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De ingrediënten van het kruitvat 
 

 

Deze notitie biedt een overzicht van risicofactoren voor uitgaansgeweld die vermoedelijk een rol 

speelden in Haren, op de inmiddels beruchte avond van 21 september 2012. 

Het Trimbos-instituut schreef deze notitie op verzoek van de commissie Cohen, die de rellen in 

Haren onderzocht. Deze notitie biedt dus geen analyse van de gebeurtenissen in Haren, maar zet 

vooral inzichten op een rij die helpen om de gebeurtenissen in Haren te duiden. 

Afgelopen tien jaar heeft de kennis over uitgaansgeweld een flinke vlucht genomen. De 

verschillende risicofactoren die deze vorm van geweld beïnvloeden zijn steeds beter in beeld. Veel 

daarvan speelden waarschijnlijk een rol in Haren. 

Bij geweld onder invloed is vrijwel altijd sprake van een samenspel tussen de kenmerken van 

personen die dat geweld plegen, de genotmiddelen die zij hebben gebruikt en de omgeving waarin 

dat gebeurt (zoals onderstaand schema illustreert)
1
. Je zou het kunnen zien als de ingrediënten 

van een kruitvat, die met elkaar zorgen voor een al dan niet explosieve mix. Daarnaast is er 

meestal een trigger, waardoor een situatie ineens kan escaleren, een lont waarmee het kruitvat 

wordt aangestoken
2
.  

Vanuit dit perspectief is het mogelijk om duiding te geven aan het excessieve geweld in Haren. 

Daarbij wordt duidelijk dat genotmiddelen, in samenspel met andere risicofactoren zoals de 

hedendaagse uitgaanscultuur, vermoedelijk een belangrijke rol speelden bij de gebeurtenissen 

van die middag en avond. 

 

 

 
                                                           
1
 Chermack & Giancola, 1997; Zinberg, 1982 

2
 Ferwerda e.a., 2012 

agressie

Middel

o.a. samenstelling, dosering, 
combinatie met ander middel

Persoon 

o.a. leeftijd, sekse, genetische 
kenmerken, 

persoonlijkheidskenmerken

Omgeving

fysieke, sociale, 
professionele en culturele 

kenmerken
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Genotmiddelen  
 

De beelden van Haren die de wereld over gingen waren duidelijk: er was daar volop alcohol 

aanwezig en er werd veel gedronken. Maar was alcohol de brandstof voor het geweld? En welke 

rol speelden drugs zoals XTC en cocaïne? Is het aannemelijk dat deze drugs op grote schaal zijn 

gebruikt en van invloed waren op het geweld in Haren? 

 

 

Alcohol en agressie  

Alcohol hoort voor de meeste jongeren bij feesten en is het meest gebruikte genotmiddel in het 

uitgaansleven. Vooral laat in de nacht en vroeg in de morgen, op vrijdag- en zaterdagnacht, zijn er 

veel dronken mensen in het uitgaansleven
3
 en komt ook het meeste uitgaansgeweld voor

4
. Dat 84% 

van de daders van uitgaansgeweld onder invloed is
5
, is dus niet verrassend.  

Het lijkt er op dat de meeste daders op een uitgaansavond flink wat innemen: 15-20 glazen. Dat is 

meer dan uitgaanders gemiddeld drinken
6
. Hun uitgaansavond begint vaak al voor het bezoek aan de 

kroeg of club, bij het indrinken. Jongeren die indrinken alvorens uit te gaan, drinken tijdens een 

avond uit aanzienlijk meer dan andere uitgaanders. Zij blijken ook vaker betrokken te zijn bij 

geweld
7
. Langer drinken en indrinken vergroot de kans op dronkenschap

8
 en – in samenhang 

daarmee - agressie. Op basis van de beelden van Haren is aannemelijk is dat veel jongeren die daar 

aanwezig waren vanaf de middag al stevig aan het drinken waren. 

 

Gezien de impact van alcohol op het brein, is het logisch dat onder invloed van drank meer agressie 

ontstaat. Zo werkt de prefrontale cortex minder goed met een slok op en raakt de amygdala van 

slag
9
. De prefrontale cortex is betrokken bij hogere cognitieve functies en de amygdala bij 

emotieregulatie. Ontregeling van deze twee gebieden kan leiden tot:  

• meer zelfoverschatting 

• meer focus op het hier en nu, minder op lange termijn gevolgen 

• minder impulsbeheersing, meer emotionaliteit 

• minder goede beoordeling van sociale en riskante sitiuaties 

• minder angst voor sancties en minder angst in riskante situaties 

• snellere irritatie.
10

 

 

                                                           
3 Hughes e.a., 2012 

4 O.a de Groot en van der Land, 2012 

5 Bieleman e.a., 1998. 

6 Bieleman e.a., 1998; Hughes e.a (b)., 2011; Van der Poel e.a. 2010; . 

7 O.a. Hughes e.a.2007; Hughes e.a. 2012, Miller e.a. 2012. 

8 Hughes e.a., 2012 

9 O.a. Ferwerda e.a, 2012 

10 O.a. Van Hasselt et al 2011; Graham & Homel 2008, Scott.& Dedel, 2006; Engineer et al 2003 
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Gevolg is dat een situatie die normaliter niet zou escaleren, waarin een beroep wordt gedaan op 

vaardigheden zoals impulsbeheersing en een goede inschatting van de situatie, onder invloed van 

alcohol gemakkelijker uit de hand loopt
11

. Hoe meer er gedronken is, hoe groter deze effecten. De 

kans op agressie neemt daardoor toe. Sterker nog: er is een relatie tussen de ernst van het geweld en  

de mate van dronkenschap
12

. Er lijkt wel vaak sprake te zijn van een omslagpunt, dat niet voor  

iedereen op hetzelfde punt ligt: de een is na acht glazen niet meer in staat om een gerichte klap uit 

te delen, de ander is na vijftien glazen nog gecoördineerd genoeg voor een vechtpartij. Gewenning, 

sekse, leeftijd en lichaamsbouw beinvloeden het effect van alcohol
13

. Of alcohol leidt tot agressie 

heeft dus niet alleen te maken met (de dosis van) het middel, maar ook met de persoon (waarover 

meer in het volgende deel).  

 

Naast fysieke persoonskenmerken spelen ook verwachtingen een rol. Jonge mannen voelen zich met 

een glas op eerder sterk, agressief, moedig en minder angstig, vooral als ze met een grote groep 

andere jongens zijn
14

. Dat komt vermoedelijk niet alleen door de alcohol en de steun van de groep, 

maar ook door verwachtingen. Bij experimenteel onderzoekblijkt dat diegenen die verwachten 

agressief te worden van alcohol, na een paar glazen daadwerkelijk agressiever worden, als zij 

worden geprovoceerd
15

. Ander onderzoek laat zien dat wie denkt dat alcohol bijdraagt aan agressie, 

vaker betrokken is bij geweld
16

. Wellicht speelt daarbij een rol dat alcohol door jongeren
17

 ook wordt 

gezien als een excuus voor agressie
18

.  

