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Woord vooraf  

Een groep jongeren van nu zijn te beschermd opgevoed. Hun ouders namen alle mogelijke 
obstakels weg, waardoor ze niet weerbaar genoeg zijn geworden. Eén krijs en ze kregen ijs. 
Als ze eenmaal volwassen zijn, wreekt dit zich in de vorm van depressies, chronische 
vermoeidheid en burn-outs.  Het leven van hun kinderen leek alleen maar te draaien om 
plezier maken. Alles moest altijd maar leuk zijn. Die ouders stelden ook nauwelijks meer 
grenzen. Hun kinderen waren de spil waar het gezinsleven om draaide, ze vormden hun 
levensproject. En het was alleen maar entertainment wat de klok sloeg. Terwijl ze hun 
kinderen van pretpark naar tropisch zwemparadijs, van paardrijden naar voetbal en van 
muziek- naar dansles vervoerden, probeerden ze hen zo veel mogelijk af te schermen van de 
boze buitenwereld en hun behoeften voortdurend te bevredigen. 

 

Een misvatting, gebaseerd op het boek L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime (Philippe 

Ariès, 1960) is dat kinderen in de middeleeuwen gezien werden als kleine volwassenen. Hij 
baseerde deze aanname op middeleeuwse kunst, waarin kinderen vaak als kleine, maar 
proportioneel volwassen ogende, mensen werden afgebeeld. 

In de Middeleeuwen beschouwde men echter de leeftijd van nul tot zeven jaar als de 'speeltijd' 
en van zeven tot veertien als de 'leertijd'. Daarna volgde de huwbare leeftijd. Een ongehuwd 
meisje van negentien jaar werd al als ‘oude vrijster’ bestempeld. Kinderen deden uit 
economische noodzaak vaak het werk van hun ouders en werden - na een meesterproef 
afgelegd te hebben - lid van een gilde. 

Naast enkelingen die autonomie en spel centraal stellen is de dominantste opvatting over de 
ontwikkelingsstadia van het kind ontstaan in de loop van de negentiende eeuw. De biografie 
van Constantijn Huygens en zijn broer Maurits schetst een strikt en intensief 
opleidingsprogramma van kleins af aan met weinig ruimte voor vrij spelen. 

 

Inleiding   

 

Een kind is een mens van geboorte tot de puberteit. Het Verdrag inzake de rechten van het 
kind omschrijft kinderen als 'iedereen onder de achttien jaar'. Dat komt vaak overeen met het 
begrip minderjarige en/of persoon die geen volwassene is. In het alledaagse spraakgebruik 
spreekt men tot een leeftijd van twaalf tot veertien jaar van 'kinderen' en daarna van 'jongere', 
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'tiener' of 'puber'. In de ontwikkelingspsychologie spreekt men niet meer van 'pubers' en 
’puberteit' maar van 'adolescenten' en 'adolescentie'. 

Het begrip ‘jeugd' omvat de hele periode van de kindertijd tot aan de volwassenheid en is ook 
een verzamelnaam voor kinderen/jongeren. Soms wordt het voorvoegsel ‘jeugd-‘ 
onderscheiden van ‘kinder-‘, waarbij het eerste betrekking heeft op iets oudere kinderen. 

Kind betekent, behalve een persoon van een bepaalde leeftijd, ook zoon of dochter van iemand. 
In deze betekenis kan een kind volwassen, zelfs bejaard zijn. Iemand blijft zijn hele leven het 
kind van zijn of haar ouders. Deze verwarring bestaat niet in elke taal, in het Spaans is er 
onderscheid tussen niño (jongen of meisje) en hijo (zoon of dochter). Overdrachtelijk is 
een kind van z'n tijd iemand die getekend is door iets wat in de tijd significant evolueert, zoals 
maatschappelijke waarden.  

De puberteit is de levensfase tussen kind en volwassenheid. Het kind maakt allerlei 
lichamelijke en psychische veranderingen door die hem of haar voorbereiden op een leven als 
volwassene. Veel pubers zoeken in deze tijd de grenzen op van hun onafhankelijkheid. 

We leven in een kind-georiënteerde maatschappij, waarin veel prioriteit gegeven wordt aan de 
wensen, soms eisen van kinderen. Een groep problematisch verwende kinderen groeit op met 
het idee dat alles om hen draait. Hun goedbedoelende ouders zijn vooral bezig om hun 
kinderen ongemak te besparen. 

Op de lange termijn zijn deze kinderen niet tevreden over hun opvoeding en lopen ze een 
verhoogd risico om angst- en depressieklachten te ontwikkelen daarnaast verdragen ze 
moeilijk de autoriteit van anderen. Deze kinderen lopen de kans gediagnosticeerd te worden 
met ADHD of ODD, terwijl er eigenlijk sprake is van ‘opvoedlacunes’. Het is belangrijk dat 
leerkrachten en andere professionals de ongewenste effecten van het ongezond ‘helpen en 
beschermen’ van kinderen, bespreken met de ouders. 

 

 

Adolescentie is overgang in de ontwikkeling tussen de jeugd en volledige volwassenheid, 
hetgeen een periode representeert waarin een persoon biologisch, maar niet emotioneel 
volgroeid is. 

De leeftijden die beschouwd worden als onderdeel van de adolescentie verschillen per cultuur. 
In de Verenigde Staten beschouwt men adolescentie als beginnend rond dertien jaar en het 
duurt tot ongeveer vierentwintig jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie daarentegen 
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definieert adolescentie als de periode van iemands leven tussen de tien en twintig jaar. 
De Dikke van Dale stelt dat een adolescent een jongere is van ongeveer vijftien tot twintig jaar. 
In het model van identiteitsontwikkeling van Erik Erikson wordt de adolescentie beschouwd 
als de periode van ongeveer veertien  jaar tot grofweg midden twintig. 

Adolescentie is een cultureel en sociaal fenomeen en daarom zijn de grenzen niet makkelijk 
te binden aan fysieke mijlpalen. Het woord stamt af van 
het Latijnse werkwoord adolescere hetgeen opgroeien betekent. De periode kan worden 

herkend aan ontwikkelingen in de psychologie, persoonlijkheid en academische carrière van 
een persoon. Bij de aanvang van de adolescentie volgen kinderen gewoonlijk hun middelbare 
school. Een persoon die zich in zijn adolescentie bevindt wordt een adolescent genoemd. De 
term adolescent heeft niet de sterke connotatie ‘dwarsligger’ die het woord puber heeft. 

Puberteit verwijst over het algemeen naar de overgangsfase tussen de kindertijd en de 
adolescentie, hoewel de begrippen in het dagelijks gebruik elkaar gedeeltelijk overlappen.  

 

Gemeenschappelijke kenmerken van pubers: 

• Pubers letten steeds op anderen: pubers staan voortdurend klaar met hun oordeel 
over ouders, leraren en leeftijdgenoten. Ze denken erg zwart-wit. 

• Pubers kunnen vaak moeilijk stil zitten: behalve voor de computer of de tv... 
Bovendien doen ze graag meerdere dingen tegelijk. Bijvoorbeeld muziek luisteren en 
huiswerk maken. 

• Pubers kunnen afwisselend sloom en uiterst energiek zijn: pubers houden van 
uitslapen, op de bank hangen en dingen uitstellen waar ze helemaal geen zin in 
hebben. Als ze eenmaal zitten of hangen, zijn ze moeilijk weer in beweging te krijgen. 
Omgekeerd kunnen ze onvermoeibaar zijn, bijvoorbeeld op een feest of als ze uitgaan 
met vrienden. 

• Pubers bewegen zich vaak stuntelig: ze struikelen over eigen armen en benen, lopen 
krom, stoten dingen omver of maken ze onbedoeld kapot. Ze lijken zich niet bewust 
van het effect en de kracht van hun bewegingen. 

• Pubers gaan vaak in discussie en redeneren dan zeer consequent en rechtlijnig door. 
Hun redeneertrant heeft vaak een hoog 'ja-maar' gehalte, waarbij anderen worden 
'gepakt' op hun ongerijmdheden en kritiek wordt vaak teruggekaatst. 

• Pubers kunnen ongelooflijk stom doen en alles vergeten waar je ze al tien keer op 
gewezen hebt: ze vergeten alles wat niet hun belangstelling heeft... 

• Vrienden staan centraal in het leven van een puber: om bij vrienden te zijn moet 
alles wijken. 

• Pubers zijn zeer egocentrisch: pubers houden wel degelijk rekening met anderen, 
maar ze hebben het idee dat zij het middelpunt van elk gezelschap zijn en dat dus 
iedereen voortdurend op hen let. 

• Pubers zijn idealistisch: ze kunnen zich erg druk maken om onrechtvaardigheid of 
oneerlijkheid. Daarbij zijn ze snel geraakt. 

• Pubers zijn onderhevig aan wisselende stemmingen en emoties: ze kunnen het ene 
moment diep ongelukkig zijn en het volgende moment helemaal stralen. Dat komt 
ook tot uiting in relaties. 

• Pubers zijn kwetsbaar: een kleine kritische opmerking over hun uiterlijk of gedrag 
kan hen diep raken. Dat geldt met name ook voor leuk of relativerend bedoelde 
opmerkingen. 

• Pubers zijn hevig geïnteresseerd in seks: zij denken en fantaseren veel over seks. Ze 
kunnen ook vreselijk verliefd worden. Ze vinden het echter moeilijk om over 
dergelijke onderwerpen met hun ouders te praten, zelfs als zij hier eerder open en 
onbevangen in waren. 

• Pubers kunnen zich erg schamen voor hun ouders: de relatie tussen de puber en 
zijn ouder verandert sterk. Pubers nemen meer afstand van hun ouders en bekijken 
hen kritisch. Dat betekent niet dat zij hun ouders minder nodig hebben, maar wel 
dat ze bang zijn dat anderen hen afrekenen op hun rare ouders. 
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Kindregelingen 
 

De Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het 
kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet 
studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van 
de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) is aangenomen na wijziging van het 

wetsvoorstel naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014. 

Het aantal kindregelingen, d.w.z. sociale voorzieningen en belastingfaciliteiten voor ouders, 
werd teruggebracht van elf tot vijf, met beschrijvingen bij benadering (voor details zie de aparte 
artikelen): 

• ter ondersteuning in de kosten: 

o kinderbijslag (AKW): voor jonge kinderen zevenhonderdzestig euro per kind per jaar, 
voor oudere kinderen wat meer, en meer in het geval van een alleenverdiener met 
een thuiswonend gehandicapt kind (TOG-kopje) 

o kindgebonden budget (WKB): inkomensafhankelijke uitkering; bij een gezamenlijk 
toetingsinkomen van twintigduizend euro per jaar is de uitkering duizend euro per 
kind per jaar voor het eerste kind, wat minder voor het tweede kind, maar veel 
minder voor volgende kinderen, met wat extra voor oudere kinderen, en 
achtentwintighonderd euro per jaar extra voor een alleenstaande ouder; daalt met 
7,6% van de toename van het inkomen 

• om werken en zorg voor kinderen te kunnen combineren: 

o inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): heffingskorting als er een jong kind 
is terwijl beide partners werken of de alleenstaande ouder werkt; stijgt met vier 
procent van de toename van het inkomen uit tegenwoordige arbeid van de 
minstverdienende partner of de alleenstaande van duizend euro tot 
eenentwintighonderd euro per jaar bij een inkomen van vijfduizend euro tot 
drieëndertighonderd euro per jaar; daaronder is de korting nihil, daarboven het 
maximum 

o kinderopvangtoeslag (KoT): inkomensafhankelijke uitkering; specifieke compensatie 
voor de kosten van opvang; de vergoeding is een percentage van de kosten; dit 
percentage hangt af van het gezamenlijke toetsingsinkomen) 

• gratis schoolboeken  

Eerdere regelingen, die met de wet hervorming kindregelingen zijn komen te vervallen of 
werden geïntegreerd met de vijf overblijvende regelingen zijn: 

• De aparte norm in minimumregelingen voor een alleenstaande met kinderen, die hoger 
was dan de algemene bijstandsnorm voor een alleenstaande; dit betrof de WWB 
(tegenwoordig Participatiewet geheten), IOAW, IOAZ, AOW, Anw en TW. Doordat een 
alleenstaande ouder ook nog kinderbijslag en kindgebonden budget ontvangt kwam het 
besteedbaar inkomen van een eenoudergezin met één kind bij de minimumregelingen 
hoger te liggen dan dat van een paar zonder kinderen. Geconstateerd is echter dat de 
bijkomende behoefte/uitgaven voor het eerste kind in een eenoudergezin lager zijn dan 
die van een tweede volwassene. Bovendien is de norm in minimumregelingen voor een 
paar ook niet afhankelijk van het wel of niet hebben van kinderen. 

• heffingskortingen: 

o alleenstaande-ouderkorting  

o ouderschapsverlofkorting - voor werknemers die gebruikmaken van het recht op 
ouderschapsverlof (werknemers met ten minste één kind van  0 tot 8 jaar in het 
huishouden) 

• aftrek levensonderhoud kinderen (voormalige vorm van persoonsgebonden aftrek) - voor 
ouders die voor een kind jonger dan eenentwintig jaar geen kinderbijslag ontvangen en 
waarvan het kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering, en door de ouders in 
belangrijke mate worden onderhouden 
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• tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten (geregeld in de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten, afgekort WTOS of Wtos); vanaf een inkomen van rond 
vierendertigduizend euro bouwt de WTOS af met dertig procent per meerverdiende euro 

• tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) 

De WTOS 18+ voor studenten in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) bleef 
gehandhaafd.   

 

 

 

Halt  
 

Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt kortlopende interventies ter voorkoming, 
bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. Doel is het terugdringen van 
jeugdcriminaliteit om zo een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 
Vanuit eigen expertise biedt Halt interventies op maat. Als verbindende partner tussen het 
lokaal bestuur, de jeugdstrafrechtketen, de zorgketen en het onderwijs realiseert Halt 
normbesef en gedragsbewustzijn bij jongeren en hun ouders. 

 De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Zij komen na het plegen 
van een strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf. 

Jongeren komen bij Halt terecht via:  

• De politie (soms na expliciete toestemming door het OM). 

• Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld een 
leerplichtambtenaar.  

Voorwaarden voor de Halt-straf zijn onder meer dat het delict een zogenaamd 'Halt-waardig 
feit' betreft.  

Het Openbaar Ministerie kan ook naar Halt verwijzen voor delicten waarvoor zij eerder 
taakstraffen tot 40 uur gaven. De tijd tussen delict en interventie is daarbij kort. Door snel 
door te verwijzen naar Halt hoeven slachtoffers en samenleving minder lang te wachten op 
genoegdoening. Bovendien komt op deze manier een betekenisvolle interventie snel op gang: 
er is voor de jongere een duidelijk verband tussen de interventie aan de ene kant en het delict 
aan de andere kant. 
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Bij deze interventies in het kader van Zorgvuldig, Snel en Maatwerk (ZSM) werken we nauw 
samen met politie en het Openbaar Ministerie. Bij de verwijzing naar Halt maakt de Officier 
van Justitie gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid.  

Het gaat om jongeren die vóór de beleidswijziging een taakstraf van maximaal veertig uur 
opgelegd kregen, maar voor wie normbevestiging en confrontatie met de gevolgen van hun 
daden in de vorm van een Halt-straf een afdoende reactie is 

Het gaat dan om kenmerkend leeftijdgebonden delictgedrag. Of een Halt-verwijzing voor deze 
zaken geschikt is, wordt bepaald door de OM-strafmaat, de omstandigheden van de jongere 
(waaronder weinig risico op afglijden in criminaliteit) en het delict en de gevolgen daarvan 
(bijvoorbeeld de aangebrachte schade). De Halt-straf is een afdoening waarmee jongeren (bij 
positieve afronding) justitiële documentatie kunnen voorkomen. 

In de Halt-straf is vanaf 2010 het herstelrechtelijke karakter nog verder aangescherpt. In 
zaken die zich daarvoor lenen wordt nu ook een herstelgesprek tussen jongere en slachtoffer 
gevoerd. In een herstelgesprek wordt een dialoog gevoerd tussen slachtoffer en dader. Hierbij 
ligt de focus nog meer op herstelrechtelijke elementen. De jongere krijgt de gelegenheid zijn 
excuses aan te bieden waardoor hij de consequenties van zijn gedrag leert inzien. Zo nodig 
zijn de ouders hierbij aanwezig. Het herstelgesprek wordt door Halt intensief voorbereid met 
slachtoffer en jongere. Dit extra herstelrechtelijke karakter wordt door jongeren als 
substantieel zwaarder beschouwd dan een taakstraf of het betalen van een boete. Hoewel de 
strafmaat bij de Halt-straf maximaal twintig uur bedraagt, wordt dit verschil ten opzichte van 
(maximaal) veertig uur taakstraf dus gecompenseerd door de herstelrechterlijke elementen. 

 

 

 

Kutkoters   
 

Soms zit een kind of jongere niet lekker in zijn of haar vel. 
Dit kan een aanwijsbare oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld echtscheiding van de ouders, 
overlijden van een familielid of vriend(in), slachtoffer zijn van pestgedrag of een andere nare 
gebeurtenis of ziekte van zichzelf of een familielid. 

Er zijn ook situaties waarin je je als ouder(s) of leerkracht zorgen maakt omdat het helemaal 
niet lekker gaat en je eigenlijk geen idee hebt wat de oorzaak is. 
Wanneer een kind of de jongere zich niet prettig voelt, merk je dit vaak aan veranderend 
gedrag.  Gedrag als reactie op een vervelende situatie of problemen noemen we ook wel 
signaal- of afweergedrag of afweer strategie. 

Het kind of de jongere gebruikt dit om zich staande te houden, om de situatie de baas te 
blijven en nare gevoelens weg te duwen en te vermijden. Het kind of jongere kan zich stil 
terugtrekken en bijna onzichtbaar zijn of juist het tegenovergestelde, namelijk erg druk en 
aanwezig zijn. Ook kan hij of zij last hebben van wisselende stemmingen en snel geïrriteerd 
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of boos alles en iedereen wegduwen of juist heel verdrietig en afhankelijk zijn. De sociaal- 
emotionele problemen waar het kind of de jongere last van heeft en het gedrag dat als reactie 
hierop wordt vertoont, zijn ook van invloed op de omgeving, het systeem van het gezin of de 
klas.  

De medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW) weten alles over de rechten 
en plichten van mensen onder de drieëntwintig jaar en luisteren graag naar hun verhaal. Ze 
helpen met het opkomen voor rechten en kunnen ook helpen met het schrijven van een brief 
aan bijvoorbeeld een werkgever, ouders of de rechter. Deze hulp is gratis en alles wat je vertelt 
blijft geheim. 
 
Bij de doe-praatgroep voor jongeren met autisme krijg je door middel van vragen, opdrachten 
en spelletjes meer inzicht in sociale situaties en je eigen rol hierin. Je leert meer naar jezelf te 
kijken en wat jouw sterke kanten zijn. Daarnaast kan je bij de doe-praatgroep ervaringen met 
andere jongeren delen. Het doel van deze groep is dat je je meer bewust wordt van wat autisme 
betekent in verschillende situaties. Bijvoorbeeld thuis, bij club en op school.  

De jongeren hebben veel problemen. Vier van de vijf jongeren wereldwijd beweegt dermate 
weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van 
de VN (WHO) in een rapport. Met name vrouwen moeten volgens het rapport meer bewegen. 

In dit eerste rapport over fysieke activiteiten bij jongvolwassenen luidt de WHO de noodklok 
en zegt de organisatie dat directe actie nodig is. Er moet absoluut meer gebeuren om deze 
jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij 
deze jonge mensen accepteren. 

