Veel uitgaans geweld vindt dan ook plaats op straat.

Daarnaast zijn uitgaanssettings veelal warm, druk en lawaaierig. Mensen worden 

sneller agressief van dit soort ‘oncomfortabele’ en stressvolle omgevingen 

(Berkowitz, 1993; Homel, Tomsen e.a., 1992). Ook worden mensen moe en 

geïrriteerd wegens het nachtelijk uur en gebrek aan mogelijkheid om even uit te 

rusten (Homel, Carvolth e.a., 2004).

Ook de aanwezigheid van glas speelt mogelijk een rol bij het ontstaan en  escaleren 

van uitgaansgeweld. Uit een Britse studie naar patiënten op de eerste hulp die 

verwondingen in het gezicht hadden, bleek dat in de helft van de gevallen glas of 

flessen in een publieke gelegenheid als wapen waren gebruikt en dat in 97% van 

de gevallen sprake was van alcoholgebruik in de vier uur voor het incident bij dader 

en/of slachtoffer (Hutchison, Magennis e.a., 1998). De meest voorkomende vormen 

van uitgaansgeweld zijn vernieling, aantasting van de openbare orde, vandalisme 

en (dreigen met) fysiek geweld (Bruinsma, Balogh e.a., 2008; Van Hest, 2009). Dit 

geweld kan gericht zijn op willekeurige goederen en personen, maar bovenal ook 

op ambtenaren met een openbare functie, zoals politieagenten, treinconducteurs 

en ambulancepersoneel  (Ferwerda, Van Leiden e.a., 2010).

Alcoholgerelateerde delicten vinden veelal in of rond uitgaansgelegenheden plaats, 

vooral in het weekend na 1.30 uur (Van der Linden, Knibbe e.a., 2004b; Verhoeven, 

2008). Dit blijkt ook uit buitenlandse studies (Wells en Graham, 2002; Greenfield, 

1998).

Van alle slachtoffers die jaarlijks op de Eerste Hulp van het ziekenhuis 

terechtkomen na een ongeval of vechtpartij, hebben ongeveer 63.000 personen 

(8%) hieraan voorafgaand alcohol gedronken. Deze cijfers geven vermoedelijk 

een te rooskleurig beeld, omdat lang niet altijd wordt vermeld of er sprake is van 

alcoholgebruik (Valkenberg, Van der Lely e.a., 2007).
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Conclusie en discussie

Op basis van buitenlandse studies veronderstellen we dat  alcohol 

een rol speelt in 40‑50% van de geweldsdelicten. Een enorm  aantal 

verschillende factoren bepaalt het risico op geweldpleging: per‑

soonlijkheidskenmerken, verwachtingen, de fysieke en sociale 

omgeving, enzovoort. Daar waar veel risicofactoren bijeenkomen, 

is de kans op geweldsincidenten het grootst. Dat geldt bijvoorbeeld 

in situaties laat in de nacht, waar veel mensen onder invloed zijn, 

waar weinig toezicht is en waar zaken zoals drukte, temperatuur 

of  geluidsniveau snel tot irritaties kunnen leiden. Dat alcohol een 

belangrijke rol speelt bij uitgaansgeweld, is dus niet verwonderlijk. 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat geweld kan worden 

teruggedrongen door te investeren in alcoholpreventie (LJMU 

en WHO, 2009). Een geslaagd voorbeeld is het STAD‑project in 

Stockholm, waarbij werd geïnvesteerd in training van barpersoneel, 

betere handhaving van de wetgeving rond alcohol en informatie‑

voorziening aan de lokale gemeenschap. Elke geïnvesteerde euro 

leverde een besparing van € 39 op. Van deze besparingen betrof 78% 

de inzet van justitie en politie (Mansdotter en Rydberg, 2007).

Samenwerking tussen verschillende lokale partijen, waarin veilig‑

heidsperspectieven en gezondheidsperspectieven zijn vertegen‑

woordigd, is een van de kenmerken van effectieve lokale projecten 

zoals het STAD‑project (Jones, Atkinson e.a., 2011). Een gedegen 

aanpak van uitgaansgeweld vraagt om duurzame samenwerkings‑

verbanden. Als het gaat om uitgaansgeweld zijn partijen zoals de 

GGD en de instelling voor verslavingszorg niet vanzelfsprekend in 

beeld, maar zij kunnen een belangrijke rol spelen bij alcoholpreven‑

tie en daarmee bij de preventie van uitgaansgeweld.
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Etnische diversiteit en 
veranderingen in het stedelijk 
nachtleven

S. Boogaarts*

Zaterdagavond, club Paradiso, Amsterdam

Jonge mensen extatisch dansend in modieuze kleurige outfits geven zich over 

aan de muziek van de dj. Jongeren hangen aan de bar, kletsen geanimeerd 

met hun vrienden of bekijken de dansende menigte vanaf de rand van de 

dansvloer. Op het eerste gezicht lijkt dit een drukbezochte reguliere clubavond 

van club Paradiso. Maar bij een tweede blik valt op dat het publiek over het 

algemeen zeer zorgvuldig is gekapt en gestyled. Hun dansbewegingen zijn 

vloeiend, ritmisch en afwisselend. Ook de muziek is anders, de dj draait de 

veelal melodieuze Türk Pop. Voornamelijk jonge mensen van Turkse afkomst 

dansen op deze opzwepende muziek.

 

Mijn toevallige ontmoeting met de Turkse clubscene blijkt achteraf 

helemaal niet zo toevallig te zijn. Tegenwoordig worden met grote 

regelmaat zogenoemde etno‑party’s georganiseerd in populaire 

clubs voor en door een specifieke etnische groep. Tijdens mijn pro‑

motieonderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop de 

groeiende etnische diversiteit de organisatie en programmering van 

clubs beïnvloedt en naar de manier waarop en de redenen waarom 

jongeren kiezen voor Turkse, Marokkaanse of Asian party‑scenes. 

In dit artikel zal ik de resultaten van mijn onderzoek kort uiteenzet‑

ten. Na een theoretische verkenning volgt een uiteenzetting van het 

gebruikte analytische model en de onderzoeksmethoden. Daarna 

worden de resultaten besproken en sluit ik af met de beantwoording 

van de onderzoeksvragen in de conclusie.

* Dr. Simone Boogaarts schreef dit artikel op basis van haar proefschrift Something for 
everyone? Changes and choices in the ethno-party scene in urban nightlife, waarop zij 
begin 2011 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
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Studies naar het stedelijk nachtleven

Met de toenemende etnische diversiteit in de Europese steden is 

er ook meer aandacht gekomen van onderzoekers voor etnische 

muziek en de invloed hiervan op de huidige populaire cultuur 

(enige voorbeelden zijn: Nederland (Gazzah, 2008; Mutsaers, 1994, 

1996; Sansone, 1992; Wermuth, 1994, 2002), het Verenigd Koninkrijk 

(Back, 1996; Bennett, 2000; Nayak, 2003) en Frankrijk (Orlando, 

2003)). Studies naar het stedelijk nachtleven zijn nauw verbonden 

met de wetenschappelijke interesse in jeugdcultuur, muziek en de 

vrijetijdsindustrie. In Nederland is nauwelijks wetenschappelijk 

onderzoek gedaan naar het nachtleven. In Engeland daarentegen 

heeft het nachtlevenonderzoek sinds de publicatie van de zeer 

invloedrijke studie over post‑WO II‑arbeidersklassenjongeren, 

Resistance through rituals (Hall en Jefferson, 1976) van de Centre 

for Contemporary and Cultural Study (CCCS) in Birmingham zich 

een vaste plek verworven binnen de sociologie en sociale geografie. 

Met name de ‘clubbing scene’1 is veelvuldig onderwerp van onder‑

zoek (zie bijvoorbeeld Bennett, 1999; Chatterton en Hollands, 2002; 

MacRae, 2004; Malbon, 1999; Thornton, 1995; Redhead, 1997).

Subcultureel onderzoek

In de jaren zeventig van de vorige eeuw verbonden de onderzoekers 

van het CCCS in Birmingham het ontstaan van jeugdcultuur met 

structurele veranderingen in de Britse industriële samenleving en 

de daarmee samenhangende klassenverhoudingen. Subculturele 

gebruiken werden geanalyseerd als ‘weerstandsrituelen’ (rituals of 

resistance) die jongeren uit de arbeidersklasse gebruikten in reactie 

op de afbraak van tradities en de opkomende consumptiemaat‑

schappij.