Bij jongeren die bewust geweld opzoeken, relschoppers, speelt de verwachting dat alcohol agressief 

maakt een belangrijke rol. Ze drinken vaak in om zich op te laden voor geweld
19

. Hier wordt in het 

tweede deel verder op ingegaan.  

 

Drugs en agressie  

Drugsgebruik komt, ook onder jongeren, aanzienlijk minder voor dan alcoholgebruik. Jongeren die 

vaak uitgaan gebruiken wel meer dan hun leeftijdsgenoten
20

. Dat doen ze meestal niet bij elke avond 

uit en niet in elke omgeving. Zo wordt XTC vooral gebruikt op grootschalige dancefeesten, om de 

muziek en het dansen intensiever te ervaren
21

. Dat XTC een belangrijke rol heeft gespeeld in Haren is 

daarom niet aannemelijk, datzelfde geldt voor GHB en cannabis. Deze middelen worden door 

uitgaanders vooral gebruikt vanwege hun ontspannende werking
22

 en dragen zelden of nooit bij aan 

                                                           
11 O.a De Groot & van der Land, 2012 

12 O.a. Godlaski & Giancola, 2009; Giancola Giancola & Corman, 2007Graham & Wells 2001; Chermack & Taylor, 1995 
13

 O.a Mathijssen & Twisk, 2001 
14 

O.a Bieleman e.a. 1998  
15

 Chermack & Taylor, 1995 
16

 Smucker, Barnwell, Borders & Earleywine,2006 
17

 Lange tijd zag ook de rechtelijke macht dronkenschap als een verzachtende omstandigheid. Inmiddels is er wetgeving in voorbereiding, 

waardoor dit juist een strafverzwarende omstandigheid wordt. 
18

 O.a. Bushman & Cooper, 1990 
19

 O.a. Ferwerda e.a., 2010 
20

 Van der Poel e.a., 2010. 
21

 Nabben, 2010 
22

 Nabben, 2010 
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geweld
23

. Gebruik van XTC, de zogenaamde lovedrug, zorgt zelfs vooral voor gevoelens van empathie 

en mogelijk juist voor een afname van geweld
24

.  

 

Cocaïne en amfetamine passen eerder in een omgeving zoals ‘project X’ in Haren. Het gebruik van 

amfetamine en (snuif-)cocaïne komt relatief veel voor bij daders van uitgaansgeweld. Zo zijn 

mannelijke cocaïnegebruikers twee keer zo vaak betrokken bij geweldsincidenten als niet-

gebruikers
25

. Onder jongeren die geweld opzoeken, worden deze middelen soms bewust gebruikt  

ter voorbereiding op geweld
26

 of om een excuus te hebben voor betrokkenheid daarbij
27

.  

Gebruik van amfetamine en cocaïne zorgt ervoor dat het brein meer noradrenaline afgeeft. Deze  

neurotransmitter veroorzaakt een opwindend gevoel. Het lichaam geeft dan signalen af die lijken op 

een vechten-of-vluchten reactie: alertheid, spierspanning en hartslag zijn hoog. Normaal gesproken 

is dat een prettig en energiek gevoel, maar het kan ook doorslaan in intense angstgevoelens of 

agressie. Hoe meer er is gebruikt, hoe groter die kans wordt. Ook zonder een duidelijke aanleiding 

kan iemand dan ineens exploderen
28

. Gebruikers noemen prikkelbaarheid, opgefokt en agressief 

gedrag zelf ook als negatieve effecten van deze middelen die ze soms ervaren
29

. 

 

Combigebruik 

Gebruik van alleen cocaïne komt bijna niet voor. Dit middel wordt vrijwel altijd gecombineerd met 

alcohol, bijvoorbeeld om de verdovende effecten van alcohol weg te nemen
30

. Het is niet duidelijk in 

welke mate dat ook geldt voor amfetamine, maar ook dit middel lijkt vaak gecombineerd te worden 

met alcohol
31

. (Zie verder onder ‘combigebruik’.)  

Daders die onder invloed van drugs uitgaansgeweld plegen (14%) hebben vrijwel altijd ook 

gedronken
32

. Meestal is er sprake van gebruik van stimulerende middelen (cocaïne en amfetamine
33

) 

in combinatie met alcohol. Het onderzoek waaruit deze cijfers blijken is enigszins gedateerd, maar 

recenter onderzoek naar combigebruik bij uitgaansgeweld ontbreekt. Het is goed denkbaar dat dit 

nu vaker een rol speelt dan indertijd, aangezien de afgelopen vijftien jaar combigebruik sterk is 

toegenomen onder uitgaanders
34

.  

Volgens praktijk professionals (zoals politie en beveiliging) blijkt er in gevallen van excessief geweld 

vaak sprake van gebruik van een combinatie van amfetamine of cocaïne en alcohol
35

. Ook personeel 

                                                           
23

 Ferwerda e.a., 2012 
24

 Graham & Homel, 2008 
25

 Schnitzer e.a. 2010 
26

 O.a Ferwerda e.a., 2010 
27

 Bushman & Cooper, 1990 
28 

Ferwerda e.a., 2012 
29 

Nabben, 2010, p. 231 en 251 
30 

Benschop e.a., 2009; Benschop, Nabben & Korf, 2009 
31 

Nabben, 2010 
32

 Bieleman e.a. e.a. 1998 
33

 Bieleman e.a. en collega’s noemen ook XTC. Dat is opmerkelijk. Dit middel wordt in andere bronnen niet in verband gebracht met 

agressief gedrag (zie eerder). 
34

 Doekhie, Nabben & Korf, 2010 
35

 Muller e.a, 2010 
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van uitgaansgelegenheden heeft de indruk dat jongeren zich agressief gedragen als gevolg van 

combinatiegebruik van alcohol en drugs
36

.  

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van gecombineerd gebruik van stimulantia en alcohol 

op agressieve gevoelens. Bekend is wel dat de stimulerende werking meestal wordt versterkt. 

Bovendien kan een gebruiker, door de oppeppende werking van de drugs, meer alcohol drinken dan 

normaliter (alcohol is immers verdovend)
37

. Onder invloed van drugs kunnen mensen dus veel 

dronkener, en vermoedelijk ook agressiever worden. Dat blijkt ook uit analyses van 

ordeverstoringen. Gecombineerd gebruik wordt daarbij vaak genoemd als oorzaak van 

onberekenbaar en onvoorspelbaar gedrag
38.

 Beschreven worden ordeverstoringen waarbij jonge 

mannen in groepsverband onder invloed van grote hoeveelheden alcohol en cocaïne geen angst 

lijken te kennen, ontremd zijn en ook nauwelijks pijn lijken te voelen
39

.  

 

 

Dat alcohol een rol heeft gespeeld bij het geweld in Haren is aannemelijk. Vermoedelijk was 

het gros van de aanwezige jongeren flink onder invloed, na uren drinken. Hoe meer 

dronkenschap, des te groter de kans op geweld. 