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes uitgevoerd tussen 2001 en 2016 van 1,6 
miljoen tieners tussen de elf en zeventien jaar in honderdzesenveertig landen. Vier van de vijf 
voldeden niet aan de aan de aanbeveling van de WHO om minstens een uur aan 
lichaamsbeweging te doen, zoals wandelen, spelen, fietsen of deelnemen aan georganiseerde 
sporten. De auteurs van het rapport noemen de ontwikkeling zorgwekkend, omdat regelmatige 
fysieke activiteit een groot aantal gezondheidsvoordelen biedt, van een verbeterde hart- en 
longfunctie en verminderde obesitas tot een betere cognitieve functie, waardoor leren 
gemakkelijker wordt.  

Vechtfilmpjes op de telefoon van de jongeren is voor zowel school als ouders een ingewikkeld 
probleem. De meeste scholen hebben echter wel veiligheidsprotocollen. Sociale media-gebruik 
is hier onderdeel van. Nu werd er vijf jaar geleden ook gevochten op het schoolplein. Alleen 
werd het toen nog niet gefilmd, nog niet vastgelegd. Nu hebben bijna alle kinderen een 
smartphone. Zo’n filmpje is uit het oogpunt van sensatie voor jongeren aantrekkelijk om door 
te sturen.  

Soms sturen kinderen het ook door in de veronderstelling dat ze een goede daad verrichten: 
‘Kijk wat er op school gebeurt’. Dan wordt er al snel op delen gedrukt. Dat is ook het 
mechanisme als er naaktfilmpjes of foto’s op iemands telefoon staan. Dat is onlangs weer aan 
de hand geweest ook op twee scholen in Nederland. Dat blijft actueel. ‘Ik heb een school 
geholpen, die last had van naaktfilmpjes die werden rondgestuurd. Er is toen veel over gepraat 
op die school’. 

Digitalisering doet een voortdurend beroep op leerkrachten. Het zijn vaak niet de makkelijkste 
kwesties. Je komt er niet altijd door iemand die zich misdraagt de klas uit te sturen. Maar in 
het algemeen merk ik dat het scholen steeds beter afgaat. Ouders hebben vaak het gevoel dat 
ze niks weten van wat er zich afspeelt op de telefoon van hun kind. Maar dat is niet zo. Besef 
dat het goed is dat je het er met je kind over hebt. Vertel wat het met jou doet en wat het met 
de klasgenoot doet die in het filmpje te zien is. Spreek er niet meteen schande van.  

Er moet meer aandacht komen voor psychische problemen bij studenten. Dat stelt het 
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een rapport. 
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Er klinken al langer geluiden dat veel studenten zouden kampen met stress en te hoge druk 
tijdens hun studie. Het overlegorgaan heeft nu de resultaten van achttien verschillende 
onderzoeken naar studentenwelzijn van de afgelopen vijf jaar geanalyseerd om beter zicht te 
krijgen op de omvang van het probleem. ‘De percentages van problematische klachten zijn 
echt hoog. Daarnaast doen we concrete aanbevelingen: het is op dit moment niet meer 
verantwoord om af te wachten en naar elkaar te wijzen’, zegt voorzitter Kees Gillesse. Door de 
stress die veel studenten ervaren zijn de cijfers van ernstigere psychische problematiek 
volgens het ISO hoog. Een derde van de ondervraagde studenten heeft last van psychisch 
gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst en depressie. 
Daarnaast loopt vijftien procent van de studenten een risico op een burn-out. Volgens het ISO 
moeten de wachttijden voor studentpsychologen omlaag. Ook doet de organisatie een oproep 
aan de politiek: ‘We moeten niet alleen pleisters plakken maar ook het systeem aanpakken 
om te voorkomen dat de problemen ontstaan.’ 

Er komen volgend jaar (2020) twee speciale centra gericht op jongeren met eetstoornissen. 
Het kabinet wil de zorg voor deze groep verbeteren, in het bijzonder voor kinderen met anorexia 
nervosa, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk 
moet dit ervoor zorgen dat op de lange termijn, over tien jaar, er een significante daling is van 
het aantal ernstig zieke, met de dood bedreigde kinderen en jongeren met een eetstoornis is’, 
aldus De Jonge. Naar schatting hebben zo’n tweehonderdduizend mensen jaarlijks een 
eetstoornis. 

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de eerste helft van dit jaar met vijfduizend 
toegenomen tot driehonderdzesenzestigduizend, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. 
Volgens statistiekbureau CBS ziet hier al jaren een stijgende lijn in, evenals de duur van de 
verleende zorg. 

Vier op de tien jonge mensen (39 procent) ervaren de smartphone als een belasting. Ze voelen 
vooral de druk om altijd maar bereikbaar te moeten zijn en vinden dat hun telefoon te veel 
afleiding geeft. Dat blijkt uit onderzoek Een Vandaag onder ruim veertienhonderd jongeren 
tussen zestien en vierendertig jaar. 

De helft (52 procent) van de jonge mensen vindt dat ze te veel op hun telefoon zitten. Een 
derde (33 procent) noemt zich zelfs verslaafd aan de smartphone. Ook al ervaart een deel van 
de ondervraagde jongeren hun smartphone als een last, tegelijkertijd zien de meesten (84 
procent) het apparaat juist als een verrijking. Driekwart vindt het niet kunnen als iemand 
onder het eten op zijn telefoon kijkt. Overigens pakt zesenveertig procent voorafgaand aan de 
maaltijd in een restaurant zijn mobieltje en maakt een foto van het gerecht op het bord, om 
die foto vervolgens te plaatsen op sociale media of chatprogramma’s. 

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de eerste helft van dit jaar met vijfduizend 
toegenomen tot driehonderdzesenzestigduizend, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. 
Volgens statistiekbureau CBS ziet hier al jaren een stijgende lijn in, evenals de duur van de 
verleende zorg. In gemeenten in het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg 
wordt het meest gebruik gemaakt van jeugdhulp. Het gaat om meer dan dertien procent van 
de jongeren tot achttien jaar. In deze regio’s was ook het aandeel jongeren met 
jeugdbescherming relatief hoog. 

Nederlandse  ouders zijn te tolerant als het gaat om drankgebruik door hun kinderen. Dat 

concludeert het IJslandse onderzoeksinstituut ICSRA na enquêtes in zes Nederlandse 

gemeenten, waaronder Urk, meldt Nieuwsuur. 

Uit die enquêtes blijkt dat gemiddeld driekwart van de ondervraagde vijftien- en zestienjarigen 
ooit alcohol heeft gedronken. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde. De enquêtes zijn een 
onderdeel van de 'IJslandse aanpak'. Daarbij werken scholen, de overheid, ouders en 
sportclubs samen. De IJslandse jeugd gebruikte twintig jaar geleden veel alcohol en drugs. 
Door de 'IJslandse methode' is dat sterk verminderd. Eerder bleek uit onderzoek onder ouders 
van pubers dat bijna de helft van de vrienden toestemming heeft om alcohol te drinken. 
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Volgens opvoedkundige Marina van der Wal is je kind - of het kind van een ander - alcohol 
geven je reinste kindermishandeling. ‘Je gaat je kind toch ook niet de sloot in duwen?’ Uit 
onderzoek van wetenschappelijk tijdschrift The Lancet blijkt ook weer dat kinderen die alcohol 

aangeboden krijgen van hun ouders op latere leeftijd vaker een alcoholprobleem ontwikkelen. 
Een echte puber is een ongehoorzame puber. Er wordt gespeeld en geëxperimenteerd met de 
regels. Dat hoort bij hun ontwikkeling. Dus zelfs als jij stelt dat hij onder de achttien geen 
druppel krijgt zal hij er moeite voor doen om wel te drinken. Laat hem die moeite maar doen.’  

Een nieuwe campagne moet ervoor zorgen dat jongeren niet langer onder invloed van lachgas 
op de fiets, op de brommer, of in de auto stappen. De campagne komt er nadat de politie 
alarm sloeg over het aantal lachgas-incidenten in het verkeer. Dit jaar (2019)  zijn er al twee 
en half keer meer gevallen gemeld dan vorig jaar. Lachgas geeft een kortdurende, soms sterke, 
roes, en een tintelend en ontspannen gevoel. Ook kunnen symptomen als duizeligheid, 
verwardheid, en desoriëntatie optreden. Nog los van de vraag hoe schadelijk gebruik is voor 
de gezondheid, gaan lachgas en het verkeer niet samen. Automobilisten die lachgas hebben 
gebruikt kunnen onder bestaande wet- en regelgeving al beboet of vervolgd worden. Wel is het 
zo dat het gas lastig in het bloed is op te sporen. Vaak zal er dus een ’heterdaadje’ nodig zijn 
om gebruikers in de kraag te kunnen vatten. In de Tweede Kamer zijn er partijen die een 
verbod willen op het recreatief gebruiken van lachgas. Het kabinet wil daar vooralsnog niet 
aan. Eerst moet een onderzoek uitwijzen wat de risico’s eigenlijk zijn van lachgasgebruik. Dat 
onderzoek wordt dit najaar verwacht. 

De gemoederen zijn donderdagavond flink opgelopen in de wijk Charlois. Groepen jongeren 
gingen onder meer de confrontatie aan op de Slinge, Asterlo en Schere in Rotterdam-Zuid. 
Twee tieners werden met steekwonden in het ziekenhuis behandeld. Een van de slachtoffers 
werd met een steekwond op de Diepenhorst aangetroffen. Een traumahelikopter kwam ter 
plaatse. Een andere jongen meldde zichzelf later bij het ziekenhuis.  In totaal werden zes 
jongeren in de leeftijd van veertien tot zeventien jaar aangehouden. De groepen bestaande uit 
tieners uit Charlois en IJsselmonde vochten onder meer in tram en bus. In de bus troffen 
agenten een bivakmuts, een mes en een hamer aan. De politie zal de zaak verder onderzoeken 
en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het conflict tussen jongeren uit Charlois en 
IJsselmonde loopt al langer, zo meldt de politie. De gemeente, het Openbaar Ministerie en de 
politie zijn in gesprek met de ouders van de minderjarigen en de scholen waar zij les krijgen. 
Op die manier hoopt men de angel uit het conflict te krijgen. 

De gemeente Terneuzen heeft in samenspraak met politie en justitie een 
samenscholingsverbod voor jongeren afgekondigd voor de stad Terneuzen. Een 
gemeentewoordvoerder meldt dat de maatregel is genomen naar aanleiding van 
ongeregeldheden tussen jongeren. Het verbod is op donderdag 16.00 uur ingegaan en geldt 
voorlopig voor een week. In die periode mogen personen tussen de 10 en 26 jaar in de kern 
Terneuzen niet met twintig of meer mensen bij elkaar staan. De politie beoordeelt of overlast 
of verstoring van de openbare orde dreigt en zal mensen die het samenscholingsverbod 
overtreden aanhouden. In die periode mogen personen tussen de tien en zesentwintig jaar in 
de kern Terneuzen niet met twintig of meer mensen bij elkaar staan. De politie beoordeelt of 
overlast of verstoring van de openbare orde dreigt en zal mensen die het 
samenscholingsverbod overtreden aanhouden. Verder pakt de politie het mobieltje af van 
personen die dat gebruiken om aan te zetten tot geweld of om vechtpartijen te filmen. Ook 
hebben enkele scholen aangekondigd maatregelen te nemen tegen jongeren die meedoen aan 
vechtpartijen of zich schuldig maken aan opruiing, meldt de politie. Die scholieren lopen het 
risico te worden geschorst. Groepen leerlingen zochten elkaar de afgelopen dagen op om te 
vechten. Via sociale media waren berichten verstuurd waarin werd opgeroepen tot de 
matpartij. Aanleiding hiervoor zou een ruzie zijn tussen twee meisjes om een jongen. De politie 
greep in om verdere escalatie te voorkomen, maar constateerde dat de spanningen 
voortduurden. 

Zestienjarige meisjes die de anticonceptiepil gebruiken, hebben vaker depressieve klachten 
dan leeftijdsgenoten die niet aan de pil zijn. Dat concluderen wetenschappers van het UMCG, 
LUMC en het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in een gezamenlijk onderzoek. De 
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meisjes aan de pil huilen vaker, slapen overmatig en hebben vaker eetproblemen. De 
onderzoekers kunnen vanwege de studieopzet niet bewijzen of het pilgebruik de depressieve 
gevoelens veroorzaakt. In totaal onderzochten zij de gegevens van ruim duizend meisjes. In 
eerder onderzoek werd pilgebruik al in verband gebracht met een licht verhoogd risico op het 
ontwikkelen van een depressie. ’De onderzoekers benadrukken dat het kleine risico op een 
eventuele toename van depressieve klachten moet worden afgewogen tegen het veel grotere 
risico op een ongewenste zwangerschap (en potentiële postnatale depressie), aldus de 
universitaire ziekenhuizen. 

Moordende en verkrachtende jongeren moeten voortaan veel langer opgesloten worden. Om 
dat voor elkaar te krijgen moet de maximale celstraf worden verdubbeld. 

Tieners dragen steeds vaker een mes en zijn niet bang dat ook te gebruiken. Jongerenwerkers, 
criminologen en de Amsterdamse politiechef waarschuwen tegen een gevaarlijke trend. 
Preventief fouilleren is een goed midden maar ligt echter gevoelig. 

De Christen Unie wil dat het kabinet kinderen beter gaat beschermen tegen online 
gokbedrijven. ‘Het is op dit moment kinderlijk eenvoudig voor een vijftienjarige om online te 
gokken en verslaafd te raken. Dat moet zo snel mogelijk anders’, zegt Kamerlid Stieneke van 
der Graaf van de ChristenUnie. Met oog op de nieuwe wetgeving die online gokken legaliseert 
is het nog meer van belang dat de Kansspelautoriteit optreedt tegen online gokbedrijven die 
de wet overtreden en minderjarigen laat gokken op hun site. ‘Ik wil dat online gokbedrijven 
die dit doen hun vergunning verliezen.’ Aanleiding is een onderzoek van de NOS waaruit 
waarin gesteld wordt dat gokbedrijven en de Kansspelautoriteit niet of nauwelijks hun 
verantwoordelijkheid nemen voor kinderen. Bij alle populaire gokwebsites is het voor 
minderjarigen eenvoudig om te gokken. Hoewel deelname van jongeren verboden is, ontbreekt 
overal leeftijdscontrole, stelt de NOS. Het gaat om zowel een aanbieder met een vergunning 
voor online gokken in Nederland (Toto) als bedrijven die zo’n vergunning niet hebben. De 
Kansspelautoriteit kwam in 2016 ook al tot de conclusie dat goksites geen effectieve 
leeftijdscontroles doen, maar legde daarvoor nog nooit boetes op. Toch benadrukt 
bestuursvoorzitter René Jansen dat het beschermen van jongeren wel degelijk de hoogste 
prioriteit heeft. 

Een rouwstoet in Ede is op oudejaarsdag  (2019) met vuurwerk bekogeld. Dat meldt Van de 
Weerd Uitvaartzorg op Facebook. De rouwstoet was onderweg vanaf de uitvaartverzorger naar 
de begraafplaats. 'Terwijl Hans, de uitvaartleider, voorliep werd door jongeren vuurwerk naar 
hem en de rouwauto gegooid', zo vertelt de uitvaartverzorger op Facebook. Hans Van de Weerd 
heeft de jongeren volgens eigen zeggen 'kort en bondig' aangesproken. 'Ik heb ze respect 
gevraagd voor de rouwstoet en gevraagd hoe zij het zouden vinden als zij iemand moesten 
verliezen en als dan de rouwstoet bekogeld zou worden met vuurwerk. De reactie was beperkt, 
maar gelukkig kon de stoet vuurwerkvrij de weg vervolgen.' Van de Weerd huivert bij de 
gedachte wat er had kunnen gebeuren als het vuurwerk hem had geraakt of als de auto zware 
schade had opgelopen.' 'Daarom vragen we aan het begin van het nieuwe jaar: respect voor 
de uitvaart en de veiligheid voor elkaar', aldus het bericht op Facebook. 

Gallyon van Vessem denkt dat de pogingen om jongere mensen naar lineaire televisie te laten 
kijken op niets uitlopen. In een interview met Beau Monde op 2 januari 2020 zegt de 

presentatrice dat ze niet gelooft dat jongere gezichten op televisie het tij kunnen keren. Van 
Vessem, die onlangs gedwongen vertrok als presentatrice bij Hart van Nederland, verwacht 

niet dat de maatregelen van SBS iets zullen veranderen. ‘Ze willen jongere mensen naar 
televisie trekken, ik denk dat dat sowieso een gelopen koers is. Mensen van twintig of 25 
kijken hoogstens met hun ouders mee naar programma's als Hart van Nederland, die ga je 
echt niet aan je binden met jonge presentatoren, daar ben ik van overtuigd’, aldus de 
presentatrice. Van Vessem, die eerder nog zei dat Talpa-baas John de Mol het recht had haar 
te ontslaan, stelt dat diens opmerkingen over de ‘houdbaarheidsdatum’ van presentatrices 
schandalig zijn. ‘Je mag nooit iemand 'over de houdbaarheidsdatum' noemen; mannen niet 
en vrouwen ook niet. Welke god je ook in medialand bent, zoiets zeg je niet.’ Hoewel ze haar 
ontslag snel heeft afgehandeld, is ze naar eigen zeggen nog steeds ‘heel erg boos’ over de 



12 

 

woorden van De Mol. ‘Het is schandalig, en het past ook helemaal niet in deze tijd, zeker niet 
nu we allemaal tot ons zevenenzestigste door moeten werken.’ Begin oktober bevestigde SBS 
dat het vertrek van Van Vessem onderdeel is van hervormingen bij Hart van Nederland. Later 

die maand presenteerde ze haar laatste uitzending. 
 
Waarom stoppen zoveel jongeren van twaalf tot zeventien jaar met sport en wat kunnen 
sportverenigingen doen om deze groep aan zich te binden? 
 
Vier factoren spelen een belangrijke rol, zoals motivatie, sociale invloeden, verenigingsfactoren 
en invloeden van buitenaf. 
 
Dit artikel zoomt in op de factor ‘motivatie van jongeren’. Verenigingen investeren veel in het 
werven van leden in de leeftijd vijf tot en met tien. Vaak met succes. Helaas stopt een groot 
deel van de jeugd weer als ze dertien à veertien jaar zijn. Daarmee worden alle eerdere 
inspanningen grotendeels teniet gedaan en dat is jammer. Er was er een hele groep meiden 
die het liefst alleen met andere meiden sportte. Een derde groep jongeren had niets met 
wedstrijden; die gingen hun eigen gang en waren al dik tevreden met filmpjes van coole trucs 
die je op een skateboard of BMX-fiets kan uithalen. En tot slot was er een groep meiden die 
niet wilde sporten om te presteren, maar wel om met hun lichaam bezig te zijn. Bijvoorbeeld 
om fit en gezond te blijven, of om er met een strak lijf goed uit te zien. Voor elke hoofddoelgroep 
ontwikkelde Sportbedrijf Dordrecht een eigen activiteitenprogramma. 12 november 2019.  
 
Tieners brengen tegenwoordig liever hun tijd door achter een scherm, dan dat ze op het 
sportveld staan. Omdat het hier gaat om een nieuwe ontwikkeling, kunnen de onderzoekers 
dit fenomeen nog niet onderbouwen. Bron: Metro Nieuws.  
 
In 2017 was vier procent van de jongeren van vijftien tot vijfentwintig jaar niet aan het werk, 
en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op vierentachtigduizend jongeren. Ruim vier op 
de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest 
genoemde reden. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek op basis van de Enquête 
beroepsbevolking. Het percentage jongeren dat zowel niet werkt als geen opleiding volgt, is in 
Nederland het laagst van alle EU-landen. Het EU-gemiddelde lag in 2016 op twaalf procent. 
In Italië was dit aandeel met twintig procent het grootst. 
 