Vooral door de eenzijdige aandacht voor de (mannelijke, blanke) 

arbeidersklasse en de wel heel grote nadruk op structurele 

 factoren kwam er een golf van kritiek op het CCCS‑onderzoek naar 

 subculturen. Critici wezen op het bestaan van aparte meisjes‑

jeugdculturen en etnische jeugdculturen en op de  consumptieve 

kracht van jongeren als verklaring voor het ontstaan van 

1 De term ‘clubbing scene’ omvat het geheel van dansfeesten die plaatsvinden in regu-
liere clubs behorende tot het stedelijk nachtleven van een bepaalde stad.

JV_04_11.indd   83 4-7-2011   7:54:19



84 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 4, 2011  Het uitgaansleven

 jeugdculturen. In jeugdcultuurstudies kwam deze kritiek tot uiting 

in een verschuiving van een benadering die structurele determi‑

nanten (klasse, gender, leeftijd, enzovoort) centraal stelt naar een 

benadering die de agency en autonomie van deelnemers belangrijk 

acht. Deze laatste benadering, met haar specifieke aandacht voor 

 consumptiepatronen, werd binnen de sociale wetenschap bekend 

als post‑subcultureel onderzoek.

Post-subcultureel onderzoek

In de post‑subculturele studies is minder aandacht voor sociale 

verdeling binnen jeugdculturen (Hollands, 2002). Jongeren worden 

hierbij beschouwd als vrij handelende individuen die hun identiteit 

los van hun klasse of sociaaleconomische positie, gender of etnische 

identiteit zelf samenstellen. Tevens benadrukken wetenschaps‑

beoefenaren werkend vanuit de post‑subculturele benadering 

dat jongeren flexibel zijn en kunnen wisselen van de ene culturele 

uitingsvorm en muzieksmaak naar de andere. Om de veranderlijk‑

heid en individualiteit te vangen binnen een theoretisch concept 

heeft men afstand gedaan van de term subcultuur (Shildrick en 

MacDonald, 2006). In de plaats gekomen zijn de concepten als 

neo‑tribe (Bennett, 2000), lifestyle (Miles, 2000), smaakcultuur 

(Thornton, 1995) en clubcultuur (Redhead,1997). Daarbij werden 

culturele kenmerken zoals muziek, kleding en dansen gezien als 

basis voor het ontstaan van uiteenlopende jeugdculturen en uit‑

gaansscenes.

Onderzoekers die werken vanuit de post‑subculturele benadering 

menen dat jongeren wisselen van muziek en uitgaansscene naar‑

gelang hun smaak van het moment. Hierbij wordt de persoonlijke 

smaak vooropgesteld. Er wordt van uitgegaan dat niet je opleidings‑

niveau of je afkomst, maar je kleding, muzieksmaak en beheersing 

van de nieuwste ‘dancemoves’ je hip en trendy maken.

Ook de post‑subculturele benadering is bekritiseerd. De kritiek 

betreft de beperkte aandacht voor de sociale en economische onge‑

lijkheid tussen groepen jongeren. Veel post‑subcultureel onderzoek 

richtte zich op de nachtelijke keuzen en activiteiten van blanke 

 middenklassenjongeren, waardoor de culturele uitdrukkingsvor‑

men van andere sociale groepen (waaronder etnische jongeren) 

onderbelicht raakten. Een aantal onderzoekers heeft geprobeerd om 

beide benaderingen te combineren in de zogenoemde ‘ integratieve 
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benadering’. MacRae (2004), die onderzoek heeft verricht naar cul‑

turele leerpatronen binnen een clubscene, wijst erop dat sommige 

jongeren meer mogelijkheden en toegang hebben tot deelname 

aan het nachtleven dan andere. Ook Thornton (1995), die met haar 

 studie een belangrijke wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd 

aan de huidige kennis over de werking van de hiërarchie van 

 hipheid in clubscenes, laat zien dat zowel de economische positie 

alsmede persoonlijke factoren moeten worden betrokken in de 

 analyse van het uitgaansgedrag en culturele expressie.

Helaas is de wijze waarop onderzoekers de integratieve benadering 

vorm hebben gegeven niet volledig bevredigend. Vooral de vraag 

hoe structurele factoren en agency daadwerkelijk invloed uitoefe‑

nen en hoe structuur en agency zich tot elkaar verhouden en elkaar 

beïnvloeden, blijft onduidelijk. Zo richten veel van deze onderzoe‑

kers zich uitsluitend op het gedrag van jongeren binnen een scene 

of club, zonder de toegang tot en de programmering van het nacht‑

leven adequate aandacht te geven. Terwijl het zeer aannemelijk is 

dat het uitgaansgedrag van jongeren mede wordt bepaald door het 

deurbeleid en de programmering. Net zoals het aannemelijk is dat 

het deurbeleid en de programmering worden beïnvloed door het uit‑

gaansgedrag van diezelfde jongeren. De dynamische wisselwerking 

tussen de strategieën van de producenten van het uitgaansleven en 

de keuzen en het uitgaansgedrag van de consumenten wordt hierbij 

genegeerd. De etnische dimensie hiervan krijgt evenmin aandacht.

Analytisch model van de gestructureerde nachtelijke keuze

Om de ervaringen en keuzen van etnische jongeren adequaat te 

analyseren en te verklaren is een integratieve benadering nodig 

waarbij de interactie tussen de structurerende strategieën van de 

producenten (in deze studie omgevingsfactoren genoemd) en de 

persoonlijke voorkeuren en agency van de consumenten een cen‑

trale plaats krijgt. Hiervoor heb ik een analytisch model – model 

van de gestructureerde nachtelijke keuze genoemd – ontwikkeld. 

Dit analytisch model maakt een systematisch onderscheid tussen 

omgevingsfactoren en persoonlijke factoren.

De omgevingsfactoren zijn de sociale structuren van het nachtleven 

en omvatten de strategieën die de producenten van het nacht‑

leven aanwenden om een bepaald publiek aan te trekken, zoals 
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 toegankelijkheid van het nachtleven en programmering van het 

nachtleven. Ook zijn er meer algemene omgevingsfactoren opgeno‑

men, zoals dynamieken uit de omringende samenleving.

De persoonlijke factoren omvatten een sociale en een culturele 

dimensie en drie typen persoonsgebonden restricties. De sociale 

dimensie omvat de zogenoemde sociale mechanismen van iden‑

tificatie en differentiatie. Hierin zijn de specifieke processen van 

vorming van vriendengroepen, sociale regels binnen de scene en de 

sociale compositie van het uitgaanspubliek opgenomen. De cultu‑

rele dimensie verwijst naar muziekvoorkeur, kledingstijl en dansstijl 

van het uitgaanspubliek. Ten slotte de persoonsgebonden restric‑

ties. Deze restricties beïnvloeden de uitgaanskeuze van jongeren 

negatief en bestaan uit de regulerende rol van ouders en ervaringen 

met betrekking tot het deurbeleid.

Aangezien de etnische achtergrond van de individuele jongeren een 

rol kan spelen in al de verschillende elementen van de persoonlijke 

factoren, is etniciteit niet als separate categorie opgenomen.

Methode van onderzoek

Met dit analytisch model kan antwoord worden gegeven op de vraag 

hoe de groeiende etnische diversiteit de organisatie en program‑

mering van clubs beïnvloedt en op de vraag op welke wijze jongeren 

kiezen voor een etno‑party. Om deze onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden is etnografisch onderzoek verricht onder consumen‑

ten en producenten van drie etno‑partyscenes: de Turkse clubscene, 

de Asian party‑scene en de Marokkaanse vrijetijdsscene. Ik heb 

gedurende anderhalf jaar verschillende Turkse, Marokkaanse en 

Asian party’s bezocht. Na een grondige inventarisatie van diverse 

partysites op internet en gesprekken met diverse clubeigenaren in 

Amsterdam en Rotterdam is gekozen voor de drie bovenstaande 

etno‑scenes omdat deze scenes met grote regelmaat party’s organi‑

seren in populaire clubs behorende tot het stedelijk nachtleven.