Ook gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne of amfetamine speelde mogelijk een rol, 

binnen een beperkte groep. Dat is vooral aannemelijk als er jongeren aanwezig waren die 

bewust op zoek waren naar geweld en die deze middelen vaker gebruiken om zich daarvoor 

op te laden.   

                                                           
36

 Bieleman e.a. e.a., 1998 
37

 Pennings e.a,. 2002 
38

 Ferwerda, Van Leiden & Van Ham, 2010 
39

 Muller e.a., 2009 
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1. Persoon  
 

Lang niet iedereen loopt even veel risico om betrokken te raken bij (uitgaans)geweld. 

Persoonskenmerken bepalen sterk hoe iemand reageert op genotmiddelen en stressvolle 

omstandigheden, maar ook of iemand geweld opzoekt. Welk type mensen raakt eerder betrokken 

bij uitgaansgeweld? En verklaart dat waarom de situatie in Haren zo escaleerde? 

 

 

Jonge mannen op zoek naar sensatie 

In het uitgaansleven gaan vooral jonge mannen met elkaar op de vuist. Ook overlast wordt vooral 

door jongens veroorzaakt
40

. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn groot als het gaat om 

geweld, evenals die tussen jongeren en ouderen. Gedurende de puberteit neemt de behoefte aan 

nieuwe en spannende ervaringen toe, met een piek rond het 16
e
 jaar

41
. Het brein reageert– vooral in 

het begin van de puberteit – sterker op spanning en sensatie dan in enige andere levensfase. Dat 

komt door de overgevoeligheid van het brein (stratium en amygdala), die vermoedelijk samenhangt 

met de toename van geslachtshormonen. In vergelijking met volwassenen zijn jongeren overgevoelig 

voor sensaties en hebben een grotere hang naar kicks, een minder goede impulsbeheersing, worden 

zij sterker beïnvloed door leeftijdsgenoten en kunnen zij risico's minder goed inschatten
42

. Ze 

vertonen daardoor relatief veel riskant gedrag, vooral diegenen die kunnen worden getypeerd als 

sensatiezoekers. Sensatiezoekers zijn relatief vaak betrokken bij geweld en gebruiken meer 

genotmiddelen dan leeftijdsgenoten
43

. 

 

 

 

De verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en volwassenen, kunnen waarschijnlijk voor een deel 

worden verklaard door verschillen in testosteronspiegel. De hoeveelheid testosteron neemt, vooral in 

jongenslijven, in de puberteit sterk toe, evenals riskant gedrag
44

. Ook bij meisjes neemt riskant gedrag in de 

loop van de puberteit toe, maar veel minder sterk. Met de jaren neemt het testosteron niveau af en het 

serotonine niveau toe, en dat verklaart vermoedelijk voor een belangrijk deel waardoor mannen van boven de 

veertig overwegend minder agressief zijn dan adolescenten en jong-volwassenen
45

. 

 

 

 

                                                           
40

 Tollenaar e.a., 2007 
41

 O.a. Steinberg e.a., 2008 
42

 O.a. Crone & Dahl 2012 
43

 O.a. Braams e.a., 2013; Steinberg e.a., 2008 
44

 Peper & Dahl, in press 
45

 Robins, 1996; Brown & Linnoila, 1990 
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Alcohol en leeftijd 

Jongeren kunnen minder goed tegen alcohol. Ze zijn immers minder gewend aan alcohol en hebben 

dus minder tolerantie opgebouwd. Ook hebben ze gemiddeld een lager lichaamsgewicht dan 

volwassenen, waardoor de alcoholconcentratie in hun bloed sneller stijgt
46

. Jongeren reageren 

bovendien anders op alcohol dan volwassenen; ze kunnen van het ene op het andere moment 

stomdronken zijn (zie kader). Professionals in het uitgaansleven zeggen relatief veel problemen 

teervaren met deze groep, die door onervarenheid met alcohol hun gedrag niet meer in de hand 

heeft
47

. 

 

 

Jongeren lijken niet snel dronken en voelen zich ook niet snel dronken. Dat komt doordat hun kleine 

hersenen (cerebellum) nog minder ontwikkeld zijn. Dit deel van het brein regelt de coördinatie van 

bewegingen en het bewaren van het evenwicht. Het werkt onder invloed van alcohol minder goed, althans bij 

volwassenen
48

. Zij krijgen onder invloed stoornissen van motoriek, coördinatie en cognitieve functie. Gevolg is 

dat ze moeite hebben met het in een rechte lijn lopen, stilstaan en autorijden. Jongeren die veel hebben 

gedronken kunnen soms nog prima over een rechte lijn lopen en fietsen. De kleine hersenen zijn bij hen nog 

minder ontwikkeld, waardoor alcohol minder invloed heeft op dit deel van het brein. Ze hebben daardoor 

vaak geen idee hoe dronken ze eigenlijk zijn
49

. 

 

  

Toch plegen de meeste adolescenten en jong-volwassenen geen geweld, ook niet onder invloed. Wie 

zijn dan die geweldsplegers die het uitgaansleven onveilig maken? Vaak worden twee soorten 

geweldplegers onderscheiden: de een belandt per ongeluk in een geweldssituatie, de ander zoekt 

die bewust op. Sommige wetenschappers maken daarbij onderscheid tussen impulsief en 

instrumenteel geweld
50

, anderen tussen intentionele en niet-intentionele geweldplegers
51

 (de 

laatste tweetermen worden hier aangehouden).  

 

Intentioneel geweld 

Circa 40% van de uitgaans- en recreatiedelicten wordt gepleegd door een kleine groep jongeren en 

jongvolwassenen die bewust geweld opzoekt. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste ernstige 

geweldsdelicten en hebben vaak al meerdere geweldsdelicten gepleegd
52

. De intentionele 

geweldspleger opereert meestal in een groep. Met zijn vrienden zoekt hij situaties op waarin geweld 

gemakkelijk ontstaat, of gemakkelijk wordt uitgelokt. De spanning die daarbij hoort is een deel van 

zijn uitgaansplezier en vechten hoort vaak bij het uitgaansritueel van zijn groep. Hij is zelf niet altijd  

                                                           
46

 Kerssemakers & van Meerten, 2008 
47

 Ferwerda e.a, 2012 
48

 Kerssemakers & van Meerten, 2008 
49

 Van der Lely, de Visser & Ligterink, 2012 
50

 Blair, 2010 
51

 Beke & Kleiman, 1993  
52

 Beke & Kleiman, 1993 
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de aanstichter, maar raakt bijvoorbeeld betrokken omdat een van zijn vrienden ruzie krijgt. Binnen 

de groep verschillen de rollen per avond: de ene keer lokt de een geweld uit en schiet de ander te 

hulp, de volgende keer zijn de rollen andersom. Wel is er binnen een groep vaak een soort leider
53

. 