 

 

Drieënveertig procent van de jongeren die niet werken én geen onderwijs volgen, geeft aan dat 
ze niet willen of kunnen werken. Deze groep staat het verst af van de arbeidsmarkt. Daarnaast 
kan bijna een op de vijf niet direct beginnen, of heeft niet recent naar werk gezocht. Bijna een 
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derde van de niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren is actief op zoek naar werk 
en is daar ook direct beschikbaar voor. Zij behoren tot de werkloze beroepsbevolking. 
De in- en uitstroom in de groep niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren is groot. 
Zo heeft een derde binnen drie maanden werk gevonden of is weer een opleiding gaan volgen. 
Voor degenen die niet willen of kunnen werken is ziekte of arbeidsongeschiktheid de meest 
voorkomende reden. Daarnaast geeft twaalf procent aan vanwege studie of een opleiding niet 
te willen werken. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die binnen afzienbare tijd weer beginnen met 
een opleiding. Verder geeft zes procent de zorg voor het gezin of het huishouden als reden. 
Vergeleken met hun leeftijdsgenoten hebben niet-werkende en niet-onderwijsvolgende 
jongeren bijna twee keer zo vaak een of meer kinderen. Bron: CBS.  

 

 

Graffiti 

Graffiti is een verzamelnaam voor afbeeldingen of teksten die op straat of op een andere min 
of meer openbare plaats met verf, verfstift (paintmarker) zijn aangebracht.  
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Graffiti op een metro, gemaakt door Ces53, een Nederlandse graffitikunstenaar 

Het Italiaanse woord graffiti betekent ‘ingekraste tekeningen’ en is de meervoudsvorm van het 
woord graffito. Dit woord is verwant aan graffio (kras, schram) en het 
werkwoord graffiare (krabben, schrammen). Graffiare staat via het Latijn in verband met het 
Griekse werkwoord γράφειν (graphein, inkrassen, schrijven, graveren). 

Graffiti zijn van alle tijden. De Romeinen uit de klassieke oudheid schreven ook op hun muren 
en monumenten, zoals nog te zien is in de Italiaanse steden Rome en Pompeï. Een aantal van 
deze teksten waren politieke uitspraken en aankondigingen van gladiatorenspelen. Ook 
Vilingen brachten ten minste vanaf de twaalfde eeuw graffiti aan op plaatsen die ze aandeden, 
zoals nog steeds te zien is in bijvoorbeeld Maes Howe in Schotland.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een rage onder Amerikaanse soldaten om overal waar 
ze kwamen de tekst Kilroy was here te plaatsen, voorzien van Mr. Chad, het mannetje dat over 
een muur staart. Deze graffiti worden nog overal ter wereld aangetroffen; van de muren van 
openbare toiletten tot boven in het Vrijheidsbeeld in New York. 

Eind jaren zestig namen New Yorkse jongeren de gewoonte over van de straatjeugd uit 
Philadelphia om met een viltstift hun schuilnamen vliegensvlug op treinstellen en op metro's 
te plaatsen (vergelijk de geurvlag uit de biologie). Dit soort 'handtekeningen' wordt 
tags genoemd. 

Begin jaren tachtig inspireerden de graffiti van New York  Europese kunstenaars als Blek le 
Rat. Vervolgens verschenen ook in Europese steden steeds meer graffiti. Het politieke en 
culturele klimaat in de jaren tachtig, gekenmerkt door sociale onrust, economische 
onzekerheid en daarmee onder andere de opkomst van subculturen onder jongeren zoals 
punk en hiphop, bleek een vruchtbare bodem voor graffiti. In Nederland leidde dit dan ook tot 
een aanzienlijke graffiti-activiteit, die haar hoogtepunt kende tussen 1985 en 1995. 

Snel aangebrachte 'handtekeningen' worden tags genoemd. Een graffiti-schildering, waarbij 
het werk bestaat uit een 'outline' en een 'fill-in', wordt een piece genoemd (waarschijnlijk een 
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verbastering van het engelse woord 'masterpiece'). Een throw-up is een grote uitgewerkte tag 

met een of twee kleuren en houdt daarmee het midden tussen een piece en een tag. 

In New York werd de viltstift al snel vervangen door de spuitbus en het metrostel werd de 
ideale drager om een miljoenenpubliek te bereiken. Afhankelijk van de grootte van de 
schildering op de treinen onderscheidt men all-overs, top-to-bottom-, window-down- of end-to-
end-graffiti. Een volledig beschilderde wagen inclusief ramen noemt men een whole car. Maar 
er zijn ook double whole car (ook wel married couple genoemd) schilderingen (pieces) gemaakt 
die bestaan uit twee whole car pieces. 

Graffiti op straat worden meestal aangebracht met behulp van spuitbussen met verschillende 
kleuren verf. Het zijn vaak korte teksten en afbeeldingen, variërend van tags (korte 
parafen waaraan de maker door zijn collega's wordt herkend) tot pieces (grotere, met 

kunstzinnig gevoel uitgevoerde afbeeldingen). Vaak ziet men tientallen tags die dicht bij elkaar 
zijn neergezet. Er zijn duidelijke stijlen te herkennen in een ondergrondse graffiti-subcultuur. 
Vrijwel overal zijn graffiti aan te treffen. Graffiteurs - in de subcultuur zelf (de 'scene') ook wel 

'schrijvers' genoemd - zoeken soms moeilijk bereikbare plaatsen op en lopen daarbij het risico 
van bijvoorbeeld valpartijen, aanrijding of elektrocutie. 

Op sommige plekken kan men graffitiworkshops volgen, bijvoorbeeld in buurthuizen en 
tijdens festivals. In grote delen van de maatschappij worden graffiti echter minder 
gewaardeerd en als vandalisme beschouwd. Graffiti worden gezien als belangrijk onderdeel 
van de hiphop-cultuur. 

In het begin werden graffiti als low brow art beschouwd, maar toen de uitingswijze evolueerde 

werd zij in bredere kringen als kunstuiting gezien. De graffitimakers halen inspiratie uit 
allerlei andere media. De poppetjes die vaak naast de woorden zijn afgebeeld lijken in vorm 
en lichaamshouding veel op de stripfiiguren van Vaugh Bodé.. Soms worden zijn hagedissen 
of typische vrouwenfiguurtjes zelfs uit eerbetoon gekopieerd. Ook in de maatschappelijk 
aanvaarde kunstvormen is de graffitikunst doorgedrongen. De consumptiegoederen uit de 
popart, de afkeer van de galeriekunst en de 'happening-en-performance-drang' van de 
conceptualisten droegen ertoe bij dat de spuitbusschilders in de jaren tachtig graffiti als 
kunstvorm gingen beoefenen. 

Bekende graffitikunstenaars tijdens de opkomst van deze stroming in New York zijn Keith 
Haring, Jean-Michel Basquiat en Kenny Scharf.  
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Graffitischilders werken zowel figuratief als non-figuratief, op om het even welke drager. De 
kunstenaar laat zich alleen leiden door zijn spontaniteit en een opvallend snelle uitvoering 
(noodgedwongen omdat de techniek dit enigszins vereist en hij anders risico loopt te worden 
gearresteerd). In Nederland beweegt  Laser 3.14 zich met gedichten op de grens tussen graffiti 
en street-art. Daarnaast zijn er verschillende Amsterdamse en Leidse graffiti-artiesten 
(generatie jaren 80-90) die in grensgebieden tussen kunst, reclame en graffiti hun brood 
verdienen, bijvoorbeeld Delta (Amsterdam) en Zedz (Leiden). In Midden-Nederland is de 
Utrechtse kabouter op die wijze actief. In 2015 werd in Goes een Mural-festival gehouden, 
waardoor nu in de stad diverse grote en kunstzinnige graffitiwerken te zien zijn. 

Het gebruikte materiaal is zeer variabel. Soms wordt met trappen en verfrollers op lange 
stokken gewerkt, maar meestal is het spuitverf. Vooral spuitverf is schadelijk voor gezondheid 
en milieu. Voor het verwijderen van graffiti worden soms ongezonde vluchtige oplosmiddelen 
gebruikt, waarbij gezorgd moet worden dat de vrijkomende opgeloste verfresten niet in het 
grondwater terechtkomen. Het (telkens) verwijderen van de spuitverf kan ten koste gaan van 
de levensduur van het betreffende object.  

Graffiti worden vaak gezien als een vorm van vandalisme. Graffiti worden vaak aangebracht 
op bouwwerken die niet van privépersonen zijn, maar van de overheid of van grote 
organisaties. Vaak zijn verrijdbare zaken het doelwit, zoals het in- en exterieur van treinen, 
metro's, trams, bussen en portocabins, Ook straatmeubilair zoals verdeelkasten van 
elektriciteitsbedrijven en van telefoon- of kabelbedrijven alsmede ook openbare brievenbussen 
en afvalcontainers. Het aanbrengen van ongewenste, illegale graffiti is een daad van 
vandalisme. Daarom maakt de politie hiervan proces-verbaal op en wordt de dader zo mogelijk 
opgespoord. Deze moet meestal de kosten van het verwijderen betalen. In de praktijk komt dit 
echter nauwelijks voor. Het reinigen van bekladde muren, geluidsschermen, ramen, deuren, 
sloten, rijtuigen en dergelijke kost de eigenaar en uiteindelijk de maatschappij veel geld. 
Tijdens het reinigen worden onderliggende verflagen of het bouwmateriaal vaak aangetast. 
Het gaat dus niet alleen om verwijderen van de opgebrachte verf, maar ook om herstel van het 
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object. Voor Nederlandse gemeenten die graffiti op willen nemen in hun veiligheidsaanpak, is 
een Aanpak graffiti ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

De pakkans is op veel locaties niet groot, maar als er langdurig geverfd wordt, is het 
gebruikelijk dat er wachtposten staan. Het spuiten verloopt soms zeer georganiseerd, waarbij 
een persoon de contouren spuit, en anderen de invulling met verschillende kleuren voor hun 
rekening nemen, terwijl er ook wacht wordt gehouden. 

In de loop der jaren heeft de maatschappij zich deels neergelegd bij het steeds weer verschijnen 
van graffiti. Een enkele keer wordt er betaald voor het aanbrengen van werk om zo invloed te 
hebben op het resultaat en omdat het in sommige situaties mooi of verfrissend kan zijn.  

Een speciale vorm van graffiti is reverse graffiti. Hierbij wordt met een hogedrukspuit de 
vervuiling verwijderd van een oppervlak dat gedeeltelijk afgedekt wordt met een sjabloon. Dit 
wordt steeds meer gebruikt als vorm van buitenreclame. Deze vorm van graffiti verdwijnt 
vanzelf weer langzaam. Ondanks dat er geen verf of ander materiaal wordt aangebracht, 
is reverse graffiti toch niet zonder meer toegestaan.  
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2019, MBCA Millennium Basketbal Club Amstelveen, coach Brian, boven: derde van rechts: 
Milo Koers, nummer 1; ze werden eerste in Keulen.  

 



19 

 

Burgerschapskunde  

Een van de onderwerpen waar je als beginnend leraar mee te maken krijgt is de omgang met 
burgerschap in de school waar je werkt. Burgerschapsvorming is geen apart vak in het vmbo. 
Het is onze taak om als leraren burgerschapsvorming toe te passen in al onze lessen en uit te 
dragen op de school waar je les geeft. Dit gebeurt in je eigen lessen en in breder verband op 
de hele school. Om jezelf bewust te worden van hoe dit er praktisch uit ziet, zullen we per vak 
een aantal voorbeelden geven. Maar daarnaast is het ook goed om te weten wat het thema 
burgerschap van je vraagt als leraar en wat het vraagt van jou als collega en als onderdeel 
van de gehele school. Wij hebben geprobeerd deze Eduwiki zo kort en bondig mogelijk te 
maken. Voor extra informatie staan er externe links in de Eduwiki bij de betreffende 
onderwerpen. 

De Eduwiki is als volgt opgebouwd: we starten met algemene informatie over burgerschap. 
Waarom is burgerschap belangrijk, maar vooral, wat is burgerschap precies? Vervolgens zijn 
per domein praktische tips opgesteld over hoe jij als docent om kan gaan met Burgerschap. 
Dit zijn enkele voorbeelden, maar deze bieden hopelijk genoeg informatie om er op een leuke 
en leerzame manier mee om te gaan in jouw les! 

Scholen in het PO en VO zijn sinds februari 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren 
aan actief burgerschap en sociale integratie. Dit past in een bredere beweging om de 
verbanden in onze samenleving te verstevigen en de fundamenten van onze samenleving (waar 
staan wij voor: denk aan democratie, grondrechten, participatie en vrijheidsrechten) 
nadrukkelijker naar voren te brengen. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de 
naleving van deze wet. Een van de belangrijke punten waarop wordt gelet is dat de school als 
oefenplaats gaat dienen voor bijvoorbeeld democratie, participatie en het omgaan met 
diversiteit. 

In 2003 kwam het eerste rapport van de Onderwijsraad: ‘Onderwijs en burgerschap’. Actief 
burgerschap en sociale cohesie staan in het rapport centraal. ‘Meedoen in de Nederlandse 
samenleving en bevorderen van sociale cohesie’ werd gezien als hoofddoel. In 2012 werd het 
begrip ‘burgerschap’ herzien. De onderwijsraad kwam met een nieuw rapport: ‘Verder met 
Onderwijs en Burgerschap’. Zij vonden actief burgerschap en sociale cohesie, de hoofddoelen 
uit het eerste rapport, niet allesomvattend. Kritisch leren participeren in de samenleving 
behoort ook tot het ontwikkelingsproces van jongeren. Ook democratie en 
identiteitsontwikkeling hoort onder burgerschapsonderwijs te vallen. Dit werd in het tweede 
rapport toegevoegd en herschreven. 

‘Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, 
democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een 
eigen bijdrage te (willen)leveren’. (burgerschap in de school) 

Drie visies op burgerschap 

1. Aanpassingsgericht burgerschap: streven naar aanpassing en disciplinering 

2. Individualistisch burgerschap: streven naar zelfstandigheid en kritische meningsvorming 

3. Kritisch democratisch burgerschap: streven naar sociale betrokkenheid door: 

• zich in te leven in verschillende perspectieven; 

• recht te doen aan minderheidsstandpunten; 
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• ruimte te geven aan anderen; 

• gevoeligheid te ontwikkelen voor politieke machtsverschillen. 

 

Dit is vooral gebaseerd op burgerschap in het MBO. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van 
de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 
11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen: 

Het onderwijs: 

- gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 

- is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; 

- is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

 

Bedenk eerst wat je al doet aan burgerschap. Soms ben je hier van niet bewust. ‘Burgerschap 
doe je niet een of twee uurtjes per week, maar in feite de hele week’, Daarmee wordt de 
opvoedende taak van de docent bedoeld. De meeste scholen hebben in hun onderwijsaanbod 
al aspecten van burgerschap gerealiseerd. Zij hebben bijvoorbeeld een goed functionerende 
leerlingenraad, oefenen hun leerlingen in het op vreedzame wijze oplossen van conflicten of 
voeren rond de verkiezingen projecten uit rond democratie. Het gaat hierbij echter vaak om 
versnipperde activiteiten die afhangen van het toeval of de voorkeur van de docent. De 
effectiviteit van deze activiteiten wordt vergroot als hier meer samenhang en afstemming wordt 
gerealiseerd. Het werken aan kennis, vaardigheden en houdingen maakt een systematische 
aanpak noodzakelijk. Het Nationaal centrum leerplanontwikkeling heeft hier nog veel meer 
informatie over. 

Waar wil je met je leerlingen als school naar toewerken, wat krijgen ze mee? Is dat alleen een 
diploma of is dat meer? Kijk naar de visie en de missie van je school en daar kun je vaak 
vinden hoe jouw school het uit wil dragen. Wordt er samengewerkt met ouders en doen 
leerlingen bijvoorbeeld activiteiten buiten de school? Ook dat is burgerschap. Bekijk eens hoe 
dit tot uitvoer komt in de praktijk. Als de school deze woorden tot uitdrukking kan brengen 
door leraren en leerlingen hierin te stimuleren ben je al een heel eind op weg rond het 
bewerkstelligen van burgerschapsvorming.  

De belangrijkste taak is dan ook om alle woorden die op papier staan over 
burgerschapsvorming handen en voeten te geven en het onderwerp van gesprek te laten zijn 
met leerlingen en collega’s. Naast bewustwording te creëren (wat doe je al, misschien wel meer 
zonder dat je er bij stilstaat.) is het ook goed om te weten dat het nooit af is maar een continu 
proces. Het zit verweven in de hele school. Het zit in de houding van de leerkrachten, in de 
manier waarop we elkaar en onze leerlingen aanspreken en hoe we met elkaar omgaan. Het 
is belangrijk burgerschapswaarden niet alleen in een vak te gieten, maar in de hele houding 
terug te laten komen. Het gaat om de momenten waarop het nodig is begrip voor elkaar te 
tonen, om kennis van de maatschappij op te doen en sociale vaardigheden te oefenen. Dat 
kan een aardrijkskundeles zijn, of een ruzie in de aula van de school. Het zou zonde zijn die 
momenten niet te benutten. 
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Zuipketen  

De problematiek van alcoholmisbruik onder jongeren staat hoog op de agenda. De schadelijke 
gevolgen, zowel voor het individu (gezondheid, leerproblemen) als voor de samenleving 
(overlast in openbare ruimte, voortijdig schoolverlaten), kunnen zeer ernstig zijn. Het 
alcoholgebruik blijft niet beperkt tot cafés, sportkantines en de huiskamers. Vooral in 
plattelandsgemeenten creëren jongeren eigen plekken waar ze samenkomen en drinken. Deze 
hokken en keten van jongeren, in de media ‘zuipketen’ genoemd, kunnen voor problemen 
zorgen. Jongeren schenken en nuttigen immers alcohol zonder vergunning of toezicht en dus 
zonder zich te houden aan de drank en horecawet. Dit brengt de nodige risico`s met zich mee, 
zowel voor de gezondheid van de jongeren als voor de openbare orde. Hokken en keten van 
jongeren hebben echter ook een sociale functie. In plattelandsgemeenten, waar de 
voorzieningen voor jongeren vaak beperkt zijn, kunnen hokken en keten een goed alternatief 
bieden voor op straat hangen.   

 

Het kabinet wil dat door de gemeenten wordt opgetreden tegen hokken en keten. Basis voor 
een effectief beleid is een integrale aanpak waar handhaving van regelgeving, communicatie 
en inzet van jongerenwerk onderdeel uitmaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
onlangs hiervoor een handreiking aan de gemeenten aangeboden. Het rijk wil gemeenten met 
de wijziging op de Drank- en Horecawet ook meer mogelijkheden bieden om op te treden. 
Inmiddels is, met ondersteuning van Meander, in de gemeente Nieuwkoop een pilot opgezet 
voor een integrale aanpak met behulp van de door het ministerie beschikbaar gestelde 
handreiking en de tot nu toe opgedane ervaringen in het Westland. Op basis van deze pilot is 
deze handreiking voor alle gemeenten in Hollands Midden opgesteld. 