Aan het begin van elke veldwerkperiode is een inventarisatie 

gemaakt van het landelijke aanbod van de desbetreffende etno‑

partyscene. Na raadpleging van dj’s die op verschillende party’s 

draaien en daardoor over een brede kennis beschikken, is een selec‑

tie gemaakt van de meest populaire partyorganisaties binnen elke 

etno‑scene. Uiteindelijk gaat het om vier Turkse partyorganisaties, 
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twee in Amsterdam en twee in Rotterdam, en drie Asian party‑

organisaties actief in Rotterdam, Amsterdam en Bunnik. Ook zijn 

drie Marokkaanse partyorganisaties onderzocht, waarvan twee in 

Amsterdam en een in Den Bosch.

In elke etno‑scene heb ik gedurende een halfjaar veldwerk verricht, 

waarbij ik minstens tweemaal een feest van elke partyorganisatie 

heb bezocht. In elke scene heb ik diepte‑interviews gehouden met 

25 bezoekers, met alle betrokken dj’s en partyorganisatoren.  Tijdens 

de partybezoeken heb ik naast participerende observatie zo veel 

mogelijk contact gelegd met de bezoekers om meer informatie 

te verzamelen over hun motivatie om het desbetreffende feest te 

bezoeken. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de groeiende 

etnische diversiteit van het uitgaanspubliek van invloed is op het 

nachtleven en meer specifiek op het clubcircuit zijn clubeigenaren 

geïnterviewd en is er een uitgebreid internetonderzoek verricht naar 

de aard en omvang van het hedendaagse clubcircuit.

Veranderingen in het stedelijk nachtleven

De afgelopen decennia is het stedelijk nachtleven fors veranderd. 

In de eerste plaats is het sterk uitgebreid: consumenten hebben 

tegenwoordig meer keuze met betrekking tot welke bioscoop, bar of 

club ze willen bezoeken. Deze uitbreiding van het nachtleven heeft 

geleid tot toegenomen competitie tussen en binnen de verschillende 

sectoren van het nachtleven. Om bezoekers te blijven aantrekken 

hebben clubs verscheidene wijzigingen in hun organisatie door‑

gevoerd. Een van deze wijzigingen betreft de invoering van wat ik 

de ‘brede programmering’ noem. Clubs richten zich niet langer 

op één muziekstroming of type muziek, maar programmeren uit‑

eenlopende muziekstijlen op de verschillende dagen van de week, 

bijvoorbeeld ‘urban’ op donderdag, ‘soul’ op vrijdag en ‘clubhouse’ 

op zaterdag. Daarnaast worden er met grote regelmaat themaparty’s 

georganiseerd door externe partyorganisaties, die plaatsvinden in 

verschillende clubs verspreid over het gehele land. Deze bieden een 

geheel eigen en herkenbare party door het inzetten van bepaalde 

dj’s en het gebruik van logo’s, flyers en promotie op het internet door 

middel van een eigen internetpagina.

Een belangrijk gevolg van de invoering van de brede programme‑

ring is dat het beeld van clubs als institutie veranderd is en dat hun 
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oorspronkelijke imago door de diversifiëring van de programme‑

ring onduidelijk is geworden. Verschillende groepen jongeren met 

verschillende muzieksmaken bezoeken dezelfde clubs. Jongeren 

 identificeren zich niet langer meer met een club maar met een 

partyorganisatie, muziekstroming of dj en bezoeken verschillende 

clubs om te dansen op hun favoriete party.

De brede programmering heeft tevens de deuren opengezet voor 

etnische‑partyorganisaties om hun zogenoemde etno‑party in een 

populaire club te organiseren. Essentieel in dit proces van incorpo‑

ratie van etno‑party’s in het clubcircuit is dat partyorganisaties een 

concept uitwerken dat door zijn specifieke keuze van muziek, dj’s en 

andere kenmerken een bepaalde etnische groep aantrekt en actief 

rekruteert, waardoor een aparte etno‑partyscene ontstaat.

De etno‑partyscenes

De Asian party‑scene is de oudste etno‑partyscene in Nederland 

en beleefde zijn hoogtepunt halverwege de jaren negentig. In 

die tijd werden regelmatig Asian party’s door heel Nederland 

georganiseerd, die druk bezocht werden door voornamelijk 

Nederlands‑Chinese jongeren. Ook werden er aparte feesten geor‑

ganiseerd voor tweede en derde generatie Indische Nederlanders, de 

zogenoemde Indo‑party’s. Ten tijde van het onderzoek bestaan de 

Indo‑party’s niet meer en zijn de Asian party’s minder populair bij 

de doelgroep. Er waren nog drie organisaties over die op regel matige 

basis Asian party’s organiseren in populaire clubs. Op al deze 

party’s wordt een mix van RnB en clubhouse gedraaid. In tegenstel‑

ling tot de Asian party‑scene was de Turkse clubscene ten tijde van 

het onderzoek groeiende in populariteit. Zij organiseert regelmatig 

Turkse party’s in populaire clubs. Op deze party’s wordt voorna‑

melijk Türk Pop gedraaid en het publiek is overwegend van Turkse 

afkomst. De Marokkaanse vrijetijdsscene is de nieuwste speler in 

het nachtleven. Hoewel er al sinds 1999 met regelmaat  concerten 

worden georganiseerd voor een Marokkaans publiek, worden er 

pas sinds enkele jaren af en toe aparte party’s voor jongeren in 

populaire clubs georganiseerd. De meeste Marokkaanse feesten 

vinden plaats in de namiddag of in de vroege avond en eindigen 

voor middernacht. Daarbij wordt er op deze party’s geen alcohol 

geserveerd. Een en ander gebeurt om de party’s toegankelijker te 
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maken voor vrouwen. Ook worden er speciale party’s voor vrouwen 

georganiseerd. Het publiek is overwegend van Marokkaanse komaf 

en de muziekprogrammering bestaat voornamelijk uit populaire 

Marokkaanse en Arabische muziek.

Zoals reeds is aangegeven, spelen zowel omgevings‑ als persoonlijke 

factoren een rol bij de keuze voor de etno‑partyscene. Hieronder 

wordt de werking van deze factoren nagegaan aan de hand van een 

analyse van de veldwerkgegevens uit de Turkse, Marokkaanse en 

Asian party‑scene.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren bevatten de strategieën die de producenten van 

het nachtleven aanwenden om een bepaald publiek aan te trekken, 

zoals het deurbeleid, entreeprijzen en de muziekprogrammering van 

clubs. Ook spelen dynamieken uit de omringende samenleving een 

rol.

Na een vergelijking van de entreeprijzen in het reguliere clubcircuit 

met die van het etno‑clubcircuit werd al snel duidelijk dat de prijzen 

overeenkomen. Dit speelde dan ook geen rol in de keuze voor een 

etno‑party.

Er zijn grote verschillen in de muziekprogrammering van de Turkse 

en Marokkaanse scene en het reguliere clubcircuit. Türk Pop en 

Marokkaanse of Arabische muziek worden niet of nauwelijks gedraaid 

op reguliere feesten. Alle 25 jongeren die deelnamen aan de Turkse 

partyscene, gaven dan ook aan naar Turkse feesten te gaan wegens 

het gebrek aan Turkse muziek in het reguliere nachtleven. Met name 

voor de vrouwen was het dansen op Turkse muziek belangrijk. Zoals 

een van hen het verwoordde: ‘Als ik uitga, wil ik ook helemaal los gaan 

en dansen op mijn eigen favoriete muziek. Turkse muziek is zoveel 

ritmischer en melodieuzer dan RnB of  hiphop of zo.’

Dit betekent echter niet dat de jongeren van Turkse afkomst een 

eenzijdige voorkeur voor Turkse muziek hebben. Met name de 

 mannen en ongeveer de helft van de vrouwen gaven aan ook naar 

reguliere party’s te gaan waar geen Türk Pop gedraaid wordt. Zij 

participeerden met grote regelmaat in zowel het reguliere club circuit 

als de Turkse partyscene. Ook bij de jongeren uit de Marokkaanse 

scene waren het voornamelijk de mannen die aangaven aan beide 

scenes deel te nemen. Alle ondervraagde vrouwen waren nog nooit 

naar een reguliere clubavond geweest. Hierbij was de muziek een 
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zeer belangrijke factor. Tevens vormden de late  aanvangstijden en 

het schenken van alcohol dusdanige obstakels dat het niet aansloot 

bij hun levensstijl. Wat betreft de programmering van het stedelijk 

nachtleven was er voor de Aziatische jongeren geen reden om te 

kiezen voor de Asian party‑scene. Zowel de muziekprogrammering 

als de wijze waarop de party’s georganiseerd worden, komt overeen 

met de feesten in de Asian party‑scene.