Alcohol en drugs spelen een belangrijke rol bij intentioneel geweld. Groepen die bewust conflicten 

zoeken met rivaliserende groepen of gezagsdragers gebruiken soms bewust alcohol (en andere 

middelen) ter voorbereiding op het geweld
54

. Vermoed wordt dat er onder relschoppers sprake is 

van een toename van alcohol‑ en drugsgebruik (vooral cocaïne), waardoor hun gedrag 

onvoorspelbaarder en gewelddadiger wordt
55

. 

Intentionele geweldplegers volharden vaker in het plegen van geweld, ook als ze de twintig 

gepasseerd zijn. Vooral diegenen die op jonge leeftijd hun eerste geweldsdelict pleegden, blijken 

vaak ook als jong-volwassene nog regelmatig betrokken bij deze vorm van geweld
56

. 

 

 

Niet-intentioneel geweld 

Het meeste uitgaans- en recreatieve geweld is niet-intentioneel. Circa 60% van deze delicten wordt 

gepleegd door daders die niet op zoek waren naar geweld
57

. Ook hierbij speelt de sociale omgeving 

vaak een rol. Dit type dader raakt in een situatie verzeild, doordat er bijvoorbeeld een meisje wordt 

lastig gevallen, of een vriend wordt aangevallen. Dat roept gevoelens van eer, wraak of angst voor 

gezichtsverlies op. Een flinke fysieke reactie lijkt op dat moment een logische oplossing en is erg 

verleidelijk. De gevolgen daarvan worden op dat moment uit het oog verloren
58

. Ook kunnen deze 

jongeren betrokken raken bij geweld dat is aangewakkerd door intentionele geweldplegers, 

bijvoorbeeld omdat ze verontwaardigd zijn over de bejegening door de politie
59

.  

Jongeren en jongvolwassenen die moeite hebben om hun impulsen te beheersen, kunnen hun 

agressie op zo'n moment minder goed in de hand houden. Het risico op 'toevallig' geweld is dan ook 

groter bij personen met een kort lontje. Dat geldt nog sterker als zij onder invloed van alcohol zijn. 

Impulsieve jongeren vertonen sneller agressief gedrag na het drinken van alcohol dan jongeren die 

minder impulsief zijn
60

.  

 

 

Testosteron lijkt een belangrijke rol te spelen bij agressief gedrag van mannen die onder invloed zijn van 

alcohol. Uit experimenten met apen blijkt dat alleen dominante en agressieve apen met een hoog 

testosteronniveau onder invloed van alcohol agressiever worden
61

.  

 

 

                                                           
53

 Beke & Kleiman, 1993; Van Leiden, Arts & Ferwerda, 2009; Beke, van Wijk & Ferwerda, 2006 
54

 Terlouw e.a., 1999; Van Leiden e.a., 2009 
55

 Ferwerda, Van Leiden & Van Ham, 2010 
56

 Van Nobelen en Van der Leest, 2011  
57

 Beke & Kleiman, 1993 
58

 Ferwerda e.a., 2012 
59

 Muller e.a., 2011 
60

 Fulwiler et al., 2005 
61

 Miczek e.a., 1994 
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Slachtoffers 

De onervaren stapper loopt relatief veel risico om slachtoffer te worden van uitgaansgeweld. 

Onervaren stappers kennen de regels van de straat vaak nog niet. Ze weten niet wanneer en met 

wie ze al dan niet in discussie moeten gaan
62

. Ook hun onervarenheid met alcohol en/of andere 

drugs speelt soms een rol (zie eerder).  

 

In het uitgaansleven zijn niet alleen uitgaanders het slachtoffer van uitgaansgeweld, en incidenteel 

een voorbijganger. Ook professionals van politie en ambulance zijn vaak slachtoffer van 

(uitgaans)geweld
63

. Haren is daar een extreem voorbeeld van. Bij geweld tegen de politie is de dader 

relatief vaak onder invloed van alcohol of drugs
64

. Een veel voorkomende oorzaak van agressie tegen 

professionals in het uitgaansleven is dat (veelal benevelde) vrienden of passanten zich bemoeien 

met een aanhouding of optreden
65

. 

 

 

De sensationele berichtgeving rond Haren maakte het tot een evenement dat een flink 

appèl deed op sensatiezoekers. Juist jongeren die erg houden van spanning en sensatie 

vertonen relatief veel riskant gedrag en zijn vaker betrokken bij geweld. Ook gebruiken zij 

vaker genotmiddelen dan jongeren die minder gevoelig zijn voor het vooruitzicht van 

spanning en sensatie.  

Sommigen daders gebruiken bewust genotmiddelen, om zich op te laden voor 

uitgaansgeweld. De meesten raken echter betrokken bij dit type geweld doordat ze onder 

invloed minder handig en agressiever reageren op stressvolle situaties, waarin 

bijvoorbeeld vrienden worden aangevallen.  

Mogelijk trok Haren ook een groep onervaren stappers aan, die de regels van het uitgaan 

nog niet goed kennen, en nog weinig ervaring hebben met het omgaan met alcohol. De 

ervaringen in het uitgaansleven laten zien dat juist deze groep relatief veel problemen 

veroorzaakt. 
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2. Omgeving 

 

De derde factor die mede bepalend is of uitgaansgeweld al dan niet ontstaat, is de omgeving. De 

omgeving die Haren bood was verre van een gebruikelijke uitgaansomgeving. Toch waren veel van 

de risicofactoren voor geweld die in het uitgaansleven een rol spelen ook van invloed in Haren.  

 

 

Fysieke omgeving 
 

Ongemak en irritatie  

Ongemak en irritatie vergroten de kans op agressie
66

, zeker als mensen onder invloed zijn. Dat geldt 

bijvoorbeeld als het publiek last heeft van benauwdheid, overprikkeling of beklemming. Veel drukte, 

lawaai en weinig bewegingsvrijheid vergroten dan ook de kans op uitgaansgeweld
67

.  

Een gevoel van ongemak kan worden versterkt doordat er geen zitgelegenheid is, waardoor er geen 

mogelijkheid is om even uit te rusten. Ook als er geen aanbod van entertainment of eten is 

waardoor het publiek zich verveelt of last heeft van een lege maag, kan dat zorgen voor irritatie
68

. 

Publiek dat zich vermaakt , is daarentegen minder vaak agressief
69

. Beschikbaarheid van eten zorgt 

er niet alleen voor dat er minder irritatie ontstaat door een lege maag, maar zorgt bovendien dat er 

minder wordt gedronken.Een volle maag draagt bovendien bij aan een minder snelle 

alcoholopname, waardoor mensen minder snel dronken worden
70

. Kortom: daar waar publiek goed 

wordt verzorgd, tot rust kan komen en wordt vermaakt, ontstaat minder snel geweld.  

Een onverzorgde uitstraling met veel troep draagt daarentegen bij aan een gevoel van ongemak
71

. 