Er zijn veel locaties waar jongeren alcohol gebruiken, sommige van structurele aard en andere 
van tijdelijke aard. De meest tijdelijke en daarmee moeilijk grijpbare locaties zijn wel de 
hangplekken en zuipschuiten. Een hangplek is een plaats op straat waar jongeren bij elkaar 
komen om rond te hangen. Zuipschuiten zijn boten, veelal platbodems met vele kratten bier, 
koelkast en een grote geluidsinstallatie aan boord, waarmee groepen jongeren al feestend over 
het water varen. Hangjongeren worden ouder, gaan werken of studeren, een hangplek 
verdwijnt weer of wordt overgenomen door een nieuwe groep jongeren. Zuipschuiten zijn er 
alleen met mooi zomerweer en volgend seizoen neemt een nieuwe groep de boot over. Het zijn 
dus geen vaste groepen en locaties, maar ze zijn continu in beweging. 
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Jongeren vormen groepen, dat is een normaal verschijnsel en onderdeel van de 
identiteitsvorming van jongeren. Gezamenlijk bevredigen ze hun individuele behoeftes aan 
vermaak, veiligheid en erkenning. Dat doen ze op school, bij een vereniging en ook in de 
openbare ruimte; op straat en bij mooi zomerweer ook op het water. Van de groepsvorming 
van jongeren in de openbare ruimte wordt nogal eens overlast ervaren. In deze handreiking 
gaan we niet in op het verschil tussen ervaren overlast en feitelijke overlast. Van belang is wel 
dat het meestal gaat om geluidsoverlast door muziek en/of brommers en overlast door rotzooi 
die wordt achtergelaten in het water of op straat. Alcoholgebruik speelt meestal wel een rol, 
maar de mate waarin is sterk wisselend en houdt mede verband met ander middelengebruik. 
Hierin is wel een verschil tussen de hangplekken en zuipschuiten. Zoals de naam al doet 
vermoeden speelt bij de zuipschuiten alcoholgebruik meestal een grote rol, bij hangplekken 
hoeft dit niet het geval te zijn. Een ander verschil is dat in veel gemeenten het jongerenwerk 
wel contact heeft met groepen hangjongeren en niet met jongeren op de zuipschuiten. 
Daardoor hebben jongerenwerkers niet alleen zicht op het middelengebruik, maar hebben zij 
ook de mogelijkheid om dit met de jongeren te bespreken, hen voor te lichten en eventueel 
een specifiek aanbod hierop te doen. Het is niet duidelijk in hoeverre de groepen jongeren op 
zuipschuiten via andere vindlocaties in beeld zijn van professionals, bijvoorbeeld via hokken 
en keten, hangplekken of anderszins. Het is de vraag in hoeverre er een overlap zit in de 
groepen jongeren op zuipschuiten, hangplekken, in jongerencentra of hokken en keten. 
Duidelijk is wel dat alcoholmatiging als thema, waar het gaat om hangplekken en 
zuipschuiten, (nog) niet breed uitgewerkt is. De ervaringen daarmee zijn dan ook beperkt.  

 

De definitie van keten: ‘Ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren, caravans, 
kassen en zolders creëren. Het is een plek die jongeren zelf beheren, waar ze samenkomen 
voor de gezelligheid en om te drinken.’ Het samenzijn van jongeren voor de gezelligheid en om 
te drinken vindt niet exclusief in keten plaats. Andere ontmoetingsplekken vinden we in de 
openbare ruimte (hangplekken) of bij een jongere thuis. De grens tussen deze verschillende 
ontmoetingsplekken is niet altijd even duidelijk. Is er bijvoorbeeld sprake van een keet als een 
jongere met vrienden op z`n eigen slaapkamer zit, in de bijkeuken of in een tuinhuisje? En 
kan een keet ook een oude bunker in de duinen zijn waar jongeren samenkomen of een 
container die door de gemeente is neergezet? De onderscheidende factor zit in het eigen 
beheer. Het gaat dus niet zozeer om het gegeven dat jongeren bij elkaar komen om te drinken 
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(al dan niet voordat ze uitgaan), maar het is van belang of ze dat in een ruimte doen die ze zelf 
beheren. Daarmee verdwijnt namelijk (deels) het toezicht van ouders, wat je in de huiskamer 
nog wel hebt. En daarmee verdwijnt ook het toezicht van bijvoorbeeld jongerenwerk en politie, 
die over het algemeen wel zicht hebben op groepen jongeren die op hangplekken in de 
openbare ruimte samenkomen.    

De keten vormen letterlijk een eigen plek voor jongeren, die ze naar eigen inzicht inrichten, 
onderhouden en gebruiken. Hoewel door de keeteigenaren, veelal ouders op wiens privéterrein 
de keet staat, soms aan het gebruik van de keet wel regels worden gesteld. Bijvoorbeeld over 
de openingstijden. Terugkomend op de twijfelgevallen: bij een slaapkamer en bijkeuken 
spreken we van een thuissituatie, een tuinhuisje zou een keet kunnen zijn evenals een 
bunker, maar een door de gemeente geplaatste container is een hangplek. Niet elke keet is 
hetzelfde, bij de ene keet ligt de nadruk meer op alcoholgebruik en bij de andere keet staat 
het samenzijn met vrienden centraal. Om een reëel beeld te krijgen van eventuele hokken en 
keten in de regio, maken we onderscheid tussen drie vormen die een keet kan aannemen. 
Huiskamerkeet: Niet bedrijfsmatig, er wordt gratis drank verstrekt of bezoekers nemen hun 
eigen drankjes mee, is niet voor publiek geopend en heeft geen permanent karakter. Dit is de 
kleinschalige keet, waar strijdigheid met de DHW niet aan de orde is. Buurtkeet: Niet 
bedrijfsmatig, verkoop drank met kleine winst vaak voor investeringen in keet zelf, is soms 
voor publiek uit de omgeving geopend en heeft soms een naar permanentie neigend karakter. 
De buurtkeet komt het meeste voor en lijkt een alternatief voor een buurthuis of jeugdhonk. 
Commerciële keet: (Bijna) bedrijfsmatig van opzet, verkoop drank met winst, is voor publiek 
geopend en heeft waarschijnlijk een permanent karakter. De commerciële keet lijkt het meest 
op een illegale kroeg. Bron: GGD.  

 

Loverboys en lovergirls 

Slachtoffers van loverboys – én van lovergirls – zijn steeds jonger. Dat stellen meerdere 
organisaties tegen de NOS. Voorheen zaten de slachtoffers vooral op de middelbare school. 
Maar nu vinden we ze ook al in groep 8. We behandelen meiden van twaalf en dertien jaar’, 
vertelt Carmen Legebeke, groepsbehandelaar bij Fier. Het NOS Jeugdjournaal sprak met 
onder meer Fier, Centrum Kinderhandel Mensenhandel, Terre des Hommes, Lumens, het 
Centrum Seksueel Geweld en het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel Comensha. 

‘Voorheen zaten de slachtoffers vooral op de middelbare school. Maar nu vinden we ze ook al 
in groep 8. We behandelen meiden van twaalf, dertien jaar’, vertelt Carmen Legebeke, 
groepsbehandelaar bij Fier. Het NOS Jeugdjournaal sprak met onder meer Fier, Centrum 
Kinderhandel Mensenhandel, Terre des Hommes, Lumens, het Centrum Seksueel Geweld en 
het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel Comensha. 

Extra zorgwekkend: de jongste kinderen zijn vaak het minst goed in beeld. ‘Maar dat ze niet 
zichtbaar zijn, wil niet zeggen dat ze er niet zijn’, stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

in een rapport. ‘Naar schatting zijn zo’n dertienhonderd van de drieduizend Nederlandse 
slachtoffers van seksuele uitbuiting minderjarig.’ 

Het Jeugdjournaal spreekt met een slachtoffer. Zij kwam als veertienjarige in contact met een 
kennis van een vriendin. Binnen een week had ze haar eerste klant. ‘Ik heb in de prostitutie 
gezeten via een lovergirl. Lovergirls bestaan ook, ja, maar daar wordt eigenlijk geen aandacht 
aan besteed.’   
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De lovergirl zocht veelvuldig contact met haar. ‘Op Snapchat, Instagram. Ze geeft je wat je 
wilt: aandacht, het gevoel dat je geliefd bent. Ze geeft vertrouwen, wat je eigenlijk van niemand 
kunt krijgen. Ze liet me geloven dat het beter was, dat het de makkelijkste weg naar geld was. 
Ik heb het vertrouwd.’ 

Gelukkig kon het meisje, dat anoniem wil blijven, ontsnappen. Dat wil niet zeggen dat ze 
zomaar weer haar leven oppakt. ‘Eerlijk gezegd voel ik me elke dag nog best wel vies. Ik douche 
heel vaak. Om dat gevoel weg te krijgen.’ Dat helpt niet. Praten helpt wel. Ze is enorm blij met 
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de hulp die ze nu krijgt en draagt anderen op het hart hulp te zoeken, de politie te benaderen 
of te praten met ouders. ‘Ik wens dit geen enkel ander meisje toe, niemand.’ 

Dat slachtoffers jonger worden, komt vermoedelijk door veranderd smartphonegebruik. ‘Als 
een meisje bijvoorbeeld één foto naaktfoto van zichzelf heeft gestuurd, hebben ze al 
chantagemateriaal. En dreigen ze die te verspreiden’, aldus Legebeke van Fier. ‘Veel ouders 
weten niet wat hun kind op de computer doet. En dus ook niet of er dan situaties zijn waarbij 
iemand over de grens probeert te gaan’, aldus Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld.  

 

 

 

 

 

 

 

Loverboy of tienerpooier is een pooier die meisjes via verleidingstactieken inpalmt om hen op 
den duur in de prostitutie of in (andere) illegale activiteiten uit te buiten. Mensenhandelaren 
en pooiers gebruiken over de hele wereld vaak romantische manipulatie om vrouwen en 
meisjes in de prostitutie te brengen of te houden. 

In Nederland en België is hiervoor rond 2000 de benaming loverboy (letterlijk: minnaar-
jongen, jonge minnaar) gangbaar geworden. Later heeft de term ook in Duitsland ingang 
gevonden. Elders is deze benaming niet gebruikelijk. Vanwege het eufemistische karakter van 
het woord is er geregeld kritiek op geweest, daarom zijn in de loop van de jaren alternatieven 
voorgesteld zoals pooier-boy (in 2008 bedacht door de toenmalige Nederlandse minister van 
Justitie Ernst Hirsch Ballin en tienerpooier. Daarnaast is er discussie over de vraag in 

hoeverre loverboys te onderscheiden zijn van (andere) pooiers. 

De stereotiepe werkwijze van loverboys volgt via een vast patroon. Het ideale slachtoffer is een 
jong meisje dat weinig of geen ervaring met relaties heeft, afkomstig uit een gebroken en/of 
onstabiel gezin. Hij versiert haar, geeft haar aandacht, en zorgt hiermee dat zij verliefd op hem 
wordt. Vervolgens tracht hij haar los te weken van haar omgeving, bijvoorbeeld door haar over 
te halen met hem op vakantie te gaan, liefst naar het buitenland, samen te gaan wonen en 
een breuk met haar ouders uit te lokken. 

Wanneer het meisje emotioneel afhankelijk genoeg is van de loverboy, moet zij geld voor hem 
verdienen door als prostitutie te gaan werken. De loverboy zal dat eerst proberen door 
misbruik van haar vertrouwen te maken, bijvoorbeeld door te zeggen dat hij schulden heeft 
bij een of andere crimineel die hem bedreigt. De enige manier om hiervan af te komen 
is betaling in natura door haar met de schuldeiser naar bed te laten gaan, of door haar 

criminele activiteiten voor hem te laten doen (bijvoorbeeld drugs smokkelen). Wanneer dit niet 
werkt, neemt de loverboy zijn toevlucht tot methoden als bedreiging, verslaafd maken, 
terugbetaling verlangen van het aan haar bestede geld, of mishandeling. Zijn slachtoffer, dat 
vaak alle banden met haar omgeving heeft verbroken, voelt zich aan hem overgeleverd. 
Loverboys buiten slachtoffers niet alleen uit in de prostitutie, maar ook als drugskoerier, door 
hen leningen af te laten sluiten of winkeldiefstallen te laten plegen.  

De term ‘loverboymethode’ wordt vaak geassocieerd met minderjarige, in Nederland wonende 
slachtoffers. De verleidingsmethode wordt echter ook bi meerderjarige vrouwen toegepast en 
in het kader van grensoverschrijdende mensenhandel. De methode is niet nieuw, maar krijgt 
sinds de eeuwwisseling veel aandacht in het kader van studiedagen, voorlichting en preventie. 
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De gegeven slachtofferprofielen zijn vaak tegenstrijdig en afhankelijk van de onderzoeker. Zo 
zouden ze: 

• voor 64% tussen 18 en 24 jaar oud zijn; 

• in de puberteit zitten; 

• niet voor zichzelf op durven te komen; 

• slechte sociale ervaringen met familie en anderen hebben; 

• uit gebroken gezinnen komen; 

• een ontwrichte jeugd hebben gehad, bijvoorbeeld door mishandeling of seksueel misbruik; 

• meestal lager opgeleid zijn; 

• emotioneel zwak staan door een bepaalde recente gebeurtenis; 

• soms licht verstandelijk gehandicapt zijn; 

• maar ook: afkomst en uiterlijk maken niets uit, het kan bij wijze van spreken iedereen 
overkomen. 

Het Willem Pompe Instituut stelde vast dat er op de Wallen op een doordeweekse avond zo'n 
twintig Nederlandse vrouwen onder dwang van pooiers achter de ramen zitten, in het weekend 
vijftig. Nederlandse raamprostituees zijn vaak door een verliefdheidsrelatie in de prostitutie 
terechtgekomen. Veel van de meisjes werken nu echter zelfstandig of zijn van pooier gewisseld 
overgedaan.  

Ook bij buitenlandse slachtoffers van mensenhandel worden vaak loverboytechnieken 
gebruikt. In ongeveer veertig procent van de opsporingsonderzoeken naar mensenhandel 
blijkt verliefdheid bij de slachtoffers gebruikt te worden als middel om hen in de prostitutie te 
brengen: bij buitenlandse mensenhandel ongeveer dertig procent, bij binnenlandse 
mensenhandel ongeveer zeventig procent. De Stichting Tegen Vrouwenhandel registreert de 
laatste jaren steeds meer Nederlandse slachtoffers van mensenhandel. In 2005 hadden 98 
(23%) van de vierhonderdvierentwintig geregistreerde slachtoffers van mensenhandel de 
Nederlandse nationaliteit.  

In september 1995 werden in Utrecht vier mannen van Marokkaanse afkomst aangehouden, 
die jonge autochtone Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse meisjes uit de omgeving 
hadden geworven om in de prostitutie te werken. Het jongste meisje dat op de tippelzone aan 
de Europalaan was aangetroffen was zestien jaar. De pooiers hadden de meisjes aan zich 
gebonden door hen verliefd op zich te laten worden. De rechtszaak trok de aandacht doordat 
een aantal van de meisjes nog steeds verliefd was. Vijf van hen stonden op de dag van de 
zitting buiten het gerechtsgebouw met spandoeken: 'Laat onze lieffies vrij'. De advocaat van 
de jongemannen werd door deze meisjes betaald: ze moesten een maand lang doorwerken om 
de rekening te kunnen betalen. Er waren ook slachtoffers bij die aanvankelijk een verklaring 
hadden afgelegd, maar daar bij nader inzien van afzagen. 

Op het moment dat de groep werd aangehouden, werkten acht meisjes voor hen. De meisjes 
wisten niet van elkaars bestaan: ieder dacht dat zij de enige vriendin van een van de mannen 
was. Het viertal was op deze manier al vier jaar in de weer en in totaal kon de politie 
vierentwintig vrouwen traceren die ooit voor hen hadden gewerkt. Zeven van hen wist de 
politie te bewegen tot het doen van aangifte. 

De minderjarige meisjes werden in het kader van een ondertoezichtstelling in een gesloten 
inrichting geplaatst om het contact met de jongens te doorbreken en te voorkomen dat ze weg 
zouden lopen. 

Een rechercheur vertelde dat ze aan het einde van de jaren tachtig al met dergelijke zaken 
bezig waren geweest: 

‘Het ging steeds om minderjarige meisjes die van huis wegliepen en in de prostitutie verzeild 
raakten doordat ze 'versierd' waren door een belangstellende jongeman in een mooie auto. 
Toen noemde ze dat nog gewoon prostitutie en pooiers, maar na die grote zaak zijn het 
loverboys gaan heten. We deden dat ook omdat de hulpverleners ze zo noemden. Als je 
tegenover die meisjes dergelijke jongens pooiers noemt, verlies je contact met ze, zeiden ze. 
Bij de politie gebruiken ze onder elkaar het woord pooier en de jongens zelf spreken ook zo 
over elkaar, maar de hulpverleners hebben het woord er echt doorgedrukt’. 
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In 1998 schreef journalist Robert Verkerk voor het dagblad Rijn en Gouwe een stuk over een 
zedenzaak die in Schoonhoven had gespeeld. Zedenrechercheurs noemden de daders 
'loverboys'. In een ANP-stuk deed hij hetzelfde verhaal. Het artikel – en daarmee het woord 
'loverboy' – werd een dag later door elf GPD-bladen overgenomen. 

Sinds het woord 'loverboy' ingeburgerd raakte, is het door verschillende mensen bekritiseerd 
omdat het de ellende van de slachtoffers zou verhullen. Als alternatief werd in 2008 door 
toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin de benaming 'pooierboy' voorgesteld. Ook 
hij vond 'loverboy' veel te vriendelijk klinken. Terwijl criminoloog Frank Bovenkerk in 2006 de 
omschrijving 'modern pooierschap' gebruikte, pleitte de Nederlandse Rapporteur 
Mensenhandel Corine Dettmeijer in 2013 ervoor om in de benadering meer de nadruk op 
mensenhandel te leggen. De jeugdzorgcommissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys', 
onder leiding van oud-GroenLinks-Kamerlid Naima Azough, zag in 2014 af van een 
naamswijziging in 'pooierboy' omdat het misbruik ook andere vormen kan aannemen dan 
prostitutie. Niettemin sloot voorzitter Azough zich een jaar later desgevraagd aan bij de kritiek 
op het woord loverboy. Loverboy klinkt veel te lieflijk. In een interview in oktober 2015 (in de 
aanloop naar een debat in de Tweede Kamer over de loverboy-problematiek) pleitte VVD-
Kamerlid Brigitte van der Burg weer voor 'pooierboy'.  

In België is het woord 'tienerpooier' gangbaar geworden, vooral sinds een rapport van de 
organisatie Child Focus in 2016.  

In opdracht van de gemeente Amsterdam deed het Willem Pompe Instituut in 2004 onder 
leiding van criminoloog Frank Bovenkerk onderzoek naar het loverboyfenomeen in 
Amsterdam. Volgens deze onderzoekers geeft de empirische werkelijkheid er geen aanleiding 
toe het probleem van de loverboys apart te benoemen. Binnen de wereld van de prostitutie 
komt sinds jaar en dag en overal ter wereld de figuur voor van de pooier die jonge vrouwen 
verleidt om ze in de prostitutie te brengen. 

In de onderzochte groep mannen domineerden de ‘harde koppen met rafelige matjes in de nek 
en gouden kettingen om de hals’ die niet voldeden aan het stereotiepe beeld van de knappe 
jongen. De onderzoekers verbazen zich erover dat deze mannen door sommige meisjes ooit 
'loverboys' werden genoemd. Zij concluderen dat het begrip is ontsproten aan de romantische 
fantasie van meisjes die zich van hun souteneurs los wilden maken en bij de hulpverlening 
een willig oor vonden. Vanuit overwegingen van behandeling was goed te begrijpen dat 
hulpverleners de interpretatie van de meisjes volledig accepteerden:   

De publiciteit en het publieke vertoog rond het probleem van de loverboys wordt gedomineerd 
door het slachtofferperspectief. Dit staat een goed begrip in de weg. Het gaat hier om perverse 
relaties tussen mannen en vrouwen die ieder hun eigen aandeel hebben in het ontstaan en 
bestendigen van prostitutieactiviteiten. 

Volgens een scriptie van de Belgische criminoloog Moeyersons uit 2016 vormen de loverboys  
een 'specialisme binnen het pooierschap'.  

Het ronselen door loverboys gaat sneller en agressiever dan ooit. Met een meisje in zijn macht, 
ontpopt de loverboy zich vaak snel tot ‘angry boy’, die ook haar ouders, broertjes en zusjes 
intimideert. Het put hele gezinnen uit. Dat beeld schetst Anke Van Dijke. Ze is mede-oprichter 
van Asja, het eerste opvanghuis voor loverboy-slachtoffers van ons land en tegenwoordig 
onderdeel van Fier. Twintig jaar geleden startte de afdeling als kleinschalig opvanghuis 
speciaal voor slachtoffers van loverboys. 