De laatste jaren gaan er geluiden op dat portiers en clubeigenaren 

een discriminerend deurbeleid hanteren waardoor vooral manne‑

lijke etnische minderheden veelvuldig de toegang wordt geweigerd. 

Met name de jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond 

zouden stelselmatig worden geweigerd in clubs. In Nederland zijn 

veel initiatieven ondernomen om het deurbeleid te verbeteren. Een 

van die initiatieven komt van het antidiscriminatiebureau Radar 

in Rotterdam. Met de oprichting van Panel Deurbeleid, dat het 

deurbeleid beoordeelt en klachten over vermeende discriminatie 

onderzoekt, worden horecaondernemers gestimuleerd om een 

transparant deurbeleid te voeren. Veel steden hebben een lokaal 

panel deurbeleid opgericht dat in contact staat met clubs en het 

voeren van een deurbeleid stimuleert. Toch lieten met name de 

Turkse en Marokkaanse respondenten zich zeer negatief uit over het 

deurbeleid op reguliere feesten. Alle Marokkaanse mannen gaven 

aan gediscrimineerd te worden door de portiers in het reguliere 

nachtleven. In tegenstelling tot de Turkse mannen die zich veelal 

gediscrimineerd voelden en alleen verhalen van anderen kenden die 

wel eens geweigerd werden, gaven de Marokkaanse mannen una‑

niem aan wel eens geweigerd te zijn voor de deur van een reguliere 

party. Zo ook deze 20‑jarige jongen uit Amsterdam: ‘Ach je kent het 

wel, sta je in de rij en mogen anderen zo doorlopen en wil de portier 

bij jou ineens een pasje zien. Van een lidmaatschap of zo. Dan weet 

je wel hoe laat het is.’

Voor veel Marokkaanse mannen was de Marokkaanse partyscene 

dan ook een veilig alternatief waar ze niet bang hoefden te zijn voor 

discriminatie aan de deur. De Turkse vrouwen die participeerden in 

het reguliere nachtleven gaven allen aan geen problemen te onder‑

vinden met het deurbeleid. Ook de respondenten in de Asian party‑

scene gaven aan geen problemen te hebben met het deurbeleid in 

het reguliere nachtleven.

Een verwant gevoel van veiligheid in de etno‑partyscene houdt 

verband met gevoelens van onveiligheid in het reguliere nachtleven. 
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Met name de Turkse en Marokkaanse vrouwen vertelden dat ze 

bang waren om in het reguliere nachtleven lastiggevallen te worden 

door mannen uit hun eigen etnische gemeenschap. Zo vertelde een 

vrouw van Turkse afkomst: ‘Het is gewoon te belachelijk voor woor‑

den, maar het zijn met name de Turkse mannen die mij lastigvallen 

als ik met vriendinnen naar een gewone clubavond in Paradiso ga. 

Die mannen zijn zo ouderwets en denken dat wij makkelijk zijn 

omdat we uitgaan.’

Daarnaast gaven vooral de Marokkaanse vrouwen aan niet deel te 

nemen aan het reguliere nachtleven omdat dit hun reputatie zou 

schaden. De mannen daarentegen waren meer ambivalent in hun 

antwoorden met betrekking tot veiligheid in beide scenes.  Sommige 

gaven aan zich veiliger te voelen in de etno‑partyscene omdat ze 

daar omringd zijn door familie en vrienden. Aan de andere kant 

betekent dit ook dat als er ongeregeldheden ontstaan op een etno‑

party, dit snel kan uitlopen op een massale vechtpartij. Hoewel veel 

Aziatische jongeren participeren in het reguliere nachtleven, gaven 

veel van hen aan zich meer op hun gemak te voelen tijdens een 

Asian party. Vooral de vrouwen gaven aan veelvuldig opmerkingen 

te krijgen van autochtone mannen over hun geringe lengte.

Gevoelens van veiligheid in de etno‑partyscene worden versterkt 

door een gedeeld gevoel van niet welkom zijn in het reguliere nacht‑

leven. De respondenten in de Asian party‑scene gaven aan graag in 

grote groepen uit te gaan en dat ze zich dan erg opgelaten voelen als 

ze met vijftien tot twintig Aziatische mensen bij elkaar staan tijdens 

een reguliere party. De Turkse en Marokkaanse respondenten gaven 

aan dat de laatste jaren de spanning tussen moslims en niet‑mos‑

lims enorm is toegenomen, hetgeen ook merkbaar is in het reguliere 

nachtleven. Veel van de Turkse en Marokkaanse mannen vertelden 

dat ze vaker agressief worden benaderd door autochtonen dan een 

aantal jaar geleden. Zo gebeurt het regelmatig volgens de respon‑

denten dat ze opmerkingen krijgen als: ‘Jij mag toch geen alcohol 

drinken?’ of ‘Moet je niet naar huis om te bidden?’ Voor sommigen 

was dit een duidelijke motivatie om naar etno‑party’s te gaan.

Persoonlijke factoren

Zoals reeds is aangegeven, kunnen de persoonlijke factoren worden 

onderverdeeld in een sociale en een culturele dimensie en in twee 

typen persoonsgebonden restricties.
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Sociale dimensie

De identificatie met de sociale regels en de samenstelling van 

de vriendengroep en het uitgaanspubliek behoren tot de sociale 

dimensie. Bijna alle respondenten gaven aan te kiezen voor een 

bepaalde party vanwege de aanwezigheid van vrienden en beken‑

den. Een opvallende overeenkomst tussen de respondenten in alle 

drie de scenes is dat degenen met een etnisch gemengde vrienden‑

groep zowel party’s bezoeken binnen het etnische‑partycircuit als 

in het reguliere partycircuit en dat de jongeren met een etnisch 

homogene vriendengroep bijna alleen maar etno‑party’s bezoeken. 

Bij de Aziatische jongeren bleek de aanwezigheid van vrienden 

op een Asian party zeer belangrijk te zijn. Zij gebruiken de Asian 

party veelal als een sociale ontmoetingsplaats om hun vrienden 

die verspreid wonen over Nederland te ontmoeten. Volgens de 

 respondenten voelen zij zich meer thuis op een Asian party omdat 

ze daar omgeven zijn door mensen ‘die zo zijn als zijzelf’. In de 

Turkse party scene waren het vooral de mannen die aangaven de 

aanwezigheid van vrienden en kennissen als belangrijk te ervaren. 

De vrouwen daarentegen waren veel meer gericht op hun (kleine) 

groep hechte vrienden met wie zij de party binnenkwamen. Hoewel 

ze niet allemaal te spreken waren over de manier waarop veel vrou‑

wen hun toenaderingspogingen afwezen, was de aanwezigheid van 

Turkse vrouwen voor de mannen een belangrijke reden om naar een 

Turkse party te gaan. De vrouwen daarentegen wezen massaal de 

mogelijkheid van het ontmoeten van een toekomstige partner af. 

Velen gaven aan niet in te gaan op de avances van onbekende man‑

nen. Alleen als zij via wederzijdse vrienden of kennissen aan elkaar 

werden voorgesteld, stonden ze open voor nieuwe ontmoetingen, 

aangezien ze bang waren in contact te komen met zogenoemde 

machomannen. Het samen zijn met vrienden en kennissen speelde 

ook een belangrijke rol in de keuze voor een Marokkaanse party. 

Met name de jonge Marokkaanse vrouwen gaven aan plezier te heb‑

ben in het samenkomen op een party omdat ze normaal gesproken 

hun vriendinnen vooral thuis en op school spreken.