Daarnaast straalt het uit dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie zaken zoals 

dronkenschap en asociaal gedrag tolereren
72

. In uitgaansgelegenheden waar de indruk bestaat dat 

‘alles kan’, komt aanzienlijk meer dronkenschap (en agressie) voor dan in verzorgdere 

uitgaangelegenheden
73

. 
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Onbegrensd en anoniem 

Daar waar weinig toezicht is of losse normen gelden, vindt meer uitgaansgeweld plaats. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook in omgevingen waar gemakkelijk toegang tot goedkope alcohol is. Uit onderzoek 

blijkt dat op locaties waar ruim aabod is van alcohol meer geweld plaatsvindt
74

. Ook in en rond 

uitgaansgelegenheden die gekenschetst worden door een uitgelaten en losbandige sfeer ontstaat 

gemakkelijker geweld. Een dergelijke sfeer bevordert een sociaal klimaat waarin mensen primair en 

soms agressief reageren. In dergelijke gelegenheden is vaak wel sprake van normen met betrekking 

tot overlast, maar alcoholgebruik lijkt onbegrensd mogelijk
75

. 

Anonimiteit is een bijzondere vorm van onbegrensdheid en wordt in de literatuur vaak genoemd als 

een risicofactor. Die verklaart vermoedelijk waarom veel uitgaansgeweld buiten plaatsvindt
76

. Op 

straat is de sociale controle veel beperkter en de kans om ongestraft weg te komen groter dan in 

een uitgaansgelegendheid. Slecht verlichte straten met weinig toezicht zijn dan ook speciaal vatbaar 

voor het ontstaan van agressie
77

. In het donker permitteren mensen zich meer onetisch gedrag, 

vermoedelijk omdat ze zich anomiemer wanen
78

.  

Vaak wordt gesuggereerd dat mensen zich binnen een mensenmassa ook anoniem wanen, en er 

sprake zou zijn van de-individualisatie. Hierdoor zouden mensen in groepen grensoverschrijdend 

gedrag vertonen. De recente literatuur laat echter zien dat dit eerder te maken heeft met de sociale 

normen die er in die context zijn, bijvoorbeeld van aanwezige vrienden
79

.  

 

Beschikbaarheid gelegenheidswapens 

Meestal beperkt uitgaansgeweld zich tot beperkte mishandelingen en valt het letsel mee. Is er 

echter gemakkelijk een wapen voorhanden, doordat het is meegenomen of wanneer een 

beschikbaar voorwerp als wapen kan dienen, dan ontstaat vaak ernstiger letsel. Daarbij blijkt 

overigens dat de kans op geweld sterker toeneemt door wapenbezit dan door geweld
80

. Als 

gelegenheidswapens worden bijvoorbeeld vaak flessen en stoelpoten gebruikt
81

. 
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Sociale omgeving 

 

Jongeren gaan zelden alleen uit. Jongens gaan vooral uit in grotere groepen, meisjes vaker in duo’s
82

. 

De groep is sterk bepalend voor het gedrag van jongeren tijdens het uitgaan. Zo wordt het 

drinktempo, vooral bij jongens, sterk bepaald door het drinktempo van de groep
83

. Jongeren die in 

grote groepen uitgaan, drinken dan ook meer
84

.  

Veel gewelddadige acties vinden plaats tussen groepen
85

. In time-out situaties voelen jongeren zich 

vaak sterker met hun groep verbonden (‘we springen samen uit de band’)
86

. Alcohol versterkt de 

‘male bonding’
87

 en het groepsgevoel, maar ook negatieve gevoelens richting andere groepen; het 

wij-zij-gevoel
88

. Bij ordeverstoringen is er vaak sprake van een sterk wij-zij-gevoel
89

. Wanneer er veel 

verschillende groepen zijn die elkaar niet kennen, is de kans op geweld groter
90

.  

Uit een typologie van geweldplegers bij uitgaanssituaties en grootschalige evenementen blijkt dat 

hierbij vooral twee typen geweldplegers betrokken zijn: de beïnvloedbare jongere en de incidentele 

pleger onder invloed. Bij beide typen daders is de sociale omgeving sterk van invloed
91

. Dat hangt 

mogelijk samen met hun relatief jonge leeftijd (de meeste beinvloedbare jongeren zijn niet ouder 

dan 25 jaar) en hun middelengebruik
92

. Deze beïnvloedbaarheid wordt ook wel gekenschetst als het 

'jonge mannen syndroom': de neiging tot riskant gedrag om de positie binnen de groep te 

versterken
93

. De kans op geweld neemt dan ook toe in omgevingen met een sterke machocultuur 

(zoals bij voetbal) en wanneer mannen elkaar niet kennen
94

.  

 

 

 

Aanwezigheid van vrouwen heeft meestal een kalmerend effect, maar kan ook juist opruiend werken
95

, 

vooral in een sterk geseksualiseerde en seksueel competitieve omgeving
96

. Dan worden macho-gevoelens 

aangewakkerd en strijden mannen om de aandacht van vrouwen
97

.Typisch machogedrag hangt samen met 

een hoog testosteron-niveau. Aanwezigheid van vrouwen zorgt er vooral bij mannen met veel testosteron 

voor toename van de hoeveelheid testosteron
98

. Aanwezigheid van een aantrekkelijk meisje zorgt bij de 

meeste jonge mannen voor toename van hun testosteron-niveau en hun bereidheid om risico’s te nemen
99

.  
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Professionele omgeving 
 

Geweld in het uitgaanscircuit komt vaak tot uitibarsting in de publieke ruimte
100

. Dat heeft te maken 

met de omgeving: buiten is de kans meestal groter om ongestraft weg te komen na geweld door het 

beperktere toezicht
101

. 

Toch leidt meer toezicht niet vanzelfsprekend tot minder geweld. Aanwezigheid van geuniformeerd 

gezag kan verschillende effecten hebben
102

. Het kan er enerzijds toe bijdragen dat gevoelens van 

anonimiteit afnemen waardoor grensoverschrijdend gedrag in toom wordt gehouden. Anderzijds 

blijkt het ook vaak dat een markante en dominante aanwezigheid van politie een bron van spanning 

kan vormen, in plaats van een bron van bescherming
103

. ”Vooral als regels niet helder worden 

gecommuniceerd, regels of de handhaving daarvan als onrechtvaardig worden ervaren, neemt de 

kans op agressie toe”
104

. Niet (zichtbaar) optreden brengt echter ook risico’s met zich mee. 

Gezagsdragers die asociaal en grof gedrag tolereren, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor de 

reacties die kunnen volgen op handhaving, kunnen de indruk wekken dat ook agressie en geweld 

worden getolereerd. Anderzijds kan een stevig ingrijpen door gezagsdragers de indruk wekken dat 

fysiek ingrijpen acceptabel is
105

. Kortom: er is geen specifieke aanpak die altijd werkt, elke aanpak 

brengt risico’s met zich mee. Wel blijkt dat ervaren professionals, die vaker met uitgaanspubliek 

werken en lokaal goed bekend zijn, handiger zijn in het kiezen van een passende vorm van 

bejegening waarmee geweld kan worden voorkomen. Tijdig ingrijpen, voor er geweld ontstaat, is 

een van hun belangrijkste strategieen
106

.  

 

Opvallend is dat woede zich eerder tegen de autoriteiten richt, dan tegen andere bezoekers. 