‘In 1999 maakten we voor het eerst kennis met het fenomeen ‘loverboy’. Een jongen die een 
relatie fakete, een jongen die cadeaus gaf en die er soms maanden over deed om een meisje 
in de prostitutie te brengen’, zegt Van Dijke. 

Hoe anders is de praktijk in 2019. Van die maandenlange aanloop is geen sprake meer. 
Loverboys gaan bewust op zoek naar kwetsbare meisjes via het internet. Ze leggen contact, er 
is snel seks en daarvan worden filmpjes gemaakt. Daar worden de meisjes mee gechanteerd 
en zo in de prostitutie gebracht. De loverboy ontpopt zich tot ‘angry boy’. Om zijn boodschap 
kracht bij te zetten gebruikt hij geweld. Binnen één of twee weken is het meisje een prostituee. 
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Niet alle meisjes belanden achter de ramen, zoals vroeger het geval was. Het gaat tegenwoordig 
ook via het internet. De prostitutie kan op iedere plek plaatsvinden. Het kan in de slaapkamer 
van de loverboy of in een hotel.   

Meisjes kunnen ook in een misbruiksituatie terechtkomen in plaats van in de prostitutie. Dan 
worden de meisjes misbruikt op feestjes door groepen jongens. Ze gaat met een jongen naar 
bed en ineens moet ze ook met zijn vrienden naar bed.  

De schaamte bij slachtoffers van verkrachting en misbruik is zo groot dat de meisjes er niet 
over durven praten. Ze gaan zich echter anders gedragen. Het meisje krijgt dan hulp en wordt 
behandeld voor haar gedrag terwijl het misbruiktrauma onbesproken blijft. Daar gaat het mis 
in de hulpverlening. Soms krijgen de meisjes jaren hulp maar zonder dat iemand ziet dat er 
een loverboy-netwerk achter zit. Of foute jongens die haar al jaren misbruiken. Soms zien de 
ouders het wel maar worden niet serieus genomen. 

Goede hulp bieden aan slachtoffers van loverboys is een grote uitdaging. Ook bij meisjes die 
in de gesloten jeugdzorg zitten gaat het vaak mis. Zo was er in 2918 een rechtszaak tegen 
mannen die meisjes ronselden vanuit een instelling in Zetten. Ook gaat het misbruik in de 
kliniek soms door. In de gesloten inrichting is er vaak nog steeds contact met foute jongens.  

De loverboys gaan geraffineerd te werk en zijn vaak tien stappen verder dan de hulpverlening. 
Sommige kinderen van elf of twaalf jaar worden aangerand of verkracht. Als zij geen 
gespecialiseerde hulp krijgen is het risico groot dat ze opnieuw slachtoffer worden van 
misbruik. Er is nog veel te winnen in de samenwerking met de politie. De hulpverlening moet 
niet naïef zijn. Durven vragen naar misbruik. De politie is in een misbruikzaak bezig met het 
verzamelen van feiten. Ze beschermen niet het meisje en haar familie. Daar zal de komende 
tijd aandacht voor komen.  
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Drugs  

Drugs (ook wel: narcotica, verdovende middelen, stimulerende middelen, 
bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen 
of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 

'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of bewustzijnsverruimende) werking hebben en die 
tot afhankelijkheid, meestal verslaving genoemd, kunnen leiden. 

Het woord narcoticum (meervoud: narcotica) wordt vaak gebruikt bij de nederlandse justitie 

en politie voor verdovende middelen, vaak in de context van verboden middelen. Het 
woord drug komt oorspronkelijk van het Middelnederlandse woord droge (waar ook het woord 
drogist vandaan komt). Het  franse woord drogue is aan het Middelnederlands ontleend, en 
het engelse woord drug is op zijn beurt weer aan het Frans ontleend. Het Nederlands heeft het 
weer uit het Engels gehaald, hoewel het daar zowel  medicijn als verdovend, stimulerend, 
verboden en/of bewustzijnsverruimend middel betekent — die eerste betekenis heeft drug in 
het nederlands niet. In het Frans gebruikt men voor het woord verdovend middel ook 
wel stupéfiant, hetzelfde woord als het bijvoeglijk naamwoord verbluffend.  

 

 

Joint met wiet 

 

In de Nederlandse Opiumwet wordt een juridisch onderscheid gemaakt tussen soft- en 
harddrugs. In geval van softdrugs worden de risico's toelaatbaar geacht. Harddrugs zijn in de 
praktijk veel schadelijker geacht door de politiek en de samenleving. Het onderscheid komt 
tot uiting in de strafmaat en de prioriteitenstelling bij de opsporing ervan. 

Alcohol is een legale drug en algemeen geaccepteerd. Nederland schat dat er ongeveer 
vierhonderdduizend misbruikers zijn van alcohol en negentigduizend alcoholisten. Het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schat dat ongeveer negen procent van de 
bevolking ouder dan achttien jaar (1.200.000 mensen) overmatig drinkt. In Vlaanderen drinkt 
vijfentwintig procent van de mannen en acht procent van de vrouwen meer dan tien glazen 
per week en naar schatting drie en half procent van de volwassenen of  
tweehonderddertigduizend mensen kampen in België met alcoholafhankelijkheid.. Hetzelfde 
geldt voor het zeer verslavende roken van tabak, een kwart van de bevolking is in België en 
Nederland verslaafd aan nicotine. Vijftig procent van de beginnende jonge rokers is binnen de 
twee maanden verslaafd. Ongeveer tien procent van de bevolking gebruikt voorgeschreven 
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sterk verslavende slaapmiddelen, benzodiazepinen. Het gebruik van verslavende 
opioïde pijnstillers groeit snel. Jaarlijks gebruiken bijvoorbeeld al vierhonderdduizend 
mensen oxycodon in Nederland.  

In de volksmond heet het dat harddrugs (onder meer cocaïne en heroïne) zeer verslavend 
kunnen werken, terwijl softdrugs (zoals hennepproducten) niet of alleen geestelijk verslavend 
zijn. Toch mag men de categorie van softdrugs niet onderschatten. Een verslaving aan 
softdrugs (bijvoorbeeld cannabis) komt vaker voor dan verslaving aan harddrugs, echter 
ontstaat deze minder snel dan bij heroïne of cocaïne, zowel op mentaal als fysiek vlak. De 
ontwenningsverschijnselen zijn milder dan bij een harddrug, maar psychische verslaving mag 
zeker niet worden onderschat. Cocaïne is vooral geestelijk verslavend. Zo kent cocaïne, 
behalve hevige agitatie, agressie, hunkering of moeheid, geen echte lichamelijke 
ontwenningsverschijnselen. Hennepproducten daarentegen worden veelal gemengd 
gerookt met tabaksproducten die, door de aanwezige nicotine, zeer verslavend zijn. 

De fysieke ontwenningsverschijnselen van drugs zijn vaak hevig, maar de ergste symptomen 
zijn meestal na vijf dagen voorbij, waarna er nog een lange periode volgt van 'psychisch 
afkicken'. Deze periode is cruciaal en leid vaak tot terugval. Gevaarlijk is het weer gaan 
gebruiken van dezelfde dosis die men gebruikte voor het afkicken. De opgebouwde 
lichamelijke tolerantie kan snel afnemen, de psychische honger naar het kick in 
genotscentrum van de hersenen niet, waardoor de kans op een overdosis stijgt. Bij alcohol 
duren de ergste ontwenningsverschijnselen net als bij harddrugs meestal een dag of vijf, met 
een maximum van drie weken. Zolang men blijft denken dat men alcohol of drugs nodig heeft 
voor iets (plezier, gezelligheid, enz.) is de kans dat men het weer gaat gebruiken heel groot. 
Zelfs mensen die niet verslaafd zijn aan alcoholische drank, kunnen er vaak al niet goed mee 
omgaan, het is eigenlijk een giftige stof die verdund is, zoals bij bier van 5%, is het 20 maal 
verdund. Puur (100%) zou het dodelijk zijn. Alcohol is een maatschappelijk aanvaarde drug. 
Het aantal verslaafden en/of probleemgebruikers is vele malen hoger dan bij bijvoorbeeld 
heroïne, omdat het zo makkelijk te krijgen is en omdat het snel geaccepteerd wordt. Een 
alcoholist of probleemdrinker begon ook ooit met een biertje of zelfs shandy. 

 

 

Wietplant 
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Illegale harddrugs van goede kwaliteit (bekende zuiverheid, dosis, concentratie en niet 
vervuild met andere drugs) zijn veel minder schadelijk zijn dan bijvoorbeeld grote 
hoeveelheden alcohol, toch kunnen ze vaak bij verslaving voor extra problemen zorgen zoals 
hoge financiële kosten, lichamelijk aftakeling (men heeft minder honger en kan zich gaan 
verwaarlozen) en psychische stoornissen (ook kan men vreemde dingen doen onder invloed 
van drugs). Sommigen belanden op straat. 

Heroïne is lichamelijk en geestelijk zo zwaar verslavend, waarbij de hunkering (craving) en 
specifiek de roes van deze drug zo sterk zijn, dat een normaal leven leiden zeer moeilijk wordt. 
Zulke verslaafden belanden vaak in de criminaliteit, vaak 'kruimelwerk', maar soms ook 
zwaardere delicten als inbraak, handel in drugs en overvallen. Alcoholisten belanden minder 
vaak op straat, maar ook alcoholisme kan leiden tot een dakloos en een zwervend bestaan. 

Het meten van verslavingsrisico's is moeilijk. Volgens een ranking door experts uit 2009 zijn 
de meest verslavende drugs crack en heroïne gevolgd door tabak, methamfetamine, cocaïne, 
alcohol, amfetamine, benzodiazepine en GHB.  

 

Drugs laten zich naar hun effect op het lichaam en bewustzijn grofweg in drie categorieën 
indelen: 

• verdovende middelen 

• stimulerende middelen 

• hallucinogene middelen 

Verdovende middelen worden ook wel downers genoemd. Tot deze groep behoren:  

• alcohol (niet in de opiumwet) wordt soms gezien als vergelijkbaar met een harddrug 

• benzodiazepinen, barbituraten ontwikkeld als tranquillizer en slaapmiddel 

• opiaten, zoals opium, of opiumderivaten zoals heroïne en andere synthetisch 
gefabriceerd opioïden. 

 

Bijvoorbeeld morfine een uit opium geraffineerd stof die behalve als drug ook in de 
geneeskunde wordt gebruikt als sterke pijnstiller. 

Een andere bekende stof is heroïne, een derivaat van morfine, heeft ook een sterk pijnstillend 
effect en wordt door druggebruikers gebruikt als geestelijk verdovend middel. De drug wordt 
gerookt, gesnoven of gespoten en is sterk verslavend. 

 

De opioïde anageticum methadon wordt als drug vaak afbouwend gegeven tegen sommige 
afkickverschijnselen, maar kan echter zelf langdurige afkickverschijnselen veroorzaken bij 
langdurig gebruik. Bijvoorbeeld bij heroïneverslaafden die 'clean' zijn en ter voorkoming van 
een terugval en ter voorkoming van criminaliteit (en ter bevordering van de terugkeer in 'de 
maatschappij') langdurig deze pijnstiller gebruiken. 

Afkickverschijnselen van harddrugs zijn onder andere koude rillingen, angsten en een sterk 
gevoel van onbehagen. Craving, een sterke hunkering naar het middel, komt zeer vaak voor. 
Bij het in een keer stoppen van bijvoorbeeld heroïne, worden de verschijnselen ook wel Cold 
turkey genoemd. Bij benzodiazepinen, zoals diazepam, kunnen zeer langdurige 
ontwenningsperioden voorkomen, of zeer langzame afbouwschema's nodig zijn, die vaak als 
zwaar worden ervaren.  

Tot op zekere hoogte behoren ook marihuana en hasjiesj tot de verdovende middelen, hoewel 
zij meestal tot de hallucinogenen worden gerekend. 

De verslaving aan benzodiazepinen (kalmerende medicatie en slaapmiddelen) zoals 
diazepam wordt soms behoorlijk onderschat. Vooral het afkicken hiervan kan een langdurige 
zaak zijn. Afkickverschijnselen bij benzodiazepinen zijn vooral angst, stress, agitatie en 
hypergevoeligheid voor bijvoorbeeld geluiden. In ernstige gevallen depersonalisatie en 
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epileptische aanvallen. De verschijnselen lijken enigszins op die van alcohol, echter zijn ze 
iets milder en houden vaak veel langer aan, vooral als er snel wordt afgebouwd van de drug. 

 

 

 

Heroïne 

 

Stimulerende middelen worden ook wel 'uppers' genoemd. Tot deze groep behoren onder 
andere: 

• cocaïne 

• amfetamines (wordt ook wel gebruikt als doping bij duursporten) 

• MDMA (hoofdbestanddeel van XTC) 

• nicotine (hoofdbestanddeel van tabak): deze stof stimuleert de afgifte van 
dopamine en blokkeert tegelijkertijd ook de hersencellen die deze afgifte weer 
zouden moeten afremmen, waardoor men constant nicotine nodig heeft om de 
stimulerende werking te ervaren. De stimulerende werking is dus zeer kort en 
er zijn steeds hogere doseringen nicotine nodig om dit effect te behouden en/of 
te bereiken. 

• Methylfenidaat (wordt voorgeschreven bij behandeling van personen 
met ADHD, die hier juist rustiger van worden, of hen helpen om beter te 
studeren, bij mensen die geen ADHD hebben, kan het sterk opwekkend 
werken, als amfetamine). Een reboundeffect kan snel optreden na uitwerking, 
vooral bij gebruikers zonder ADHD. In plaats van opgewekt en vol energie kan 
men stress en/of angst ervaren en (erg) moe zijn. Deels komt dit omdat men 
meer doet en drukker wordt dan normaal tijdens de werking van 
methylfenidaat. 

• plantaardige stoffen als cafeïne en efedrine die voorkomen in bijvoorbeeld) qat, 
thee, koffie, energiedrank, quarana of munt hebben een stimulerend effect, 
meestal zowel geestelijk als lichamelijk. Op lange termijn kunnen sommige 
van deze stoffen het lichaam juist uitputten, bijvoorbeeld bij het gebruik van 
grote hoeveelheden koffie of energiedrankjes 

• anabole steroïden (stimulering van de spiergroei; voornamelijk gebruikt door 
bodybuilders) 

 

Hallucinogene middelen worden ook wel psychedelische drugs, of geestverruimende middelen, 

genoemd. Tot deze groep behoren onder andere: 

• marihuana, cannabis 

• MDA 

• LSD 
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• Paddo’s, ofwel hallucinogene paddenstoelen zoals kaalkopjes of de 
vliegenzwam 

•  DMT 

• ketamine 

In minder sterke mate horen ook absint en hop tot deze categorie. 

Van de bovenstaande drugs is hennep, waar wiet (marihuana) en hasj (hasjiesj) onder vallen, 

de bekendste. 

Hallucinogene middelen zijn allen in meerdere of mindere mate psychodysleptisch. Een 
psychodyslepticum is een stof, die het bewustzijn verandert en/of verruimt. 

 

 

Ecstasy 

 

LSD veroorzaakt in tegenstelling tot paddo's en MDA en aanverwante stoffen veelal geen 
hallucinaties, omdat de gebruiker van LSD zich in hoge mate bewust is, of kan zijn, van het 
feit dat de dingen die zij waarneemt en als afwijkend ervaart, niet toebehoren aan de pregnante 
realiteit van de materie, maar aan andere realiteiten, die zich bijvoorbeeld in de geest van de 
gebruiker en in de sociale omgang met nabije personen kunnen bevinden. Hallucinaties 
kenmerken zich door een verlies van het inzicht dat afwijkende waarnemingen niet gebaseerd 
zijn op de realiteit van de materie, zoals soms het geval is bij paddo's en MDA.  

 

Drugs kunnen, overigens net zoals alle chemische stoffen en medicijnen, op verschillende 
wijzen worden geconsumeerd: 

• Oraal: De drugs worden opgegeten of gedronken, al dan niet vermengd met 
iets anders. Een voorbeeld is het gebruik van alcoholische dranken, of 
thee waaraan opium is toegevoegd; 

• Nasaal: De drugs worden (over het algemeen in poedervorm) in lijnen of 
zogenaamde ‘puntjes’ naar binnen gesnoven. Wordt veel gebruikt voor 
amfetamine, cocaïne en ketamine; 

• Intraveneus: De drugs worden in een ader gespoten, zodat ze direct het bloed 
bereiken. Een voorbeeld is het gebruik van heroïne. Veel druggebruikers 
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schamen zich voor hun verslaving en spuiten daarom niet meer in de armen 
omdat dit te zichtbaar is, anderen hebben op die plaats door jarenlang spuiten 
geen zichtbare aderen meer. In plaats daarvan spuit men in andere aders: 
tussen de vingers of tenen, boven de ogen, soms in de benen of in de buik; 

• Via een open  wond: Sommige zeer verstokte druggebruikers kunnen door 
jarenlang intraveneus druggebruik geen aders meer vinden en brengen zich 
een wond toe die ze voortdurend openhouden, om hier de drugs met de hand 
in te wrijven; 

• Inhaleren: De drugs worden op een oppervlak gelegd en (na eventueel 
verhitten) wordt de damp geïnhaleerd. Inhalatie kan ook bij poedervormige 
drugs voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van crack en 
lijmsnuiven; 

• Roken: Eigenlijk valt dit onder inhaleren. In dit geval wordt de drug echter 
met tabak vermengd (dat eigenlijk door de nicotine zelf al als een drug te 
kwalificeren valt) en door middel van rookwaar (vloeipapier, pijp) opgerookt. 
Toevoeging van tabak kan in sommige gevallen achterwege blijven. Het 
bekendste voorbeeld is de joint: een lange sigaret met wiet en of hasj er in 
vermengd; 

• Kauwen: Dit is een van de oudste manieren om drug te consumeren. Het 
middel. veelal een plant, wordt gekauwd, waardoor de werkzame stof uit de 
bladeren vrijkomt en doorgeslikt wordt of via de slijmvliezen opgenomen. 
Voorbeeld is het kauwen van qat; 

• Rectaal of vaginaal: Deze methode wordt ook wel pluggen genoemd en is vrij 
omslachtig en onaangenaam, en komt dan ook weinig voor. De drug wordt in 
het rectum of vagina gestoken of via een klysma ingebracht, en via de darmen 
of blaaswand opgenomen in het bloed. Het is echter weleens gesignaleerd bij 
alcoholisten, die op deze manier met minder drank sneller dronken kunnen 
worden. 

• Via de huid: voorbeeld is de nicotinepleister. 

 

Toen in de jaren zeventig het gebruik van MD(M)A in Amerika in zwang raakte - en overigens 
nog niet als illegale drug was bestempeld - noemden de gebruikers het de 'Magical Drug of 
America'. Toen MDMA wel op de lijst van verboden middelen werd geplaatst, werd de 
chemische formule aangepast tot het niet-illegale MDA, totdat ook dat verboden werd en 
men MDMC verzon. 

In het Belgische gangstermilieu wordt wel de term ‘Marklar’ gebruikt voor verschillende 
soorten drugs. 

Drugs (niet allen aanwezig in de opiumwet) die hierboven nog niet of nauwelijks genoemd zijn, 
zijn: GHB, LSA, poppers, speed (amfetaminen), 2C-B, kanna, ibogaïne, kratom en DMT en 
LMA.  
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In het verleden hield een aantal mensen zich een tiental jaren bezig met het onderzoek naar 
de mogelijke toepassing van verschillende soorten drugs (met name MDMA, LSD en 
marihuana) binnen de medische wetenschap. In Nederland is de medische marihuana op dit 
moment al een feit. Ook is er veel onderzoek gedaan naar de behandeling van ernstig 
geesteszieken met LSD en paddo's. Verder wordt er onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de 
toepassing van MDMA bij de behandeling van mensen met kanker.  
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Cocaïnepoeder 

 

 

Tegenwoordig is de medische verstrekking van heroïne een gangbare behandeling geworden 

voor mensen die aan andere behandelmethodes als methadonverstrekking niet genoeg 

hebben. Zo is de afgelopen vijftien jaar de junk bijna uit het straatbeeld verdwenen. Blauwe 

lampen moesten jarenlang spuitende junkies weren uit portieken. Ze zijn met de heroïne 

verdwenen, dankzij goed beleid.  