Culturele dimensie

In de culturele dimensie komen de culturele elementen als, kle‑

dingstijl, dansstijl en muziekstijl aan bod. De link tussen identiteit 

en muziek wordt veelvuldig gebruikt om te verklaren waarom 

migrantengroepen in grote multiculturele steden vaak vasthouden 
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aan de zogenoemde etnische muziek. In zowel de Turkse als de 

Marokkaanse partyscene is de intensiteit van dansen en de energie 

die van de dansende menigte uitgaat niet te vergelijken met die 

op reguliere party’s. Het ritme en de melodie zijn totaal anders, 

evenals de lichaamshouding en danspassen. Er komen veel emoties 

vrij tijdens het dansen en vooral de vrouwen in beide partyscenes 

gaven aan zich gelukkig te voelen of mooie herinneringen te krijgen 

tijdens het dansen. Zo vertelde een Marokkaanse jonge vrouw: ‘Als 

ik Shaabi hoor, dan moet ik gewoon dansen. Ik word dan helemaal 

gelukkig en denk nergens meer aan en ik voel me ontzettend goed.’

Zoals eerder besproken, wordt er op de Asian party's geen Aziatische 

muziek gedraaid. Hoewel een kleine minderheid zich beklaagde 

over het gebrek aan etnische muziek, was de overgrote meerderheid 

zeer tevreden met de muziekprogrammering in de Asian party‑

scene. Muziekstijl en bijbehorende wijze van dansen spelen dan 

ook geen rol in de keuze voor de Asian party‑scene van Aziatische 

jongeren.

Bij elke muziekstijl hoort min of meer een bepaalde kledingstijl die 

door middel van videoclips en commercials aan een breder publiek 

wordt overgedragen. Veel jongeren imiteren dan ook de kledingstijl 

van hun favoriete artiest. Dit was ook tijdens mijn veldwerk duide‑

lijk zichtbaar. De Justin Timberlake‑ en Beyonce‑lookalikes waren 

veelvuldig aanwezig op Asian party’s. Deze populaire RnB‑artiesten 

werden dan ook vaak genoemd als hun werd gevraagd naar een 

beschrijving van hun kledingstijl.

De respondenten in de Turkse partyscene beschreven hun kleding‑

stijl veelal als sexy en kleurrijk. In de Marokkaanse scene zagen de 

bezoekers er weer heel anders uit. Hier geen jonge dames met een 

laag uitgesneden shirt op een strakke broek of kort rokje. De Marok‑

kaanse vrouwen droegen veelal lange rokken of jurken met daar‑

boven een shirt dat hun decolleté zorgvuldig bedekte. Deze meer 

verhullende kleding was echter meestal wel modieus of trendy. 

De kledingstijl van de mannen daarentegen had veel overeenkom‑

sten met die van de mannen in de Turkse partyscene. Veelal droegen 

zij een pantalon of een spijkerbroek met daarboven een blouse of 

strak shirt.

Naast het beschrijven van zichzelf en de andere bezoekers spraken 

de respondenten ook veelvuldig over de verschillen in kledingstijl 

tussen henzelf en autochtonen. In alle drie de partyscenes waren 

ze van mening dat autochtonen minder verhullende kleding dragen 
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dan zijzelf. Daarnaast gaven ze aan dat autochtonen over het alge‑

meen minder moeite doen om er mooi uit te zien tijdens het uitgaan. 

Zo vertelde een jonge Turkse man: ‘Ze zien er mooi uit hoor, die 

Hollanders, maar over het algemeen zie je toch veel zwarte hemdjes 

en topjes op een strakke spijkerbroek met hoge laarzen en zo.’

De Turkse vrouwen waren van mening dat autochtonen vaker uit‑

gaan en het niet meer zien als een speciale gelegenheid en daarom 

minder tijd en aandacht aan hun uiterlijk besteden. Volgens Thorn‑

ton (1995) en MacRae (2004) zoeken mensen met gelijke kledingstijl 

elkaar op in het nachtleven omdat ze zich meer op hun gemak voe‑

len tussen mensen die zo zijn als zijzelf. De kledingstijl was voor de 

Marokkaanse vrouwen daadwerkelijk een reden om te kiezen voor 

de Marokkaanse partyscene.

Persoonsgebonden restricties

Wat wel een belangrijke factor was in de uitgaanskeuze van met 

name de vrouwen in de Turkse en Marokkaanse scene was de regu‑

lerende rol van ouders. Met name de jonge Turkse vrouwen gaven 

aan van hun ouders niet naar party’s in het reguliere clubcircuit 

te mogen. Zij kregen wel toestemming van hun ouders voor Turkse 

party’s omdat zij dan onder toezicht van een oudere zus of nicht 

gingen. Veel vrouwen gaven tijdens het interview aan met name 

restricties te ervaren in de eerste jaren dat zij uitgingen. Zo ook deze 

Turkse vrouw: ‘Eerst mocht ik alleen uit met mijn tante mee naar 

Turkse party’s. Ik vond dat helemaal niet erg, het was altijd erg leuk 

met haar. Maar nu zijn mijn ouders meer gewend en mag ik zelf 

overal heen waar ik wil en vervolgens neem ik mijn zusje weer mee 

op stap.’

De Marokkaanse vrouwen spraken niet over eventuele beperkingen 

opgelegd door hun ouders, maar zij gaven zelf aan niet deel te willen 

nemen aan het reguliere nachtleven aangezien de wijze waarop dat 

georganiseerd is niet past bij hun levensstijl. De jongeren in de Asian 

party‑scene gaven helemaal geen melding van enige uitgaansres‑

tricties door hun ouders.

Conclusies

Een van de kernvragen van deze studie gaat over de wijze waarop 

jongeren voor een etno‑party kiezen. Hieruit is gebleken dat de 
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keuzen van etnische jongeren voortvloeien uit enerzijds hun per‑

soonlijke factoren en voorkeuren en anderzijds bepaald worden 

door de mogelijkheden en beperkingen opgelegd door de produ‑

centen van het nachtleven. De jongeren die participeren in de Asian 

party‑scene ervaren de minste restricties in hun keuze tussen de 

etno‑partyscene en het reguliere clubcircuit. Sociale factoren, zoals 

het onder elkaar willen zijn en vrienden en bekenden ontmoeten, 

bepalen hoofdzakelijk hun keuze voor de Asian party‑scene. De 

jongeren die kiezen voor de Marokkaanse vrijetijdsscene daaren‑

tegen ervaren veel restricties in hun uitgaanskeuzen. Met name de 

voorkeur voor culturele factoren, zoals de muziekprogrammering 

met bijbehorende dans‑ en kledingstijl, limiteerde hun keuze tot 

deelname aan de etno‑partyscene. De keuzevrijheid is voor veel 

bezoekers verder beperkt door restricties: voor vrouwen komen die 

beperkingen van thuis; mannen ervaren restricties vooral in de 

toegang tot het reguliere clubcircuit. Binnen de Turkse clubscene 

variëren de ervaren beperkingen en mogelijkheden om te kiezen 

tussen de etno‑partyscene en het reguliere clubcircuit tussen de 

bezoekers sterk. Sommige mannen en vrouwen participeren in 

beide scenes en maken hun keuzen afhankelijk van de samenstel‑

ling van hun vriendengroep en muziekvoorkeur van die avond. 

Andere jongeren daarentegen nemen uitsluitend deel aan de Turkse 

clubscene. Hierbij kunnen de muziekvoorkeur, kleding‑ en dansstijl, 

de regulerende rol van ouders (bij de vrouwen) en het ervaren deur‑

beleid in het reguliere clubcircuit (bij de mannen) een rol spelen.

De andere kernvraag van deze studie betreft de wijze waarop 

het uitgaansgedrag en de keuzen van de veranderde stedelijke 

bevolking de aanbodkant van het stedelijk nachtleven beïnvloedt. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is onderzoek gedaan 

naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden in het stedelijk 

nachtleven en hoe de producenten en meer specifiek de etnische‑

partyorganisatoren bijgedragen hebben aan nieuwe ontwikkelingen 

in het clubwezen. Hieruit is naar voren gekomen dat tegenwoordig 

diversiteit structureel verankerd is in het clubcircuit. De brede pro‑

grammering van clubs met daarin de aandacht voor verschillende 

partystijlen laat dit zien. De diversiteit van de programmering van 

clubs komt tegemoet aan de toegenomen culturele eisen en wensen 

van het meer divers wordende uitgaanspubliek. Deze differentiatie 

is ook zichtbaar binnen het etno‑partycircuit. Een belangrijke con‑

sequentie van de nieuwe wijze waarop het clubwezen georganiseerd 
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is, is dat tegenwoordig clubbing vele verschillende vormen aan‑

neemt. Bezoekers van clubs delen niet meer dezelfde clubcultuur. 