Omstanders springen zelden in de bres voor personen met een publieke taak
107

. Er lijkt een 

natuurlijke scheidslijn te bestaan tussen professionals en bezoekers. Door tegenovergestelde 

belangen tussen mensen met een publieke taak en uitgaanders kan het wij-zij-perspectief tussen 

uitgaanders en professionals worden versterkt. Om dit voor te zijn, moet dus worden voorkomen 

dat de belangen en percepties van bezoekers en profesionals te veel uiteen lopen
108

. Dat is echter 

niet altijd mogelijk. Als er bijvoorbeeld een evenement moet worden stilgelegd, vanwege 

veiligheidsrisico’s, is onontkoombaar dat belangen van bezoekers en professionals uiteen lopen. De 

spanning tussen gezagsdragers en publiek kan daarbij oplopen en ontaarden in een massale rel
109

,  
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zeker als er ook sprake is van middelengebruik. “Een feestende massa die wordt geconfronteerd met 

een offensief optreden van de politie, heeft al de nodige potentie om uit te groeien tot een 

grootschalige ordeverstoring. Alcohol en drugsgebruik kunnen dan hevige geweldsuitbarstingen in de 

hand werken”
110

. 

 Een wij-zij-perspectief kan ook ontstaan doordat uitgaanders en professionals in het uitgaansleven 

de situationele normaliteit anders ervaren. Zij hebben daardoor een verschillend perspectief op dat 

wat in een bepaalde omgeving of situatie normaal en acceptabel wordt gevonden
111

. Alcohol speelt 

ook daarbij vermoedelijk een belangrijke rol. Naarmate er meer drank wordt gedronken, neemt de 

aanspraak op een vrije moraal van uitgaanders toe
112

. 

 

Door een goede voorbereiding op een evenement of uitgaansavond kunnen risico’s worden 

beperkt
113

. Onderdeel daarvan is de inzet van capabel personeel. Het werken in uitgaanscentra (dat 

wil zeggen: in een omgeving met omvangrijk middelengebruik, jong publiek en de risico’s die 

daarmee samenhangen) vereist specifieke vaardigheden op het gebied van bejegening en kennis op 

het gebied van alcohol en drugs, die (nog) niet iedere professional met een publieke taak bezit
114

.  

 

Culturele omgeving 

 

Geweldscultuur 

Daar waar jongeren elkaar ontmoeten, komt al eeuwen meer geweld voor. Jongeren (vooral 

jongens) nemen traditioneel een groot deel van alle criminaliteit voor hun rekening, zeker bij 

geweld- en overlastdelicten. In de jaren ‘70 verklaart de toename van het aantal jongeren dan ook 

de flinke stijging van het aantal overlast en geweldsdelicten. Toen het aantal jongeren stabiliseerde, 

rond 1985, namen geweld en overlast echter niet af. Sterker nog: ondanks de krimpende groep 

jongeren, stegen overlast en geweld. Het tij keerde rond 2000, sinds die tijd zijn de geweldscijfers 

redelijk stabiel gebleven, alleen ernstige geweldsdelicten namen nog toe tot 2004 
115

. Gezien het 

afnemend aantal jongeren zou een daling echter logisch zijn.  

Bovendien lijkt het erop dat, ondanks de afname van geweld, uitgaansgeweld landelijk gezien juist 

toeneemt. Dat is in ieder geval te zien in Amsterdam
116

, al zijn er ook steden waar uitgaansgeweld is 

gestabiliseerd of afgenomen
117

 
118

. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen wordt door 
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wetenschappers
119

 aangedragen om de toename van (uitgaans)geweld in de afgelopen decennia te 

verklaren:  

• De toename van een assertieve levensstijl en een groter gevoel van eigenwaarde zorgt 

ervoor dat mensen zich sneller gekrenkt voelen; 

• De toename van een cultuur van individualisme zorgt ervoor dat mensen zich minder 

verantwoordelijk voelen voor het gedrag van anderen; 

• De toename van verschillende bevolkingsgroepen brengt spanningen met zich mee, 

waardoor er meer sprake is van discriminatie en conflicten tussen groepen;  

• De inbedding van alcoholgebruik heeft ervoor gezorgd dat dronkenschap in Nederland lange 

tijd is/werd geaccepteerd als een excuus voor ongeoorloofd gedrag.  

 

Alcoholcultuur 

Nederlandse jongeren drinken veel: 57% van de 16-jarigen heeft de afgelopen maand gebinged (dat 

wil zeggen meer dan 5 glazen bij een gelegenheid gedronken). Van de 16-jarige jongens die drinken, 

drinkt een vijfde in het weekend meer dan 20 glazen
120

. Ondanks de vele aandacht voor 

alcoholmisbruik, is alcoholgebruik sinds 2003 alleen onder de jongste groep (12-15 jaar) afgenomen. 

Het meest wordt er nog altijd gedronken door 16
 
tot 24-jarigen. Een op de drie mannen in die 

leeftijdsgroep is probleemdrinker
121

.  

Jongeren op het platteland drinken meer alcohol dan leeftijdgenoten die wonen in meer 

verstedelijkte gebieden in de rest van het land. Ze gebruiken bovendien onder invloed eerder 

geweld, ook bij gelijke alcoholconsumptie
122

. Een andere groep die relatief veel drinkt zijn studenten, 

vooral diegenen die lid zijn van een studentenvereniging
123

.  

 

Het aantal jongeren van 12-18 jaar dat de laatste maand minstens één keer dronken was, is in 

twintig jaar bijna verdubbeld; van 12% in 1988 naar 21,3% in 2011. Jongeren drinken tegenwoordig 

meer op een avond dan vroeger en zijn vaker dronken of aangeschoten
124

. Het lijkt er op dat zij de 

laatste jaren vaker drinken om dronken te worden. Dat verklaart mogelijk ook de sterke toename 

van het aantal comazuipers. In 2007 werden 297 jongeren ( 10-17 jaar) voor alcoholvergiftiging door 

een kinderarts behandeld, in 2011 waren dat er 2,5 keer zoveel
125

. 

De mate waarin dronkenschap als excuus wordt gezien voor gedrag dat in andere settings of in 

nuchtere toestand onacceptabel is, verschilt overigens per land. In landen waar dronkenschap een  
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excuus is voor asociaal of agressief gedrag, en waar wordt getolereerd dat de normale sociale 

normen onder invloed van alcohol mogen worden versoepeld, vindt meer geweld plaats rond 

uitgaansgelegenheden
126

.In Frankrijk, waar dronkenschap niet wordt gezien als een excuus voor 

geweld, vind aanzienlijk minder uitgaansgeweld plaats dan in Nederland. De (informele) sociale 

controle op drankgebruik van jongeren is in Frankrijk groter dan in Nederland
127

. 

 

Uitgaanscultuur 

Het uitgaansleven wordt wel getypeerd als een normatieve setting waarin beperkte sociale controle 

is, waadoor de mate van zelfbeheersing beperkter is. Dit in tegenstelling tot hoognormatieve 

omgevingen zoals de school, het werk en het gezinsleven, waar de kans op agressie kleiner is
128

 
129

.  