 

Nozems  

Het woord nozem is van Amsterdamse oorsprong. Het werd halverwege de jaren vijftig van de 

vorige eeuw gelanceerd door een journalist, die brood zag in de bonkige jongens die ’s avonds 

langs de Nieuwendijk schuimden. Nu was de uitdrukking niet nieuw. Landelijk werd namelijk 
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het woord swing-nozem gebruikt, om naar het oordeel van de gemiddelde Nederlander wat te 

verfijnd geklede en te veel aan de jazz en het dansen verslingerde jongeman aan te duiden. De 

journalist maakte de tweede lettergreep van het woord onafhankelijk en voorzag de zo 

gecreëerde uitdrukking van een nieuwe en ruimere inhoud. Het etiketteerde dat type jongen 

van tegen de twintig jaar, dat ’s avonds met name op de Nieuwendijk slenterde, tegen meisjes 

opbotste, nare opmerkingen tegen voorbijgangers maakte, ruzie zocht en dat duidelijk 

ongrijpbaar was voor jeugdverenigingen van welke soort of richting dan ook. Amsterdam en 

later heel Nederland maakte zich gretig van het korte woord, prachtig ter hanteren als 

scheldwoord, meester. Het werd te pas, maar veel meer te onpas, gebruikt als een uiting van 

minachting voor jongeren, die zich door gedrag en/of kleding een eindje van de grootste 

gemene deler af wagen. Veel meer dan andere steden kende Amsterdam het verschijnsel van 

de min of meer exotische jongeren. Zij hoorden in het stadsbeeld binnen de Singelgracht, zij 

zorgden voor een paar kleuren en tinten, die van Amsterdam Amsterdam maakten. De 

broekspijpen in de herenmode werden een stuk nauwer. De lange gekleurde wollen kousen 

werden een getolereerde winterdracht voor meisjes. In een damesblad werd de jonge 

lezeressen een goed middel aangeraden om de lange broek nog nauwer te maken. Er werd 

geschreven met de broek in het bad te gaan zitten, daarna in de natte broek een aantal diepe 

kniebuigingen te maken, om het tenslotte aan het lichaam en in de zon te laten drogen. Op 

die manier zou het een heel fijne, spannende broek worden. In als deze en nog veel meer 

mode-facetjes ging het Leidseplein voorop.  

 

 

 

Hier ligt de geografische oorsprong van een jongerenwereld, waarover pedagogen en 

jeugdleiders zich al vele malen de hoofden hebben gebroken. Het Leidseplein, vanouds 

ontmoetingscentrum van hele en halve kunstenaars en kunstluizen, werd ook de magneet 

voor jongeren met artistieke ambities. Zij maten zich maar al te vaak de voorrechten van het 

bohémienschap aan voordat zij hadden aangetoond op het pad der kunst overeind te kunnen 

blijven. Ja, nog voordat zij de toegang tot een dezer paden hadden gevonden. Zij werden ten 
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onrechte nozems genoemd, want de nozem is een totaal ander type. Hij is ten eerste altijd een 

jongeman, meestal een ongeschoolde arbeider in de buurt van de twintig jaar. Over kunst 

heeft hij geen mening omdat hij er zich niet voor interesseert. Zijn waarden liggen in een 

primitieve sfeer. Ook kleedt hij zich anders, bij de nozem gaat het er om lichamelijke kracht 

te accentueren. Het al of niet opgesierde leren vest maakt zijn schouders breder, terwijl een 

ingesnoerde broekband zijn heupen smaller doet lijken.    

 

 

 

De echte nozem is rauw, plat en agressief. De snelbrommer is een van zijn brullende 

machtssymbolen; een enorme benzinetank, opgevoerde motor, felle kleuren en soms ook een 

bewerkte knalpot om meer herrie te kunnen maken. De nozems kan men allang niet meer 

alleen op de Nieuwendijk aantreffen. Overal in de stad, tot ver in west en zuid, vormen 

cafetaria’s hun bases. Zij gaan de straat op, mede omdat de woningen van hun ouders heel 

erg klein en benauwd zijn. Bewust of onbewust beseffen zij in hun werk al op heel jeugdige 

leeftijd dicht bij de top te zitten. Dat werk is bovendien zwaar, eentonig en verschaft weinig 

bevrediging. Nozems willen zich nogal eens in voldragen gangs verenigen. Als zij de door de 

wet gestelde grenzen overtreden, is er al heel gauw sprake van inbraken en berovingen, vaak 

onder leiding van of in samenwerking met de onderwereld. De Leidsepleinjeugd, die vrij 

plotseling ontstond en zich in het begin hoofdzakelijk concentreerde in het artiestencafé 

Reijnders, bevatte vrij veel van dit soort jongeren. Beginnende leerling-reclamefotografen, 

tekstschrijvers, fotomodellen, mannelijke en vrouwelijke leerlingen van de 

kunstnijverheidschool. In hun kielzog kwamen al rap nog jongeren, kinderen van omstreeks 

vijftien, die bij het toneel of het ballet wilden. Er was in die jaren, toen het Parijse café-

existentialisme naar Amsterdam overwaaide, een ware explosie van bizarre figuren. De 

jongsten, die niet in de cafés werden toegelaten, ging het na verloop van tijd vervelen, om 

voortdurend ‘op de stoep’ van Reijnders te staan en stichten een Modernisten-club, die 

overigens maar heel even heeft bestaan. Op allerlei bijeenkomsten is in die organisatie heel 

diepgaand gesproken over de zin van het anders-zijn. Een modernist moet moderne ideeën 

hebben over van alles en nog wat. Hij draagt zijn kleding om voor zijn eigen mening uit te 

komen. Een fel omstreden punt was, of een modernist ook op een receptie in zijn typische 

kleding diende te verschijnen. Daarover bleven de meningen verdeeld. Men was het er echter 
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over eens dat ‘burgerlijk’ gekleden geen lid van de club, waar gedanst en naar muziek 

geluisterd werd, konden worden. In Reijnders bleef een groep komen, die op de een of andere 

manier met de kunstnijverheid gelieerd was en dat duidelijk liet merken. Af en toe blijkt 

iemand werkelijk talent te hebben en heeft succes met een boek, een fototentoonstelling of 

een gedichtenbundel. Hij kan dan opklimmen tot het lidmaatschap van De Kring. Anderen 

worden ouder en blijven zwoegen zonder erkenning te vinden. Ook door de Leidsepleinjeugd 

werd gestolen. Het was een soort persoonlijk emotioneel experiment, gappen voor de kick 

ervan. Men werd niet gedwongen vanuit een oogpunt van groepsprestige.  

Dat was perse wel het geval bij de zich pleiners noemende middelbare scholieren uit de 

poffertjeskraam. Om in die groep voor vol te worden aangezien moest je stelen. De jongens in 

deze gang stonden intellectueel duidelijk boven de toegetreden meisjes, verkoopsters en 

kapsters, die zich tot de interessante jongens voelden aangetrokken. Over het algemeen 

kwamen dezen uit financieel tamelijk of heel goed gesitueerde gezinnen, die echter in zestig 

procent der gearresteerde gevallen op een of andere manier ontwricht waren. Tijdens de 

weekenden konden de pleiners dikwijls over een huis beschikken voor het houden van fuiven. 

Fuiven, waar de drank gedeeltelijk op het tapijt terechtkwam. Op het hoogtepunt van die 

feesten werd bijvoorbeeld de pick-up gesloopt en op straat gegooid. Waarom? Zomaar! Er 

werden ook ‘marihuanasigaretten’ gerookt. De sigaretten bevatten een mengsel van tabak, 

tijm, Spaanse peper, kruidnagel, aspirine en rood kleurkrijt. Het roken van marihuana, echte 

of vermeende, is ook iets dat het eerst op het Leidseplein opdook. De pleinertjes wilden ook 

die marihuanagewoonte overnemen, zoals ze de kleding, de haardracht en de wilde fuiven 

hadden geïmiteerd. Ze misten in hun droomwereld echter het positieve punt van de 

kunstaspiraties. Over bleef het zich misdragen zonder meer, de steeds gehaaider en grootser 

opgezette ‘jatstunts’. In de poffertjeskraam zaten ze alleen maar een beetje, om er te praten 

over niets, praten om het geluid van stemmen.   

 

 

Of praten met helers die al snel in de gaten kregen dat er wat te verdienen viel. De zaak 

explodeerde toen de politie ingreep. Eenmaal onder verhoor van zeer rechtlijnig denkende 

politiemensen trachten ze eerst hun pose van volstrekte onverschilligheid overeind te houden, 
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om daarna te bezwijken tot huilende hoopjes ellende, die met een zekere opluchting alles 

vertelden, namen noemden, zodat er weer nieuwe gevallen konden worden opgehaald. De 

sneeuwbal groeide op die manier tot vierennegentig namen. Nozems en pleiners, die, hoe 

verschillend ze onderling ook zijn en hoe sterk ze elkaar ook haten, tegen de misdaad 

aanleunen, aspirant-bohémiens, die kunst willen bedrijven en in dat streven wel eens over de 

schreef gaan. Ze zijn met zijn allen een minderheid, een heel kleine minderheid, die 

gedeeltelijk de steun van de kinderbescherming behoeft, omdat de ouders hun opvoeding niet 

aankunnen. De nozem is een landelijk verschijnsel geworden. De kunstjeugd blijft, althans 

op een schaal van enig formaat, een hoofdstedelijk prerogatief (voorrecht). In de binnenstad 

zijn altijd wel een paar keldertjes te vinden, waar zij nieuwe ontmoetingscentra vormen, naar 

muziek luisteren, zich afzonderen van de wereld, die een gareel van stropdassen en nuttige 

arbeid eist. Het zijn lang niet de ongevoeligsten, die zo maar mooie dingen willen maken en 

die het jeugdwerk wantrouwen als een versierde val, die toch weer naar de stropdas en de 

nuttige arbeid voert. Toch is het juist Amsterdam van Elza, waar het ‘anders zijn’ een 

klankbord vindt. Misschien komt dat omdat Amsterdam een tikkeltje decadent is. En dat kan 

juist zo prettig zijn.   
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Beatfeest in de Kösterskoele 

In de roerige tijden na de Tweede Wereldoorlog groeide er een nieuwe generatie op, de 
zogenaamde babyboomers, de eerste generatie die opgroeide zonder oorlog en armoede. De 
babyboomers genoten volop van de materiële mogelijkheden en welvaart die zich vanaf de 
jaren vijftig in het bevrijde Europa in toenemende mate manifesteerde. Het was een generatie 
die zelfstandig begon te denken en bezig was zich los te weken van de nog steeds sterk 
verzuilde samenleving. Religie en het daarbij horende vernauwende en verstikkende verzuilde 
denken bepaalden nog steeds in grote mate het doen en laten. Jan Wolkers, geboren in 1925, 
beeldend kunstenaar en schrijver van naam vertelde tijdens een interview dat hij het einde 
van de tweede wereldoorlog zag als een markering, een moment waarop voorgoed afscheid zou 
worden genomen van de schijnheilige benepenheid en hiërarchische structuren, waarin hij en 
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zijn generatiegenoten waren opgegroeid. Groot was de teleurstelling toen we na de oorlog weer 
diezelfde hooghartige en benepen stemmetjes hoorden die ons al voor de oorlog jaren lang 
belerend en vermanend hadden toegesproken, aldus Wolkers. Ook de in Enschede geboren 
kunstenaar en schrijver Jan Cremer heeft zich in al zijn boeken laatdunkend uitgelaten over 
de benepenheid en hypocrisie die volgens hem de voor- en naoorlogse samenleving teisterden.  

 

1967  

Jonge mensen die vanaf de vroege jaren zestig in hun denken en doen gelijkgezind waren, 
dezelfde kleding- of muzieksmaak hadden, op een Püch of een Tomos, een Zundapp of een 
Kreidler rondjakkerden, hadden behoefte aan een eigen plek. Ze creëerden hun eigen plekken 
waar ze met rust werden gelaten en waar ze naar hun eigen muziek konden luisteren. Er 
ontstonden subculturen van gelijkgezinde jongeren. Oude schuurtjes of andere afgedankte 
lokaaltjes werden ingericht als jeugdcentra. Er werden oude matrassen, visnetten, koelkasten, 
oude fauteuils en lage tafeltjes naar binnen gesleept en er werd er een pick-up geïnstalleerd. 
Tegenwoordig heet dat chillen, maar in vroegere tijden, vanaf midden jaren zestig noemde 
men dat relaxen. In de jaren zestig was er nog geen sprake van hangplekken. Die behoefte 
van de jeugd aan een eigen plek is zo oud als de weg naar Rome. In de vroege Romeinse tijd, 
nog voor de officiële jaartelling, in de tijd van Julius Caesar, was er in Rome al sprake van 
baldadige jeugd die zich op obscure plekken in de stad verzamelde, om vervolgens op andere 
plekken in de stad baldadigheid uit te halen.   
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Langzamerhand ontstonden er in de regio, vaak op initiatief van lokale overheden, 
jongerencentra. Overal in het land sprongen de jongerencentra als paddenstoelen uit de 
grond. De sociale academies leverden ieder jaar massa's zogenaamde jongerenwerkers af die 
voor het grootste deel aan het werk gingen in de jongerencentra en buurtcentra. Ook Markelo 
ontkwam niet aan de vernieuwingen die vanuit Amerika naar Europa waren overgewaaid. Een 
paar jeugdige initiatiefnemers nam het voortouw. Men besloot om op 4 mei 1967, op 
Hemelvaartsdag, een Beatfeest te organiseren in de Kösterskoele, een openluchttheater in het 
buitengebied van Markelo. Er werd een vergunning aangevraagd met het bijkomende verzoek 
om als afsluiter van het Beatfeest de landelijk bekende Golden Earrings op te laten treden. De 
vergunning werd toegezegd en het allereerste Beatfeest was een feit. Het was het begin van 
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een reeks succesvolle popfestivals op Hemelvaartsdag in de Kösterskoele in Markelo. 
Hemelvaart is al honderden jaren een vaste traditie in de Rooms Katholieke wereld, zeker in 
Oost Nederland. Langzamerhand verdween de religieuze noodzaak van het in oorsprong streng 
katholieke feest en werd de verplichte vrije donderdag aangegrepen om vroeg in de morgen te 
gaan wandelen, het zogenaamde Dauwtrappen, of men sprong op de fiets of de bromfiets om 
in de omgeving een van de regionale evenementen te bezoeken. Vanaf 1967 had men dus de 
mogelijkheid om in de Kösterskoele in Markelo een Beatfeest bij te wonen.  

 
1968, Kösterskoele te Markelo  

De vraag waar die behoefte in Markelo aan een Beatfeest vandaan kwam is vrij simpel te 
beantwoorden. Er was behoefte aan een eigen plek waar ongestoord geluisterd, gedanst en 
gedronken kon worden en waar ook, in afgelegen, schemerige uithoeken van de 'koele' illegaal 
een jointje kon worden weggehoest. Wat overigens gevaarlijk was, want de politie infiltreerde 
met zogenaamde stillen. De prachtige locatie was voor de bezoekers uit de wijde omtrek, 
waarvan de meesten op de fiets arriveerden, van doorslaggevende betekenis. Het vooruitzicht 
om met gelijkgezinden onder elkaar de hele dag ongestoord, onder het genot van een drankje 
– in het begin was er alleen Sinalco-limonade en Hengelo’s bier te verkrijgen –  en naar goede 
popmuziek te kunnen luisteren, was voor het merendeel van de bezoekers de belangrijkste 
trigger om het festival blijvend te bezoeken. Het concept van het eerste Beatfeest in de 
Kösterskoele in Markelo werd al een jaar later in Lochem herhaald. Ook in Lochem bevond 
zich in het buitengebied een openluchttheater dat bij uitstek geschikt was voor het houden 
van Beatfeesten.  

Het verschijnsel openluchtfestival was niet nieuw. Amerika had al vanaf 1959 het Newport 
Folk Festival, dit als tegenhanger van het fameuze Newport Jazz Festival. Zeker in Amerika 
waren de Country- Folk- en Jazzfestivals niet op een hand te tellen. Volgens welingelichte 
bronnen was het festival in de Kösterskoele in 1967 in Markelo het eerste echte 
openluchtpopfestival in Nederland. Of het ook het eerste festival in Europa was zal verder 
onderzoek moeten uitwijzen. Wat wel zeker is, is dat het Beatfeest in de Kösterskoele jarenlang 
een vaste schare bezoekers naar Markelo heeft getrokken die er ieder jaar vanaf maart – april 
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reikhalzend naar uitzagen welke bands de organisatie op Hemelvaartsdag gecontracteerd 
had.  Bron: Bennie Waanders. 

 

1968 

Hans Wiegant (rip) en Willie Oosterhuis uit Goor, Lex Honigh uit Delden  en Wim Nijenhuis uit 
Markelo waren klasgenoten op de scholengemeenschap de Grundel in Hengelo en de 
oprichters van Beatclub Skee 1863 in Markelo. Ze kwamen op het idee om in de Kösterskoele, 
met Hemelvaartsdag op 4 mei 1967 een Beatfestijn te houden. Nu, jaren later, blijkt dat dit 
Beatfestijn het oudste Openlucht- Popfestival van Nederland is. Dit eerste Beat Festival was 
een bandjes-concours met lokale Rock,- en Beatbands met als hoofd act The Golden Earrings 
uit den Haag. The Golden Earrings hielden een afscheidsconcert van zanger Frans 
Karsenburg  (Barry Hay was al lid van de band). In de pauze speelde de Indoband The Jackals. 
Iedere band speelde op z’n eigen geluidsinstallatie.  De jury was van 
grammofoonplatenmaatschappij EMI.  De winnaar kreeg de gelegenheid voor een 
platenauditie bij EMI. Het podium bestond uit drie platte boeren karren, opgesteld onder een 
kapschuur. Er was geen omkleedruimte en zelfs geen enkel toilet op het terrein. De 
jongens van Skee (het bestuur) regelden het hele festival. Er was geen professionele bewaking 
of EHBO. Regels voor openluchtfestivals waren er niet. De verkoop van limonade en Hengelo’s 
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bier was uitbesteed aan Bennie, van Bill’s Bar. De entree was vijf gulden. Hans, Lex, Wim en 
Wil rekenden op vijfhonderd man publiek, dan was er geen verlies.  

Het weer op die dag:  Zeer zonnige en fris-warme (max 15,2°C) dag met ruim 9 en een half uur 
zon. De lucht was half tot zwaar bewolkt, er was een matige wind (3 Bft) met harde windstoten, 
tot 54 km/u (7 Bft). 

Het festival was een groot succes. De gemeente zei dat er wel drieduizend man was geweest. 
Die schattingen waren dat er veel meer bezoekers binnen waren.  De helft kwam natuurlijk 
voor niks binnen, over het lage hek. Maar toen er kwam gemor in Markelo die paar dagen 
daarna. De boeren begonnen te mopperen want de jongelui struinden door de roggevelden. Er 
was geen bewaking. Toen hebben Hans en ik gezegd: weet je wat we doen? We laten Cuby and 
the Blizzards spelen in ons dorp’. Johan Derksen was toen manager van C+B in die tijd. Hij 
werd gebeld. Ze moesten op een zondagavond in de Achterhoek spelen en toen vroeg ik: kun 
je dan zondagmiddag niet bij ons spelen? Dan gaat de opbrengst van dat concert naar de 
gemeente Markelo’. Het optreden kostte iets van vierhonderdvijftig gulden. Die hebben we toen 
in zaal Hargeerds laten optreden. Ze kosten normaal zo’n duizend gulden. In die tijd was de 
gemeente bezig om een potje geld te vullen voor een openlucht zwembad.  We  hebben toen de 
opbrengst, zo’n achthonderd gulden,  geschonken. De burgemeester zei toen;  Alles wat jullie 
organiseren in Markelo gaat vanaf nu door!  Bron: Henk van de Wetering.  