Tussen de verschillende clubscenes bestaan verschillen in muziek‑

programmering, sociale en culturele regels en deurbeleid. Hierdoor 

is clubbing als culturele activiteit gefragmenteerd geraakt en zijn 

clubs plekken geworden voor verschillende type party’s met een 

divers publiek, maar op verschillende tijden en dagen van de week.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Security and Justice in cooperation with Boom 

Juridische uitgevers. Each issue focuses on a central theme related 

to judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (no. 4, 2011) is Nightlife.

Tensions in urban nightlife
I. van Aalst and I. van Liempt

In recent decades the night‑time economy has started to play a sig‑

nificant role in city centre regeneration; it has become a vital element 

of the urban economy, as well as a marketing tool in the competition 

between cities. Concerns about personal safety and fear of crime 

determine to a large extent the success of these nightlife districts. 

Based on an analysis of policy documents, night‑time observa‑

tions and expert interviews with stakeholders in the Safe Nightlife 

Programmes of Rotterdam and Utrecht, different local safety meas‑

ures and their legitimizations in different local urban settings will 

be analysed. The question raised is how surveillance measures in 

different nightlife districts are legitimized, taking into account the 

fact that cities’ nightlife districts do not only need to be safe, but 

are also favoured by its visitors for adventure and excitement. What 

are the social implications of these surveillance measures and what 

does this mean for the character of cities’ nightlife districts?

Trends in substance use in Amsterdam’s nightlife
T. Nabben and D.J. Korf

The introduction and fast growing popularity of electronic dance 

music has strongly influenced the spread of so‑called party drugs 

in Amsterdam. Trends in substances use in Amsterdam’s nightlife 

have been monitored systematically with ‘Antenna’, combining 

qualitative and quantitative methods. Ecstasy remained the most 

popular stimulant drug, but since the late 1990s it had to compete 

with cocaine, and to a lesser extent with amphetamine. In the past 
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decade, GHB and ketamine also gained popularity among clubbers 

and pub‑goers. However, the vast majority does not take illicit drugs 

while going out at night. Alcohol remains by far the most popular 

substance, and has become even more important in the past decade.

Violence and the alcohol culture of rural youth
D. Weenink

This paper analyses the association between rural youth violence, 

drinking alcohol in the weekend and going to the pub, as compared 

to their peers in more urbanized areas. In addition, the paper analy‑

ses whether the gender gap in the use of violence is larger for rural 

youth. Based on self‑report data of 5,062 youngsters aged 14‑22 years 

old, two forms of violence were analysed. The first concerns physical 

violence: fighting, hitting someone resulting in medical treatment 

and wounding someone with a weapon. The second comprises 

behaviour that prepares for the use of violence: threatening and 

carrying a weapon. These two forms of violence were related to two 

types of rural areas on the basis of population density. It turned out 

that youngsters living in the least densely populated areas were not 

less likely to have engaged in physical violence whereas their peers 

in more densely populated rural areas had somewhat lower chances 

to do so. Concerning behaviour that prepares for violence, the 

analyses showed that in both rural areas, youth were slightly less 

likely to have engaged in such behaviour. Furthermore, the asso‑

ciation between drinking alcohol and the use of physical violence 

was stronger for youth living in both rural areas. The results also 

indicate that the gender gap in youth violence is not larger for rural 

youth. The paper concludes that future research should inquire the 

specific meanings of alcohol and violence in rural youth culture. 

Such research should take the diversity of rural areas into account, 

rather than relying on measures of population density only.

Alcohol consumption and aggression; a complex relation
N. van Hasselt, N. van Bunningen and R. Bovens

Not everyone using alcohol turns aggressive. The effect of a sub‑

stance like alcohol works differently for different individuals. This 

is not only due to the substance itself, but also to the drinker’s 

attitude, state of mind and personality, as well as the physical, 
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social and cultural settings in which drinking occurs. The rela‑

tion between alcohol consumption and aggression is therefore a 

complex one. Moreover alcohol consumption often takes place in 

settings and situations where other aggression stimulating factors 

are present. This article explores the relation between alcohol and 

aggression on the basis of existing literature. Attention goes to the 

effects of the substance itself, the drinker and the context in which 

the drinking takes place.

Ethnic diversity and changes in urban nightlife
S. Boogaarts

The urban population is becoming increasingly diverse and the 

growing (ethnic) diversity is having a singular effect on nightlife in 

Dutch cities. This paper examines the motivation behind and the 

nightlife choices of the young people who participate in ethno‑party 

scenes. By doing so it explores how the changing urban population 

affects the supply side of the nightlife market. The research findings 

discussed in this paper are taken from in‑depth interviews with 

consumers and producers of Turkish, Moroccan and Asian parties in 

the Netherlands, from participant observation in these three scenes 

and from in‑depth interviews with club owners of popular clubs. 

In order to analyze and adequately explain the nightlife experi‑

ences and choices made by ethnic young people, special attention is 

placed on the interrelationship between the structural strategies of 

the producers of nightlife and the personal preferences and agency 

of the consumers. By highlighting this interrelationship this paper 

demonstrates that nightlife has changed because of the increasing 

ethnic diversity of the Dutch population.
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Internetsites

www.veiligengezonduitgaan.nl
Website van het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan, een samen ‑

werkingsverband tussen het Trimbos‑instituut en het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Informatie over effectieve 

maatregelen (‘best practices’) voor een veilig en gezond uitgaans‑

leven en over de praktijkervaringen die in Nederlandse gemeenten 

zijn opgedaan.

Ook alcohol‑ en drugsgebruik en risico’s bij grote evenementen 

komen aan bod.

www.hetccv.nl/dossiers/Veilig+uitgaan/index
Op de site van het CCV zelf is ook informatie te vinden over uitgaan en 

veiligheid, zoals de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, een trendanalyse van 

alcoholgebruik door de jeugd en combigebruik van alcohol en drugs.

http://sanderflight.blogspot.com
Weblog van onderzoeker Sander Flight over allerlei aspecten van 

cameratoezicht in de (semi)publieke ruimte en de onvermijdelijke 

vraag of ‘het’ werkt.

www.stadsnachtwacht.nl
Website gewijd aan het onderzoeksproject ‘Surveillance in Urban 

Nightscapes; sociale en ruimtelijke effecten van cameratoezicht in 

stedelijke uitgaansgebieden in Groningen, Rotterdam en Utrecht’, dat 

wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en 

Universiteit Twente. Resultaten van het veldwerk worden op de site 

gezet. Voorts een agenda en relevante wetenschappelijke publicaties.

www.liss‑cost.eu
Website van het Europese onderzoeksprogramma ‘The Living in 

Surveillance Societies (LiSS) COST Action’. Dit is ontwikkeld om meer 

inzicht te krijgen in leven en werken in het ‘toezichttijdperk’ en zicht 

te krijgen op de gevolgen van de sterk toegenomen surveillance op 

allerlei terreinen.

www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=270521
De gemeente Utrecht schenkt op haar website de nodige aandacht 

aan het beleid inzake veilig uitgaan.
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Congresagenda

5‑9 augustus  Global socio‑economic crisis and crime control 

policies (ISC World Congress)

13 september  Bijstand van advocaten bij verhoren

21‑24 september  ESC annual conference: Rethinking crime and 

punishment in Europe

22‑23 september Justice in wartimes and revolutions: Europe, 

1795‑1950

12 oktober  Wie maakt Nederland veiliger?

20 oktober  Technologie en innovatie bij de politie

3‑4 november  Internment, incarceration and detention;  

Captivation histories in Europe around the First 

and Second World War

16‑19 november Breaking the mold: Innovations and bold 

 ventures in criminology

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Global socio‑economic crisis and crime control policies 
(ISC World Congress)
Global economic crisis has caused significant structural changes 

in state and society in many countries. Those changes must have 

affected also the crime situation. What kinds of crime prevention 

strategies have been adopted by different countries to cope with 

such changes? This congress examines the current situation of 

crime and crime prevention strategies mainly through compara‑

tive analysis of regions and nations. The four plenary sessions of 

the 2011 ISC World Congress will be dedicated to ‘Global econo‑

mic crisis and criminology’, ‘Frontiers of clinical criminology’, 

‘Corporate and business crime’ and ‘Models of state and crime 

 prevention strategies’.