Het weekend, en bijbehorende activiteiten, worden vaak gezien als een moment van ‘time out’: je 

mag even uit de band springen zonder daar hard op afgerekend te worden
130

. Er wordt ook wel 

gesproken over het weekend als een morele vakantie.
131

  

De kans op agressie neemt toe in een omgeving die een ‘time out gevoel’ creëert
132

. Jongeren 

hebben vaak het gevoel dat ze zich spontaner en vrijer kunnen opstellen in zo’n omgeving. Drank 

versterkt die aanspraak op een vrije moraal; hoe meer drank er wordt geschonken en gedronken en 

hoe meer er ‘moet kunnen’
133

.  

 

De uitgaanscultuur is de afgelopen decennia sterk veranderd. Voor veel jongeren heeft de 

discotheek plaatsgemaakt voor een heel pallet aan evenementen. Het aantal festivals (met minimaal 

3000 bezoekers) is in Nederland is in ruim dertig jaar tijd vervijfvoudigd. De grootste groei vond 

plaats tussen 1985 en 1995. Maar ook in de periode 1995 tot 2007 nam het aantal festivals met 40% 

toe en tussen 2007 en 2011 met opnieuw bijna 15%. Ruim een derde hiervan betreft pop- en dance-

evenementen. Het gros van de evenementen trekt 5.000-25.000 bezoekers
134

.De concurrentie van 

festivals en evenementen leidde tot de opkomst van mega-discotheken en het verdwijnen van de 

typische ‘dorpsdiscotheek’. Jongeren besteden steeds meer van hun uitgaanstijd en –budget aan 

evenementen. Daarvoor rijden ze vaak het hele land door en zijn minder gebonden aan een vaste 

uitgaansgelegenheid, waardoor de sociale controle op hun gedrag tijdens het uitgaan steeds 

beperkter is geworden.  

 

                                                           
126

 O.a. Scott. & Dedel, 2006 
127

 Knibbe e.a., 2007 
128

 Van den Brink, 2001, p.239 
129

 Het verschil tussen deze normatieve settingen is van belang in de context van Project X, omdat hierbij sprake was van twee 

perspectieven op het soort setting waarin men verkeerde: de hoognormatieve setting van de buurt, of de laagnormatieve setting van ‘het 

feest’.  Het is aanmelijk dat de buurt n de ogen van veel van de bezoekers een uitgaanssetting werd , met de daarbij horende normen en 

gedragingen.  
130

 Knibbe, Oostveen & Van de Goor, 2001  
131

 O.a. Weenink, 2011 
132

 O.a.Van der Linden e.a., 2004 
133

 Knibbe, Oostveen & Van de Goor, 2001 
134

 http://www.respons.nl/monitoren-online-databases/festival-monitor-online 



20 

 

Uitgaanstrends 
 

Jongerenonderzoeksbureau Young Works ziet een aantal trends in het uitgaan, die helpen om de 

gebeurtenissen in Haren te duiden. Dat doet het op basis van gesprekken met trendwatchers en 

jongeren.  

 

Onvrede met commerciele uitgaanscultuur 

Het anonieme, commerciële en grootschalige karakter van veel uitgaansgelegenheden en 

evenementen, leidt de laatste jaren steeds vaker tot irritatie en onvrede bij jongeren. Ze vinden de 

prijzen van deze evenementen hoog, en ergeren zich aan het strenge politietoezicht, dat afbreuk 

doet aan de gemoedelijke sfeer die zij zoeken bij het uitgaan. De laatste jaren lijkt in reactie hierop 

het aantal illegale feestjes en kleinschalige festivals toe te nemen
135

.  

 

PartYcipatie 

Jongeren van nu zijn gewend aan meer inspraak en krijgen ook steeds meer inspraak in het 

uitgaansleven. Dat geldt vooral bij festivals. Young Works voorspelt dat deze trend in 2013 zal 

toenemen. Nu al bouwt iedereen tijdens het Soar Weekend Festival mee aan het decor, met DJ 

Roulette bepalen jongeren welke muziek er op het festival wordt gedraaid en kunnen ze zelf als DJ 

muziek inbrengen en bij het Magneet Festival bepalen bezoekers zelfs de hele line-up
136.

.Sociale 

media spelen hierbij een belangrijke rol: ze faciliteren deze inbreng van het publiek, waardoor de 

grens tussen publiek en organisator vervaagt.
 

 

Sweet 16 

Een fenomeen dat uit de VS is overgewaaid, is het uitgebreid vieren van de zestiende verjaardag, 

de 'sweet 16'. Vooral meiden organiseren graag een sweet-verjaardag om een nieuw levensjaar te 

vieren, bericht Young Works.
137

 
138

.  
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Haren bood op de avond van 21 september 2012 een onwaarschijnlijke opeenhoping van 

risicofactoren voor uitgaansgeweld. Het was er druk, er was geen entertainment, 

faciliteiten zoals zit-, wc- en eetgelegenheden ontbraken. In dergelijke omgevingen 

ontstaan sneller gevoelens van ongemak en irritatie, die bijdragen aan geweld. Dat geldt 

zeker als mensen onder invloed zijn en minder goed in staat hun emoties in toom te houden.  

Gebruik van alcohol werd ruimschoots getolereerd door de gezagsdragers en gefaciliteerd 

door de supermarkten. Het intensieve alcoholgebruik in Haren past binnen de huidige 

alcohol- en uitgaanscultuur, waarbinnen jongeren steeds meer lijken te drinken met het 

doel om dronken of aangeschoten te worden. 

Alcohol versterkt het gevoel van ‘time out’. Hoe meer er wordt gedronken, hoe groter de 

aanspraak op dit gevoel van ‘morele vakantie’. Dat kan ertoe bijdragen dat de 

uiteenlopende belangen tussen de professionals en bezoekers worden aangescherpt. 

Alcohol draagt daarnaast ook bij aan een sterker wij-zij-gevoel. Dat verklaart mogelijk 

mede waarom in Haren de aanwezige jongeren zich keerden tegen de professionals, die 

relatief weinig ervaring hadden met grote groepen jongeren onder invloed.  

Al eerder bleek dat een feestende massa, mede onder invloed van alcohol, bij een offensief 

optreden van de politie massaal geweld kan plegen. Het donker en de massaliteit zorgden 

daarbij ook in Haren voor gebrek aan sociale controle, waarbij mensen gemakkelijker 

delicten plegen. Gelegenheidswapens waren gemakkelijk voorhanden, bijvoorbeeld in de 

vorm van bouwmaterialen en flessen.  