 

Herman Brood  

 

Herman Brood werd op 5 november 1946 te Zwolle geboren. Hij kreeg zijn eerste pianolessen 

in 1959. Herman was intelligent maar kwam op school niet mee. Hij had een hekel aan het 

meelopen in een keurslijf. Regelmatig klom hij op school door het raam naar buiten. Veel 

liever zat hij achter de piano en oefende veel om de moeilijke akkoorden te leren. De piano 

stond in de woonkamer van het woonhuis dat grensde aan de machinefabriek van zijn vader. 

In het donker oefende hij zijn pianospel, altijd vergezeld door het gejank van hond Pat.  
Ook tekende hij in die tijd al veel. Als Herman weg was kon je hem vinden in een kamertje 

boven het magazijn van de fabriek. In alle stilte zat hij dan te tekenen. Herman ging in 1964 

naar de kunstacademie in Arnhem. Daar richtte hij de band The Moans op. De band trad veel 

op voor Amerikaanse militairen in West-Duitsland. Herman kreeg wel eens een pilletje om 

wakker te blijven. Daar begon zijn verslaving. In 1967 stapte hij over naar Cuby and the 

Blizzards. Hij ontmoette de toenmalige Miss Groningen, Tekie Buissink. Ze hadden een korte 

relatie.  

In het jaar 1981 zag en hoorde ik in de Agora (Lelystad) Herman Brood spelen. Hij speelde 

piano en zag en hoorde zo te zien niemand, waarschijnlijk flink onder invloed. Het is vijf jaar 

geleden dat kunstenaar en rockicoon Herman Brood een einde maakte aan zijn roemruchte 

leven. In november 2006 zou Brood zestig jaar zijn geworden. In Groningen gaat ter 

gelegenheid hiervan op 4 november de bioscoopfilm ‘Wild Romance’ in première. Tegelijk met 

de film wordt in het Groninger museum een tentoonstelling over Herman Brood geopend.  

Maar al te vaak wordt Broods schilderkunst afgedaan als oppervlakkig en onsamenhangend, 

technisch beperkt en populistisch. De kunstenaar heeft daar tijdens zijn leven natuurlijk in 

hoge mate aan bijgedragen door al dan niet in het bijzijn van camera’s te laten zien hoe hij 

met onverschillige bewegingen van de hand even een schilderij in elkaar veegt en spuit. Deze 

schijnbaar ongecompliceerde houding ten aanzien van zijn beeldend werk vertaalde zich ook 

in de gemakkelijke wijze waarop hij zijn werk van de hand deed en later als en later als 

zeefdrukken in grote oplagen en voor lage prijzen verhandelde. Maar wie Brood een beetje 
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begrijpt weet ook dat het provocaties zijn tegen de elitaire benadering die de ‘hogere’ beeldende 

kunsten ten deel vielen. Het verzet dat in zijn attitude (houding) school, versluierde de 

werkelijke betekenis van zijn werk en de diepe verbondenheid die hij er zelf wel degelijk mee 

voelde. Dat het werk van Brood moeilijk ligt bij experts op het gebied van schilderkunst, is 

niet alleen te verklaren uit de manier waarop de kunstenaar kunstconventies tartte. Zijn 

schilderijen, zeker uit de latere perioden, zijn vervaardigd met behulp van spray-can en 

bezitten dientengevolge een geheel andere verfoppervlak dan olie- of acrylverfschilderijen. 

In Broods schilderijen zijn geen expressieve of subtiele penseelvegen te ontwaren, en verraadt 

de verfstructuur eigenlijk niets van het ambachtelijke schilderproces. De verfhuid van zijn 

schilderijen is meestal glad, wat de werken ook zo geschikt maakt om als zeefdruk te worden 

gereproduceerd. Als schildersmateriaal maakte Brood naast verfspuitbussen gebruik van 

sjablonen en in de afrondende fase injectiespuitjes om doorgaan in zwart accenten en 

contouren aan te geven. Instrumentaria die sterk afweken van die van de doorsnee 

kunstschilder. Hij werkte snel, expressief en als een schilderij zich niet in een streek liet 

uitschilderen, beschouwde hij het als mislukt. Alle concentraties stopte hij in dat korte 

creatieve moment. Hierin school er een gevaar waaraan Brood in veel gevallen ook niet 

ontkwam. Of het door zijn drugsgebruik kwam, of door zijn soms provocatieve 

onverschilligheid, een groot aantal schilderijen mist die noodzakelijke concentratie en 

bevlogenheid. Maar een groot aantal laat ook zien dat zijn bijzondere techniek en werkwijze 

hem kon vervoeren tot het maken van indringende, zelfs beklemmende schilderijen. Het doet 

de kunstenaar dan ook geen recht beoordeeld te worden op die mindere werken, evenals het 

hem geen recht doet beoordeeld te worden op grond van technische criteria die zijn terug te 

voeren tot de traditionele gepenseelde schilderkunst. In zijn techniek is Brood schatplichtig 

aan de grafitti-kunst, de eigengereide richting waarvan de grotere artistieke betekenis 

eveneens ter discussie staat. Zijn beeldtaal is in de verte verwant aan kunstenaar als Lucebert 

en Basquiat.  

Brood is zeker geen groot colorist (knap kleurenschilder) – nog een argument voor 

tegenstanders om zijn werk te veroordelen – maar werkte hij bij voorkeur tonaal (in een 

bepaalde toonaard). Het verleent zijn beste schilderijen een rauwe somberheid en verhevigt de 

dramatische geladenheid van zijn meestal mannelijke personages. In bijna alle schilderijen 

poseren ze als starre, uit het lood geslagen figuren die nauwelijks raad weten met hun 

omgeving en met hun presentie. In veel gevallen lijken hun gezichten te klein voor hun 

sjabloonkoppen en dringt de beklemming zich als een claustrofobisch beeld aan de kijker op. 

Het lijken figuren die geen kant op kunnen, die gevangen zitten in een situatie die hen 

overkwam en die hen de volle leegte van hun bestaan laat voelen. De oppervlakkigheid wordt 

hier in feite tot hoogste thema verheven en geeft inzicht in een geestesgesteldheid die de 

kunstenaar slechts onder controle kon houden door zich dagelijks te injecteren. Wie goed kijkt 

herkent in veel geschilderde personages een zelfportret. Zijn schilderijen gaan dan ook meestal 

over Brood zelf en zijn conflicten met het leven, maar tegelijkertijd geven ze uitdrukking aan 

de leegheid van het menselijk bestaan in de algemene zin, een naargeestig wereldbeeld dat de 

kunstenaar relativeert door een naïeve beeldbehandeling, luchtige details en dat hij verbergt 

achter de schijn van onverschilligheid. In alle jaren dat Herman Brood in de schijnwerpers 

stond en zijn muziek en beeldende kunst gemeengoed werden, waren er in zijn leven ook 

momenten van rust. Herman Brood hield niet van bezoek, maar bij vrienden in het noorden 

van ons land had hij wel zijn eigen slaapkamer. Hier was Herman niet het rock-‘n-rollbeest, 

maar een lieve man vol humor. Vlak voor zijn dood maakte fotografe Marij Jonkmans een serie 

foto’s van Brood. Het was de laatste keer dat hij in Oostwold was.  

Wild Romance beslaat de eerste zeven jaar (1972-1979) van Broods carrière als rock- ‘n-roll 

legende. Als de jonge Koos van Dijk op zoek is naar een podium-act voor zijn pas geopende 

café ontmoet hij de nog onbekende Herman Brood met wie het liefde op het eerste gezicht is. 

Samen vertrekken ze naar Amerika om hun geluk te beproeven. Boeken, films, cd’s, drukwerk, 

gebruiksvoorwerpen en digitale media geven een duidelijk en veelzijdig beeld van het 

bijzondere leven van Herman Brood. Hij staat bekend als veelzijdig kunstenaar, maar dat hij 
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ook in diverse (speel)films een rol had weten minder mensen. Bekend zijn: Cha-Cha (1979), 

Zusje (1995), Total Love (2000), Brood: uncut (2006) en Herman Brood: Found Footage. De 

Groninger Piet Wichers volgde met zijn videocamera Herman Brood bij zijn optredens, 

voornamelijk in Noord Nederland, op de voet. Dit unieke beeldmateriaal is nu gedigitaliseerd 

en beschikbaar gekomen voor projectie op het grote doek. Aan popkenner en Trouw-journalist 

Stan Rijven is gevraagd een synopsis (korte samenvatting) van het materiaal te maken en die 

te komen becommentariëren. Deze middag is een Special Edition van Images’ reguliere 

programma over de Groningse films: Groningse Nieuwe. 

Herman Brood, Bart Chabot en Jules Deelder maakten in het seizoen 1998-1999 en 1999-

2000 een legendarische theatertournee: Apocrief. Voorafgaand aan deze tournee werd al volop 

gespeculeerd. Het beloofde een spektakel, maar tegelijk een risico. Houden de heren dit vol? 

De openingsscène Apocrief met Hermanus, Justus en Bartholomeus in de rol van de drie 

vergeten apostelen in de buitendienst was als een vrijmoedige correctie op het bijbels 

paasverhaal al meteen zo ongelooflijk alsof het startschot was gelost voor een antikruistocht. 

Er verschenen vernietigende kritieken in de kranten, bezoekers liepen de zaal uit, andere 

bezoekers beleefden een onvergetelijke avond. De strijd tussen de egocentrische Brood en de 

stoïcijnse Deelder, onder welk geweld Chabot ten ondergaat, is het begin van het definitieve 

einde van Apocrief.   

 

 

Herman Brood 

 

Brood, muzikant en schilder, maar bovenal mediafenomeen. Altijd voor iedereen benaderbaar. 

Van Tros, Privé en Panorama tot Vrij Nederland, Evangelische Omroep of VPRO, vierentwintig 

uur per dag beschikbaar. Radio, televisie, kranten of paparazzo, Brood ging ze nimmer uit de 

weg. Sappige quote nodig, een in rock-‘n-roll gedrenkt statement, of liever een schilderijtje op 

de studiovloer? Met een bakfiets vol kleuters zingend over de Wallen, een carnavalsliedje op 

de piano? Brood draaide er zijn hand niet voor om. Na bemiddeling van manager Koos van 

Dijk stond Brood klaar, al was het even afwachten hoe laat hij kwam en hoe laat hij weer ging. 

Want, en daarmee komen we tot de kern, Brood speelde met de media en de media niet met 

Brood.  
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Een Herman Brood 

 

Hoe vaak Herman Brood van halverwege de jaren zeventig tot het einde in 2001 in de meest 

uiteenlopende hoedanigheden op televisie verscheen is ontelbaar. Dat het vrijwel altijd een 

interessant, komisch of anderszins gedenkwaardig moment opleverde is te zien in: Brood, 

mediafenomeen, een exclusief voor de manifestatie ‘Cha Cha, Fenomeen Herman Brood 

en/Geschiedenis TV’ gemaakte compilatie van vijfentwintig jaar Brood op televisie. Dichter, 

schrijver en performer Bart Chabot schreef verschillende boeken over zijn belevenissen met 

Herman Brood. Van zijn hand verschenen: Broodje gezond, Broodje halfom en Broodje 

springlevend. Het is waarschijnlijk minder bekend, maar Herman Brood heeft zich ook met 

poëzie beziggehouden. ‘Zoon van alle moeders’ is de titel van zijn enige dichtbundel. De 

geschiedenis van de rock-‘n-roll kent meer kunstenaars die net als Herman Brood langs de 

afgrond scheerden, er soms in tuimelden, maar door hun levensstijl, persoon en muziek een 

enorme aanhang hadden en het zelfs tot icoon schopten. Herman Brood is misschien wel het 

meest zuivere voorbeeld van een Nederlandse rock-‘n-rollhero. Zijn muziek is aanstekelijk, 

zijn drank- en drugsgebruik legendarisch en toch, of misschien wel juist daarom, was Brood 

geliefd bij velen. Brood was de enige rock-‘n roll-ster die Nederland ooit heeft gehad. Wordt 

gezegd. Tja. 

 

Verwende apen  

Een verwend kind is in mijn ogen een verwend ettertje dat werkelijk waar alles krijgt wat hij 

of zij op dat moment in het hoofd gehaald heeft. Wil het een snoepje, een speelgoedauto of een 

tablet, dan wordt dat gehaald. Krijgt het kind niet direct wat het wil, dan wordt het boos en 

begint het uiteindelijk misschien zelfs te schoppen en slaan totdat het zijn zin krijgt. 

Een kind dat alles krijgt wat het maar wil zal hier op latere leeftijd vroeg of laat problemen 

mee krijgen. Denk bijvoorbeeld aan wanneer het zal moeten delen met andere kinderen, 
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bijvoorbeeld op school of met vriendjes. Wanneer een kind simpelweg niet aangeleerd krijgt 

dat het moet delen en dat de wereld niet alleen om hem of haar draait gaat dit best een moeilijk 

iets voor het kind worden. Ik denk zelfs dat dit heel erg moeilijk kan zijn en dat het zelfs 

vriendschappen en verdere psychische groei enorm in de weg kan staan. Daarnaast vind ik 

het ook gewoon sneu voor een kind, uiteindelijk wordt je toch veel gelukkiger als je met elkaar 

deelt en op een gelijkwaardige manier vriendschappen kan aangaan?  

Ook zijn er in onze samenlevingen steeds meer gebroken gezinnen en wordt dit regelmatig ook 
aangeduid als een oorzaak voor een verwend kind. Ouders van kinderen uit gebroken 
gezinnen kunnen zich erg schuldig voelen en dit gevoel willen compenseren door het kind te 
verwennen. Ouders die het goed hebben vinden het fijn om dit succes ook met kinderen te 
delen. Als een kind iets wil en je kan het gemakkelijk betalen is het gemakkelijk om hier ook 
aan toe te geven. Alle reclames op tv helpen hier ook niet echt aan mee omdat kinderen 
hierdoor steeds weer meer zien en willen hebben. Om een verwend kind te voorkomen is het 
belangrijk dat je als ouder ‘nee’ durft te zeggen tegen je kind. Dit betekent dat het soms lastig 
zal zijn om bepaalde vervelende situaties met je kind aan te gaan, maar uiteindelijk is het voor 
je kind altijd beter. Ook in het leven krijgt een kind te maken met tegenslagen en als je kind 
nooit gewend is om nee te horen zal hij of zij hier later erg moeilijk mee kunnen omgaan. 

Niet belangrijk doen, maar zijn. De mensen die het minst presteren maken er de meeste drukte 
over. Zij doen overal geheimzinnig over, voeden zich als kameleons met bijval, en vormen een 
onuitputtelijke bron van hilariteit voor de buitenwereld. IJdelheid is altijd stuitend, maar in 
hun geval ook bespottelijk. Deze mieren van de eer bedelen eerbewijzen bij elkaar. Men moet 
zich echter op zijn grootste gaven het minst laten voorstaan. Volsta met het leveren van 
prestaties, en laat het ophemelen aan anderen over. Handel eervol, maar vraag niet om 
eerbewijzen. Ook moet men geen gouden pennen huren. Dit leidt tot schrijven van vuilnis, die 
de afkeer van de wijzen wekt. Streef er meer naar een groot man te zijn dan te lijken. Vroeger 
dacht men dat kameleons zich met lucht voeden. 

Handorakel, Balthasar Gracián, 1647  

Aan het woord komt Raoul de Jong, geboren 1984, Sliedrecht.  

Er was een tijd dat ik wilde dat ik jong was in de jaren zestig van de vorige eeuw. Vanwege de 

kleren, de kleuren en de muziek, maar waarschijnlijk toch het meest vanwege al dat idealisme. 

Dat er nog wat was om voor te vechten enzo, en dan allemaal samen. Helaas, tegen de tijd dat 

ik geboren werd had men wel begrepen hoe verstikkend idealen kunnen zijn en dus waren het 

niet Janis Joplin, Jimi Hendrix en The Doors met wie ik opgroeide, maar Michael Jackson, 

Madonna en Beverly Hills 90210. Rijk en beroemd worden schreeuwden zij. Pakken wat je 

pakken kan en hou het lekker voor jezelf. Maar, let op: de tijden zijn veranderd. Goed nieuws: 

jongeren zijn weer geëngageerd. Er zijn weer idealisten, praktische idealisten die zich 

onderscheiden van de andere idealisten, door geen ijzeren principes aan te hangen. Ze willen 

de wereld verbeteren, maar dan zonder er hun hele leven voor om te gooien, feestend, zeg maar. 

Relaxed, gewoon een ipod kopen, maar dan wel wat geld overmaken naar Afrika. Gewoon naar 

New York vliegen, maar dan wel ergens wat bomen laten planten via internet. Je laveloos zuipen 

en je volvreten, maar dan wel voor een goed doel. Het nieuwe engagement bruist en borrelt 

overal. Overal zie je polsbandjes, voor liefde, tegen armoede, voor respect, overal zaten jongeren 

met elkaar te debatteren. Het moge duidelijk zijn: feestend de wereld verbeteren is het nieuwe 

cool. Er was een tijd dat ik wilde dat ik jong was in de jaren zestig, inmiddels is die tijd wel 

weer voorbij. Omdat dit eigenlijk een hele mooie tijd is om jong te zijn. Juist omdat het ook heel 

mooi kan zijn om het allemaal niet te weten. We willen wel, maar we weten niet hoe. Onzeker 

zijn we, iedereen is zoeken en daar worden mensen mooie mensen van. Nederig, kwetsbaar en 

open. Laten we dat nog even blijven tot we iets gevonden hebben waar de wereld echt beter 

van wordt.  
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De stadse puber gedraagt zich als minivolwassene. Tot ’s nachts in de disco hangen, de halve 

dag televisiekijken, blowen, drinken en vrijen, het zijn geen ongebruikelijke bezigheden voor 

de nieuwe generatie pubers in de grote steden. Kinderen worden niet alleen lichamelijk steeds 

vroeger rijp, zij gedragen zich ook al jong volwassen. Stoer doen en goed gekleed gaan scoren, 

ook op het gymnasium, hoger dan een slome ‘stuut’ zijn Dit schrijft Elsevier op 16 november 

1991. Tegenwoordig is de computer ook een geliefd tijdverdrijf.  

Het is een gewoonte geworden, dat blowen, zeggen de jongeren. Om twee uur ’s nacht, op het 

terras voor de discotheek Coco’s op het Rembrandtplein, stijgen ze bijna op in een walm van 

hasj. Meestal gaan ze uit tot een uur of vier. Lichamen gehuld in stoere jacks en 

merkspijkerbroeken. Waar kopen ze de joints? Bij coffeeshops! De make-up van de meisjes is 

geraffineerd, de oogopslag zwoel.  

Mijn kinderen behoorden niet tot de elite garde en konden zich niet permitteren lang kinderlijk 

te blijven omdat zij al snel economisch zelfstandig werden. De trend waarbij de twaalf-, 

dertien- en veertienjarigen – in de overgangsfase tussen kind en jongere – actief het 

uitgaansleven verkennen is vooral zichtbaar in de grote steden, ook in Lelystad. De discotheek 

is een van de plaatsen waar ‘je gezien moet worden’. Je weet niet wat je ziet, de laatste jaren. 

Heel jonge kinderen, die het plein rondstuiteren van het blowen of van de drank. Ze hebben 

een enorm grote bek. Het zijn geen drop-outs, ze zijn goed gekleed. In de cafés zijn ze asociaal, 

en hun jonge uiterlijk brengt andere klanten van slag. De pubers luisteren naar house en 

hiphop, de favoriete muziek. 