Kobe and the central and western parts of Japan were not affected 

by the recent earthquake and tsunami. Therefore the congress will 

be held as planned.

Datum: 5‑9 augustus 2011

Locatie: Kobe, Japan

Informatie en aanmelding: http://wcon2011.com
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Bijstand van advocaten bij verhoren
Studiedag georganiseerd door het Centrum voor Politiestudies. 

De discussie of België als gevolg van de arresten van het EHRM 

(Salduz) advocaten moet toelaten bijstand te verlenen bij verhoren is 

gevoerd. Een aanpassing van het Wetboek van Strafvordering is dit 

jaar te verwachten. Waarschijnlijk zullen echter niet alle knelpunten 

bij wet kunnen worden geregeld. Informatie over het programma 

volgt op de website.

Datum: 13 september 2011

Locatie: Gent

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

ESC annual conference: Rethinking crime and punishment in 
 Europe
The main topics at the 2011 ESC conference are:

– traditional and new forms of crime and deviance;

– punishment and its alternatives;

– victims and victimization;

– crime prevention;

– crime and society;

– criminal justice and human rights;

– criminological theory, research and education.

The theme of the conference not only invites to reflect upon the 

basic and classical criminological ideas from a contemporary per‑

spective, but also proposes to discuss their current transformation, 

modification, and new developments.

Datum: 21‑24 september 2011

Locatie: Vilnius, Litouwen

Informatie en aanmelding: www.eurocrim2011.com

Justice in wartimes and revolutions: Europe, 1795-1950
Conference in English and in French organised by the Centre for 

Historical Research and Documentation on War and Contemporary 

Society (Cegesoma, Brussels), IRHIS (Université de Lille 3), CHDJ 

(Université catholique de Louvain) and Vrije Universiteit Amsterdam.

War and revolutions generate transformations of judicial institu‑

tions and practices, and bring about shifts in the occupation of 

positions within different sections of the judicial system, which 

then often undergoes expansion. These transformations can either 

have lasting effects or only be temporary, in which case the former 
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judicial system is restored. The conference focuses on innovations 

reflecting fundamental shifts in the concept and system of justice, 

which have been imported from other systems, states or ideologies. 

Another topic is changes in practices: did revolutions and wars 

bring about structural changes in the organisation and functioning 

of the courts, the penitentiary sector and crime control agencies? 

Finally the question is posed whether or not wars and revolutions 

brought about significant lasting changes in the personnel structure 

of the justice system and in the occupational position of the actors 

of justice (magistrates, lawyers, ministers of Justice, police forces, 

penitentiary personnel, et cetera). Here, the question of ‘purifi‑

cation’ deserves particular attention.

Datum: 22‑23 september 2011

Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: www.cegesoma.be/cms/

index_en.php?pag0nbr=30&pagofs=24

Wie maakt Nederland veiliger?
Steeds meer private veiligheidspartners doen hun intrede in de 

veiligheidszorg. Vooralsnog is de zogenoemde publiek‑private 

samenwerking (PPS) geen vanzelfsprekendheid en blijkt in de prak‑

tijk niet altijd gemakkelijk te realiseren. Wat houdt PPS nu eigenlijk 

in en hoe werkt het in de praktijk? Welke ervaringen zijn er op dit 

vlak? Critici van PPS merken op dat door de nadruk te leggen bij 

 private marktpartijen de overheid zich overlevert aan de private 

sector. Nadere informatie over het programma volgt op de websites 

van SMVP en CCV.

Datum: 12 oktober 2011

Locatie: Amersfoort, Regardz Eenhoorn

Informatie en aanmelding: vanaf eind augustus op www.smvp.nl en 

www.hetccv.nl

Technologie en innovatie bij de politie
De gewone consument is sneller in bezit van de nieuwste gadgets 

en werpt zich sneller op de nieuwste toepassingen op het internet 

dan de meeste privébedrijven en zeker dan de overheid. De sociale 

netwerksites boomen, de communicatietechnieken evolueren in 

een razend tempo en wat doet de politie? Reageert de politie snel 

genoeg op deze technische evoluties en is ze in staat te reageren op 

de veiligheidsproblemen die ontstaan door het massale gebruik van 
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nieuwe communicatiemiddelen? Introduceert de politie voldoende 

en voldoende snel het gebruik van de moderne technologieën om effi‑

ciënter en effectiever te werken? Kan zij iets leren van de commerciële 

bedrijven of met hen een partnerschap afsluiten? Nadere informatie 

over het programma volgt op de website.

Datum: 20 oktober 2011

Locatie: Turnhout

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Internment, incarceration and detention; Captivation histories in 
Europe around the First and Second World War
In transitional justice history, twentieth century war history and 

criminal justice history the practice of the prison system in the twen‑

tieth century is often neglected. Studies on the prison in criminal 

justice history focus mainly on philosophical theories (Elias, Rusche 

and Kirchheimer, Foucault, Garland, et cetera) and less on archival 

research. In twentieth century war history, the focus is usually on the 

concentration and extermination camps. Studies concerning transi‑

tional justice often only focus on the use of law and do not regard the 

prison system. This workshop, organised by the NIOD Institute for 

War, Holocaust and Genocide Studies, consequently aims to broaden 

the scope of case studies on captivation histories in Europe around the 

First and Second World War. It seeks to explore the historical practice 

of incarcerating enemies of the (former) regime, the changes that occur 

in the existing penal system by doing so, the emergence of new types of 

correctional institutions and their practical implementation in impris‑

onment cultures. Different types of prisons should be considered, the 

most important being: the regular prisons, internment camps and 

 different types of concentration camps (not the extermination camps).

Datum: 3‑4 november 2011

Locatie: Amsterdam

Informatie en aanmelding: http://erfenissenvancollaboratie.nl/node/76

Breaking the mold: Innovations and bold ventures in criminology
De termijn voor het indienen van abstracts voor het jaarcongres van 

de American Society for Criminology is inmiddels verstreken. Nadere 

informatie over het programma volgt op de website.

Datum: 16‑19 november 2011

Locatie: Washington

Informatie en aanmelding: www.asc41.com/annualmeeting.htm
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens;

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits‑

vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts‑

pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemde lingen, 

burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal 

recht. De geografische thesaurus maakt nu deel uit van de 
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 Justitie‑thesaurus. De gedrukte versie van de Justitiethesaurus is 

in beperkte mate beschikbaar. De digitale versie (pdf) is te vinden 

op de WODC‑website (www.wodc.nl). De oorspronkelijke WODC‑

thesaurus staat daar eveneens onder de knop ‘publicaties’ en de 

subknop ‘Cahiers’; kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2010 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Voert, M.J. ter, F. Zwenk, m.m.v. 
E.M.Th. Beenakkers
Kwaliteit in zware tijd; 

marktwerking, vraaguitval en 

notariële dienstverlening

2011, O&B 296

Verhoeven, M.A., B. van Gestel, 
D. de Jong
Mensenhandel in de 

Amsterdamse raamprostitutie; 

een onderzoek naar aard en 

opsporing van mensenhandel

2011, O&B 295

Molleman, T.
Benchmarking in het 

gevangeniswezen; een onderzoek 

naar de mogelijkheden van het 

vergelijken en verbeteren van 

prestaties

2011, O&B 294
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Slotboom, A., T.M.L Wong, 
C. Swier, T.C. van der Broek
Delinquente meisjes; 

achtergronden, risicofactoren en 

interventies

2011, O&B 293

Laan, A.M. van der, M. Blom
Meer jeugdige verdachten, maar 

waarom? Een studie naar de 

relatie tussen maatschappelijke 

ontwikkelingen en de 

veranderingen in het aantal 

jeugdige verdachten van een 

misdrijf in de periode 1997-2007

2011, O&B 292

Poot, C.J. de, A. Sonnenschein; 
with the cooperation of:  
M.R.J. Soudijn, J.G.M. Bijen, 
M.W. Verkuylen
Jihadist terrorism in the 

Netherlands; a description based 

on closed criminal investigations

2011, O&B 291

Engelse vertaling van O&B 281 

(2009)

Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

Heer‑de Lange, N.E. de (CBS), 
S.N. Kalidien (WODC) (eind‑
red.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2009: 

Ontwikkelingen en samenhangen

2010, O&B 289

Veen, H.C.J. van der (WODC), 
S. Bogaerts (Intervict)