De omgeving wordt vaak gezien als de belangrijkste voorspeller voor het ontstaan van 

uitgaansgeweld. Haren is daar een duidelijke illustratie van.  
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De lont in het kruitvat 
 

De ingrediënten die zorgen voor een explosieve ‘uitgaansmix’ zijn grotendeels in beeld. Toch is er 

altijd een lont nodig dat het kruitvat doet exploderen, een aanleiding. Sommige geweldplegers 

zorgen zelf voor zo’n lont, door met een vervelende opmerking agressie uit te lokken, of zonder 

aanleiding iemand in elkaar te slaan. Vaker is de aanleiding echter geen provocatie, maar 

miscommunicatie
139

. Een verkeerd begrepen blik of opmerking, een biertje dat op een broek wordt 

gemorst, iemand die onhandig tegen een ander aan loopt door drukte.  

Een andere veel voorkomende aanleiding voor uitgaansgeweld is onderlinge competitie, veelal om 

een meisje. Een lonkende blik van een vreemde man, een kneep in de billen of een al dan niet 

misplaatste toenaderingspoging is daarbij vaak de trigger om iemand met geweld terecht te wijzen. 

Mannen zien seksuele competitie zelf als een van de belangrijkste risicofactoren voor agressie in een 

uitgaansomgeving
140

. 

Daarnaast is ook gedrag van professionals in het uitgaansleven, vooral de portier, een veel 

genoemde aanleiding voor geweld. Er onstaat dan bijvoorbeeld een conflict omdat iemand van de 

portier niet naar binnen mag. Jonge mannen die onder invloed zijn, en niet tot een gelegenheid 

worden toegelaten, kunnen dat ervaren dat als een persoonlijke vernedering en groot onrecht. 

Onder invloed zijn ze minder goed in staat om zichzelf te beheersen en in te zien dat een conflict 

met een portier niet raadzaam is
141

.  

Ook een veel genoemde aanleiding is bemoeienis met ingrijpen door professionals met een publieke 

taak. Vooral als de indruk bij bezoekers ontstaat dat een vriend onterecht wordt aangepakt, kan dat 

aanleiding zijn voor agressie en geweld
142

. Dit geldt niet alleen voor ingrijpen van de politie, ook 

ambulancepersoneel krijgt te maken met agressie omdat omstanders het niet eens zijn met de wijze 

waarop hun vriend wordt geholpen.  

Onder normale omstandigheden, als er bijvoorbeeld niet gedronken is, zouden veel van deze 

situaties niet escaleren. Zitten er echter veel explosieve ingrediënten in het kruitvat, dan kan een 

kleine trigger grote gevolgen hebben. 

 

 

Wat de precieze aanleiding was voor het geweld in Haren is niet duidelijk. Duidelijk is wel 

dat er in Haren een enorm explosieve mix was ontstaan, die maar een minimaal vonkje 

nodig had om te ontpfloffen. 
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Samenvattende conclusie 

 

Vooral alcohol 

Dat alcohol een rol heeft gespeeld bij het geweld in Haren is zeer aannemelijk. Vermoedelijk was het 

gros van de aanwezige jongeren flink onder invloed, na uren drinken. Hoe meer dronkenschap, des 

te groter de kans op geweld. Ook gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne of amfetamine 

speelde mogelijk een rol binnen een beperkte groep. Dat is vooral aannemelijk als er jongeren 

aanwezig waren die bewust op zoek waren naar geweld en die deze middelen vaker gebruiken om 

zich daarvoor op te laden.  

 

Sensatiezoekers en onervaren stappers 

De sensationele berichtgeving rond Haren maakte het tot een evenement dat een flink appèl deed 

op sensatiezoekers. Ook gebruiken zij vaker genotmiddelen dan jongeren die minder gevoelig zijn 

voor het vooruitzicht van spanning en sensatie. Sommigen daders gebruiken bewust genotmiddelen, 

om zich op te laden voor uitgaansgeweld. De meesten raken echter betrokken bij dit type geweld 

doordat ze onder invloed minder handig en agressiever reageren op stressvolle situaties, waarin 

bijvoorbeeld vrienden worden aangevallen.  

Mogelijk trok Haren ook een groep onervaren stappers aan, die de regels van het uitgaan nog niet 

goed kennen, en nog weinig ervaring hebben met het omgaan met alcohol. De ervaringen in het 

uitgaansleven laten zien dat juist deze groep relatief veel problemen veroorzaakt. 

 

Een riskante omgeving 

De omgeving wordt vaak gezien als de belangrijkste voorspeller voor het ontstaan van 

uitgaansgeweld. Haren is daar een duidelijke illustratie van. De omgeving in Haren op de avond van 

21 september 2012 bood een onwaarschijnlijke opeenhoping van risicofactoren voor 

uitgaansgeweld. De belangrijkste worden hier genoemd. 

Het was er druk, er was geen entertainment aanbod, faciliteiten zoals zit-, wc- en eetgelegenheden 

ontbraken. In dergelijke omgevingen ontstaan sneller gevoelens van ongemak en irritatie, die 

bijdragen aan geweld. Dat geldt zeker als mensen onder invloed zijn.  

Gebruik van alcohol werd ruimschoots getolereerd door de gezagsdragers en gefaciliteerd door de 

supermarkten. Het intensieve alcoholgebruik in Haren past binnen de huidige alcohol- en 

uitgaanscultuur, waarbinnen jongeren steeds meer drinken om dronken te worden. 

Alcohol versterkt het gevoel van ‘time out’. Des te meer er wordt gedronken, des te groter de 

aanspraak op dit gevoel van ‘morele vakantie’. Dat kan er toe hebben bijgedragen dat de belangen 

tussen de professionals en bezoekers werden aangescherpt. Alcohol draagt daarnaast ook bij aan  
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een sterker wij-zij-gevoel. Dat verklaart mogelijk ook waarom in Haren de aanwezige professionals, 

die relatief weinig ervaring hadden met grote groepen jongeren onder invloed, niet goed raad 

wisten met de situatie.  

Al eerder bleek dat een feestende massa, mede onder invloed van alcohol, bij een offensief 

optreden van de politie massaal geweld kan plegen. Het donker en de massaliteit zorgden daarbij 

ook in Haren voor veel anonimiteit, waarbinnen mensen gemakkelijker delicten plegen. 

Gelegenheidswapens waren daarbij ruimschoots voorhanden, bijvoorbeeld in de vorm van 

bouwmaterialen en flessen.  

 

De lont in het kruitvat 

Wat de preciese aanleiding was voor het geweld in Haren is niet duidelijk. Duidelijk is wel dat er in 

Haren een enorm explosieve mix was ontstaan, die maar een minimaal vonkje nodig had om te 

ontploffen.  

 

Tenslotte 

Deze notitie maakt duidelijk dat er, op basis van de inzichten over uitgaansgeweld, niet één 

specifieke oorzaak aangewezen kan worden voor het ontstaan van de ongeregeldheden rondom 

project X in Haren. Het samenspel van factoren die van invloed zijn op dit soort massale 

ordeverstoringen is zeer complex. Inzichten over uitgaansgeweld en genotmiddelengebruik helpen 

wel om de gebeurtenissen van de 21st
e
 september te duiden. Ze kunnen bovendien worden ingezet 

om vergelijkbare ordeverstoringen in de toekomst te helpen voorkomen.  
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