Huiselijk geweld in Nederland; 

overkoepelend syntheserapport 

van het vangst-hervangst-, 

slachtoffer- en daderonderzoek 

2007-2010

2010, O&B 288

Knaap, L.F.M., F. el Idrissi, 
S. Bogaerts
Daders van huiselijk geweld

2010, O&B 287

Wijkhuijs, L.J.J., 
R.P.W.  Jennissen
Arbeidsmigratie naar Nederland; 

de invloed van gender en gezin

2010, O&B 286

Aebi, M.F., B. Aubusson 
de Cavarlay, G. Barclay, 
B. Gruszczyńska, S. Harren‑
dorf, M. Heiskanen, V. Hysi, 
V. Jaquier, J.‑M. Jehle, 
M. Killias, O. Shostko, P. Smit, 
R.  Þórisdóttir
European sourcebook of crime 

and criminal justice statistics – 

2010, fourth edition

2010, O&B 285

Diephuis, B.J. (RvdR), R.J.J. 
Eshuis (WODC), N.E. de Heer‑
de Lange (CBS) (eindred.)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2008; ontwikkelingen en samen-

hangen

2010, O&B 284

Velthoven, B.C.J. van,
C.M. Klein Haarhuis
Geschilbeslechtingsdelta 2009; 

over verloop en afloop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2010, O&B 283
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Kruisbergen, E.W., D. de Jong, 
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel; 

regulering, uitvoering en 

resultaten van 

undercovertrajecten

2010, O&B 282

Cahiers

Braak, S.W. van den, A. Son‑
nenschein, D.E.G. Moolenaar, 
P.R. Smit
Een methode voor het verklaren 

en voorspellen van trends

Cahier 2011‑5

Sonnenschein, A., S.W. van den 
Braak, D.E.G. Moolenaar
Trendwatch; introductie en eerste 

resultaten van een instrument 

ter verbetering van justitiële 

capaciteitsramingen

Cahier 2011‑4

More, P.A., G. Weijters
Tweede meting van de monitor 

nazorg ex-gedetineerden; 

resultaten en vergelijking tussen 

twee metingen in de tijd

Cahier 2011‑3

Laan, A.M van der, M. Blom 
(red.)
Jeugdcriminaliteit in de periode 

1996-2010; ontwikkelingen 

in zelfgerapporteerde daders, 

door de politie aangehouden 

verdachten en strafrechtelijke 

daders op basis van de Monitor 

Jeugdcriminaliteit 2010

Cahier 2011‑2

Mulder, J., M.H. Nagtegaal
Evaluatie van de pilot C&SCO-

CAM; Monitoring van de imple-

mentatie en doelstellingen van 

een programma ter preventie van 

geweld op middelbare scholen

Cahier 2011‑1

Flight, S., S. Bogaerts, 
D.J. Korf, D. Siegel
Aanpak georganiseerde 

criminaliteit in drie proeftuinen: 

eerste bevindingen

Cahier 2010‑12

Kaal, H.L.
Beperkt en gevangen? 

De haalbaarheid van 

prevalentieonderzoek naar 

verstandelijke beperking in 

detentie

Cahier 2010‑11

Weijters, G.
Delictkenmerken van de 

PIJ-populatie 1996-2005; 

ontwikkeling en vergelijking 

met jongeren met jeugddetentie, 

voorlopige hechtenis en OTS

Cahier 2010‑10

Moolenaar, D.E.G. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens t/m 2015; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2010‑9

Wubs, H., A.M. Galloway, 
I. Kulu‑Glasgow, N.L. Holvast, 
M. Smit, m.m.v. A. Leupen, 
E.M.Th. Beenakkers
Evaluatie van de 

naturalisatieceremonie

Cahier 2010‑8
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Croes, M.T., T. Geurts, 
M.J. ter Voert, F. Zwenk
Monitor Rechtsbijstand en 

Geschiloplossing. Nulmeting 

periode 2000-2009

Cahier 2010‑7

Kromhout, M.H.C. (WODC), 
T. Liefaard (Universiteit 
Utrecht), A.M. Galloway, 
E.M.Th. Beenakkers, 
B. Kamstra, R. Aidala (WODC)
Tussen beheersing en bege-

leiding; een evaluatie van de 

pilot ‘Beschermde opvang 

risico-AMV’s’

Cahier 2010‑6

Leerkes, A., M. Galloway, 
M. Kromhout
Kiezen tussen twee kwaden; 

determinanten van blijf- en 

terugkeerintenties onder (bijna) 

uitgeprocedeerde asielmigranten

Cahier 2010‑5

Weijters, G.M., P.A. More
De monitor nazorg ex-

gedetineerden; ontwikkeling en 

eerste resultaten

Cahier 2010‑4

Jongste, W.M. de, R.J. Decae
De competentie van enkelvoudige 

kamers in strafzaken verruimd; 

cijfermatige gegevens en 

ervaringen van de rechtspraktijk

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑3

Laan, A.M. van der, M. Blom, 
N. Tollenaar, R. Kea
Trends in de geregistreerde 

jeugdcriminaliteit onder 12- tot 

en met 24-jarigen in de periode 

1996-2007; bevindingen uit de 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑2

Nagtegaal, M.H., J. Mulder
Procesevaluatie van 

de prétherapie voor 

zedendelinquenten in PI Breda

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑1

Memoranda

Nas, C.N., M.M.J. van Ooyen‑
Houben, J. Wieman
Interventies in uitvoering; 

wat er mis kan gaan bij de 

uitvoering van justitiële (gedrags)

interventies en hoe dat komt. 

WODC-notitie

Memorandum 2011‑2

Dijk, E.M.H. van, m.m.v. 
M. Brouwers
Daling opleggingen tbs 

met dwangverpleging; 

ontwikkelingen en achtergronden

Memorandum 2011‑1

Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.F. Kouwenberg
De Wet opsporing terroristische 

misdrijven drie jaar in werking

Memorandum 2010‑3

Ooyen‑Houben, M.M.J. van,  
F.L. Leeuw
Evaluatie van justitiële (beleids)

interventies; WODC-notitie

Memorandum 2010‑2

JV_04_11.indd   110 4-7-2011   7:54:20



111WODC: website en rapporten

Sonnenschein, A., D.E.G. 
Moolenaar, P.R. Smit,
A.M. van der Laan
Capaciteitsbehoefte 

Justitiële Jeugdinrichtingen 

in verandering; trends, 

ketenontwikkelingen en 

achtergronden

Memorandum 2010‑1

Factsheets

More, P.A., G. Weijters
Schuldenproblematiek van 

jongvolwassen gedetineerden

Factsheet 2011‑2

Blom, M., G. Weijters, A.M. van 
der Laan
Problemen met geld en 

delinquent gedrag van 

adolescenten

Factsheet 2011‑1 

Nagtegaal, M.H.
Risicotaxatie- en 

risicomanagementmethoden; 

een inventarisatie in de 

forensisch psychiatrische centra 

in Nederland

Factsheet 2010‑7

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, 
M. Blom, S.M. Alma, A.A.M. 
Essers, I.M. Bergman
Recidivebericht 1997-

2007; ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van 

Nederlandse justitiabelen

Factsheet 2010‑6

Alberda, D.L., V.A.M. Drost, 
B.S.J. Wartna
Recidive onder werkgestrafte 

jongeren

Factsheet 2010‑5  

Bregman, I.M., B.S.J. Wartna
Recidive TBS 1974-2006; 

ontwikkelingen in de 

strafrechtelijke recidive van 

ex-terbeschikkinggestelden: een 

tussenverslag

Factsheet 2010‑4

Zwenk, F., M.J. ter Voert
Bezwaar dat ik bel? Pilot 

proactieve geschiloplossing van 

de Dienst Justis

Factsheet 2010‑3

Weijters, G., P.A. More,  
S.M. Alma
Nazorgproblematiek en recidive 

van kortgestrafte gedetineerden

Factsheet 2010‑2

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Monitor veelplegers 2010; trends 

in de populatie van de zeer 

actieve veelplegers uit de periode 

2003-2007

Factsheet 2010‑1
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Themanummers Justitiële verkenningen

De komende nummers zijn gewijd aan:

Jv 5: Huwelijk en scheiding

Jv 6: Tbs

Nadere informatie bij de redactie.
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