Die beweging is fysiek meetbaar en geldt voor het hele land, sterker nog, voor heel West-

Europa. Uit een onderzoek in Nederland in 1980, gehouden door schoolartsen, blijkt dat de 

menarchie, het moment van de eerste menstruatie en een van de signalen van de lichamelijk 

voltooiing van de puberteit, toen gemiddeld vier maanden eerder kwam dan in 1960, namelijk 

op de leeftijd van dertien jaar. Volgend jaar wordt het volgende onderzoek gehouden, de 

verwachting is dat de menarchie dan weer enkele maanden is verschoven. Twintig jaar geleden 

was een menstruerend meisje op de lagere school nog een uitzondering, nu niet meer. De 

puberteit van jongens, gemiddeld een jaar later, volgt hetzelfde patroon.  

De eerste- en tweedeklassers van de brugklas zijn lichamelijk steeds meer ontwikkeld. En ze 

zijn zo lang. De weerbarstigheid ten opzichte van de opvoeders die met het lichamelijk 

rijpingsproces gepaard gaat, ervaren leraren nu al aan het einde van de eerste klas, en in de 

loop van de tweede. Kinderen kunnen daardoor sterk terugvallen in schoolprestaties. Parallel 

aan de versnelde lichamelijke rijping loopt een vroegere seksuele ontwikkeling. Meisjes uit de 

eerste en tweede hebben ‘het al met iemand gedaan’. Nou ja, ze scheppen er in ieder geval 

over op. Het zou wel eens waar kunnen zijn. De leeftijd van het eerste sociale contact in 

Nederland daalt al jaren gestaag. In 1989 bleek uit een onderzoek van NISSO/NIPG van twee 

komma zes procent van de twaalfjarige, vier komma twee procent van de dertienjarige en acht 

procent van de veertienjarige meisjes hun eerste seksuele contact al achter de rug hadden. 

Het valt op dat de leerlingen steeds eerder fysiek bij elkaar in de smaak willen vallen. Op het 

brugklaskamp is slowen direct na het ontbijt favoriet, en dan verder de hele dag door. De 

klassieke beschroomdheid voor het andere geslacht bestaat niet meer. Dat geldt al helemaal 

voor meisjes. Die zijn verder, bevestigt een docente van het Montessorilyceum. Op het 

werkkamp van de tweede trokken drie meisjes een jongen een tent in, die moest dan met ze 

zoenen. Dan werd hij de tent uitgewerkt en werd het volgende slachtoffer gegrepen. Zij weet 

dat seksuele contacten in de derde klas al een geaccepteerd verschijnsel is.  

Niet alleen fysiek, ook op ander gebied gedragen pubers zich volwassen. Door de week gaan 

ze laat naar bed. Om half negen gaan slapen? Dat doet niemand. Eerder om elf uur. Een 

meisje dat bekend dat ze om negen uur onder zeil gaat krijgt meewarige blikken toegeworpen 

van haar vriendinnen. In koopgedrag doen kinderen van elf, twaalf, dertien niet onder voor 

volwaardige consumenten. Hun merkenkennis is zelfs veel groter dan die van de meeste 

volwassenen. Van het groepje van tien brugklassers koopt de helft zijn eigen kleding, kleedgeld 

van honderdvijftig gulden is normaal. De taal onder jongeren in de grote steden is genivelleerd 
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(op gelijk niveau brengen, tegenstellingen wegwerken). Dat gaat gepaard met de nieuwe 

mondigheid. Kinderen bijten enorm van zich af. Leraren weten er geen raad mee, ze zien zich 

geplaatst tegen volwaardige tegenstanders.  

Hoe is de nieuwe stadspuber ontstaan? Op die vraag passen twee antwoorden. De vervroegde 

lichamelijke rijping, die optreedt in heel West-Europa, komt voort uit verbeterde psychosociale 

omstandigheden: goede voeding en huizen, geen oorlogen, ontspanning na school. Er zijn 

minder kinderen per gezin, waardoor kinderen minder in de verdrukking komen. Kinderen 

zijn minder ziek. Door inentingen lopen ze zelfs de kinderziekten mis. De ontwikkeling loopt 

parallel aan het steeds ouder en langer worden van West-Europeanen. Zijn er grenzen aan de 

groei? Roel Odink, kinderdocrinoloog bij de afdeling van het Amsterdamse VU-ziekenhuis die 

onderzoek verricht naar puberteit: ‘Dat weten we niet. Maar we veronderstellen dat ieder mens 

een aanleg heeft voor een bepaald puberteit-tijdstip, net als voor een bepaalde uiteindelijke 

lengte. Hoe beter de omstandigheden, hoe dichter we bij ons potentieel in de buurt komen. 

Misschien wordt de ontwikkeling weer afgeremd als het milieu verder afglijdt. Vroegere fysieke 

rijping en vroeg volwassen gedrag werken versterkend op elkaar. Uit onderzoek is gebleken 

dat een twaalfjarige die eruit ziet als een veertienjarige door zijn omgeving als een 

veertienjarige tegemoet wordt getreden, en zijn gedrag daaraan aanpast.  

Meer nog dan een fysieke oorzaak heeft het volwassen gedrag van pubers een culturele 

oorzaak. Het is niet gek dat jongeren zich voorlijk gaan gedragen in een maatschappij waarin 

het mode is kinderen te behandelen en aan te spreken als minivolwassenen. Media en ouders 

lijken daar in samen te spannen. Thuis genieten pubers een grote mate van vrijheid en 

inspraak. De ouders vonden het vroeger heel erg vervelend dat ze niks mochten. Daarom 

mogen hun kinderen het wel.  

Ouders van de pubers van nu geven hun kinderen al vroeg de vrijheid die ze zelf bevochten 

hebben. Zo kon het in het verlengde van de jeugdcultuur een ware kindercultuur ontstaan. 

Beslissingen worden al heel jong niet van bovenaf opgelegd, maar samen genomen. Dat creëert 

mondige kinderen. Doordat de kinderen zoveel ruimte krijgen vragen ze ook veel ruimte. Ze 

hebben iets egoïstisch. Iets van: ‘het draait om mij’. Het ideologische van hun ouders indertijd 

is ver te zoeken. Toch blijft de vrijheid goed in de markt liggen. Slaapfeestjes voor 

brugklassers, die beginnen om zes uur ’s avonds en doorgaan tot de volgende middag drie 

uur.  

Er wordt gesignaleerd dat ouders er moeite mee hebben die grenzen te trekken. Een oorzaak: 

ze nemen te weinig tijd voor hun kinderen sinds ze beiden werken. Er zijn echt ouders die 

zelfzuchtig bezig zijn. Die overschrijden de grens naar emotionele verwaarlozing. Kinderen zijn 

veel alleen. De meesten zijn na school alleen thuis. Dat vinden ze niet erg. Ze kijken televisie 

en gaan zelf naar bed. Mijn kinderen hebben meer dan één broertje als gezelschap; en er zijn 

twee stiefzussen, die ze in het weekend zagen.  

Vijf van de negen kinderen hebben gescheiden ouders. Dat is beter dan dat ze ruzie maken. 

Ouders compenseren hun gebrek aan tijd vaak met geld en goederen. Dat sluit haarfijn aan 

bij het feit dat kinderen zich snel vervelen. Kinderen hebben een eigen spelcomputer, waarmee 

ze zich uren per dag amuseren. Doordat de beide ouders werken en er weinig kinderen per 

gezin zijn valt er veel geld aan ze te besteden. Wat dat betreft zou het Engelse onderzoek ‘Spoilt 

Brats’, waaruit vorig jaar bleek dat de huidige Britse twaalf- tot vijftienjarigen de meest 

materialistische jonge volwassenen zullen vormen uit de geschiedenis, ook voor Nederland 

kunnen gelden.  

Het marktgericht denken van Nederlandse kinderen begint al voor de puberteit. Uit een Nipo-

onderzoek in 1988 bleek dat meer dan zestig procent van de acht- tot veertienjarigen zelf 

bepaalt welke sportschoenen, kleding, muziek en speelgoed zij koopt. Zij hebben hun eigen 

rekening. Vanaf een jaar of twaalf krijgen jongeren kleedgeld, en daarmee wordt hun 

koopgedrag nog intensiever en zelfstandiger. De reclamewereld wringt zich dan ook in allerlei 

bochten om de puber van zijn geld te ontdoen. Daarbij spreekt zij hen zo volwassen mogelijk 
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aan, want uit onderzoek blijkt dat pubers daar het best op reageren. De grootste troef bij het 

marketingbombardement op de puberziel is het argument waar die puber bij uitstek gevoelig 

voor is: dat hij er pas bij hoort als hij een bepaald merk in huis heeft. Zeer onpedagogisch, 

pure uitbuiting. De Vara probeerde onlangs in een speciaal programma voor jongeren de 

reclamemakers te ontmaskeren. Het lijkt vechten tegen de bierkaai zolang pubers zoveel 

televisie kijken. Sinds de muziekzender MTV vierentwintig uur in de lucht is, doen ze het meer 

dn ooit. Het station wisselt clips vol broeierige erotiek af met flitsende reclamespots voor tonics 

tegen jeugdpuistjes, voor spijkerbroeken en computermerken. De pubers beginnen te kijken 

zodra ze thuis zijn en houden er nauwelijks mee op. Iedereen doet het en ze maken er hun 

huiswerk bij. Ook ’s avonds zorgt de buis voor eindeloos tijdverdrijf. Met name de dramaserie 

Goede Tijden, Slechte Tijden scoort hoog, gevolgd door Married with Children en Twin Peaks. 

Later kwam Buffy the vampireslayer en Angel. Vaak hebben pubers hun eigen televisie. Soms 

vallen ze onder het kijken is slaap. Met hun ouders kijken ze nooit, die willen altijd iets anders 

zien dan hun kinderen.  

Dat massa lobby een negatieve invloed heeft op het schoolgedrag staat voor leraren buiten 

kijf. Ze klagen niet alleen over toegenomen agressie in navolging van televisiehelden, maar 

ook over concentratiegebrek en gemakzucht bij hun leerlingen, omdat die gewend zijn aan 

snel amusement. Het belang van schoolprestaties neemt voor de leerling af, omgekeerd 

evenredig aan het groeiende belang van de pubercultuur. De code van die cultuur schrijft voor 

dat het belangrijker is erbij te horen dn punten te halen. Een niveaudaling op scholen is van 

dit alles een gevolg. Te bewijzen valt dat niet omdat de landelijke CITO-toetsen hun niveau 

aanpassen bij dat van de gemiddelde leerling. Maar het is de leraren duidelijk. Een repetitie 

die tien, vijftien jaar geleden redelijk gemaakt zou zijn, maken de leerlingen nu slecht. Die 

niveaudaling zou harder toeslaan in de grote steden, waar de pubercultuur hoogtij viert. 

Volgens het ministerie van onderwijs, dat overigens geen cijfers wil geven omdat het onderzoek 

nog maar net begonnen is, zijn de prestaties in Amsterdam de afgelopen jaren inderdaad 

slechter dan in de rest van het land. Om over Lelystad nog maar niet te spreken, daar is het 

helemaal hemelschreiend. Om twee uur ’s nachts wordt het steeds kouder op het 

Rembrandtplein. De conversatie tussen de jongeren wordt er niet levendiger op. Ze kijken al 

een uur bleekjes en verveelt om zich heen. Nog een laatste sigaret. Dan gaan ze naar huis. Op 

de vraag of ze een leuke avond hadden antwoorden ze, bijna klapperen van de kou: ‘Ja, 

hartstikke wreed’.  

Drie lange jonge mannen hangen op de bank en maken de kamer met hun lange benen en 

armen vol. Toonbeelden van zekerheid en soepele, gespierde gratie. Het zijn de knapste 

jongemannen die ik ooit gezien heb. Ik heb drie gezonde kinderen ter wereld gebracht, 

waarvan elk aan een andere vakschool heeft gestudeerd. Geen van mijn zonen heeft ooit aan 

een van onze kwaadaardige Hollandse hartstochten geleden. Dat wil zeggen, ze zijn geen 

sektariërs geworden, hebben zich niet in het closet van een spoorwegstation opgehangen en 

zijn geen junks geworden. Hun namen: Ilja, Youri en Grisjo; ze spelen Zelda. En ruzie maken 

dat ze kunnen! En harmonieus dat ze samen zijn! Ze zijn hun leven al zelfstandig en zorgen 

voor zich zelf sinds de middelbare school. Het eten staat in de oven; het is morgen geweest en 

het is middag geweest, de eerste dag.  

Mijn hart klopte wild hoog in mijn keel. Kalm, blijf gewoon kalm en ik zal bedenken wat ik 

moet doen. Ik moest rustig zijn maar mijn hartslag bonkte mijn kalmte in stukken. Ik 

probeerde te vergeten dat ik alleen op de wereld ben. Er gebeurde weer wat dat ik nog niet 

eerder had meegemaakt. Vroeger was het allemaal beter, zeggen de ouderen. Dat zal best wel 

want toen waren ze jong. Maar vroeger waren er, net als nu, groepen jongeren, elk met hun 

eigen cultuur. Vroeger, vlak voor de oorlog, gedurende de oorlog en na de oorlog, tot in de helft 

van de jaren zestig, was er armoede. Daaruit ontstond de hippiecultuur; geld en goederen 

waren, onder invloed van drugs, niet belangrijk. Wil men echt terug naar die armoede van 

vroeger? Alleen met pasen nieuwe kleren en schoenen, in de winter klompen! Op materieel 

gebied hebben we het er vele malen beter op gekregen. Ons speelgoed werd in één 

aanrechtkastje opgeborgen, terwijl toch statistisch is bewezen dat kinderen snel zijn en veel 
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aandacht van onderwerpen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ik wil in elk geval niet terug, 

want de muziek uit mijn jeugd was mooi, vooral die onder invloed van drugs gemaakt werd. 

Tegenwoordig is er veel meer, en beter en harder. Geweldig!!  

Tienermeisjes zien geen kwaad in betaalde seks. Amsterdamse tieners die seks hebben tegen 

beloning, zijn geen uitzondering. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het gaat om meisjes van 

tien tot zeventien. De jongste meisjes nemen genoegen met een telefoonkaart, breezer, 

hamburger bij McDonalds of een lift naar huis als beloning. Ze wonen meestal thuis en gaan 

naar school. Aanleiding voor het onderzoek was een rapport van het Bonger Instituut, dat 

vorig jaar uitzocht waar de prostituees na sluiting van de tippelzone waren gebleven. Daarin 

stond: ’Vaak groeien meiden in Zuidoost op met het beeld dat seks naast drugshandel een 

makkelijke en geaccepteerde manier van geld verdienen is. Ze noemen het zakendoen’. Vooral 

orale seks is in.  

Zeventien onderzoekers met eenzelfde leeftijd en uiterlijk als de meisjes, trokken een maand 

naar de plekken waar het plaats zou vinden, Zuidoost en Centrum. Met twee volwassen 

onderzoekers, die gevaarlijke plekken bezochten, ontdekten ze allerlei vormen van tienerseks. 

Onduidelijk is wat de afkomst of achtergrond van de meisjes is. Ook het aantal meisjes en de 

frequentie waarmee ze zich prostitueren, is niet vastgesteld. Wethouder Belliot heeft de 

opdracht gegeven tot uitgebreider onderzoek. Er zijn autochtone en allochtone tieners die seks 

hebben tegen vergoeding. Hoe jonger hoe meer in de verborgenheid. Als er volwassen mannen 

bij betrokken zijn – en dat is vaak – dan vindt het nog meer in de beslotenheid plaats. De 

onderzoekers troffen ook meiden van twaalf jaar en ouder die met groepen leeftijdsgenoten 

seks hebben, omdat ze hun vriend willen plezieren. Daar krijgen ze niets voor. Seks tussen 

leeftijdsgenoten is geen wettelijk probleem. Maar als een volwassene seks heeft met iemand 

onder de zestien jaar is dat een zedendelict. Betaalde seks onder de achttien jaar is ook 

strafbaar. Daarom konden de onderzoekers niet tot het laatst alle jongeren volgen. Anders 

hadden ze zelf moeten meedoen om niet ontmaskerd te worden. De meisjes worden opgepikt 

op straat en in bars. Ze gaan ook vrijwillig naar bordelen. Er zijn seksfeesten waar vrouwen 

worden betaald voor hun diensten. Soms zijn het commerciële party’s, maar er zijn ook 

feestjes in garageboxen met alleen een matras op de grond. Er zijn een aantal feesten die 

worden genoemd. 

In openheid: 

 - Kinky party’s: feesten met een SM-karakter, licht geweld en uitdagend gedrag wordt 

aangemoedigd. Meestal in een kleine dancing of woonhuis, eens in de twee weken;  

- Lollipop party’s: commerciële feestjes in Zuidoost, waarbij orale sekswedstrijden worden 

gehouden. De winnaar krijgt een prijs;  

- Kabula party’s: commerciële dansfestijnen, meisjes bewegen zich uitdagend op wilde 

muziek; - Mega-seksevents: toegang veertig euro of meer om schaars gekleed massaal seks 

te hebben. Honderden bezoekers. Eens in de drie maanden op vaste locaties.  

Besloten: 

 - Lingerie party: meisjes krijgen dure lingerie. In een woning;  

- Meisjesveiling: meisjes presenteren zich op catwalk, hoogste bieder mag met het meisje 

vertrekken;  

- Libi feesten: drugsfeesten in lege flats waar veel meisjes op afkomen; ze krijgen sieraden en 

geld;  

- Afterparty’s: na avondje stappen wordt meisje meegenomen om ‘vrijhouden’ met seks af te 

betalen;  
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- Ploegen: meerdere jongens hebben met meisje seks, leeftijd tussen dertien en vijftien jaar. 

Entree wordt gevraagd. In huis als ouders niet thuis zijn of in garagebox. 

Bron: Dagboek van een Barbaar, Anneke Koers, 2007 

 

Jongerencentra  

 

Een jeugdcentrum of jeugdhuis is een instelling waar jongeren, meestal schoolgaande jeugd, 
terechtkunnen om zich te ontspannen of om informatie te verkrijgen over allerhande thema’s 
of onderwerpen die aansluiten bij hun specifieke leefwereld. 

Voor de planning en de uitwerking van activiteiten wordt een beroep gedaan op een team 
professionele medewerkers met de steun van vrijwilligers. Deze laatste zijn vaak 
jongvolwassenen die van kindsbeen af met het opzet vertrouwd zijn. 

Een jeugdcentrum is in sommige gevallen een aantrekkingspool voor de plaatselijke 
jeugdwerking zoals een jeugdbeweging en kan tevens een en ander coördineren. Het is dikwijls 
ook een gesprekspartner inzake jeugdbeleid van de lokale overheid via jeugdraden.  

In een jongerencentrum kun je in een relaxte sfeer je leeftijdsgenoten tussen de dertien en 
zevenentwintig jaar ontmoeten (vanaf de middelbare school). Je kan er poolen, tafelvoetballen 
en tafeltennissen, en je kunt er gamen. Je kan er gebruik maken van internet en er zijn 
computers op een lan-netwerk om tegen elkaar te spelen. Er is een vrije inloop en als je zelf 

eens iets wil organiseren, of je hebt een leuk idee, dan kan dat.  

 

 

 

Hedon bestaat vanaf 1973 en is sinds 1996 gehuisvest in De Branie, op loopafstand van de 

binnenstad van Zwolle. Het centrum heeft een middelgrote concertzaal voor zo'n vijfhonderd 

bezoekers, een sfeervol café en twee bars. Hedon was twee achtereenvolgende jaren het best 

bezochte B-podium van Nederland en is inmiddels gepromoveerd tot het A-status. In 2005 

werd Hedon door de VNP (Vereniging Nederlandse Poppodia) uitgeroepen tot ‘Beste 

Poppodium. 
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Mijn jeugd 

Wanneer jonge meisjes in de jaren vijftig – zo tussen de twaalf en vijftien jaar – zich verdiepen 

in meisjesboeken, zoals die verschijnen in de Witte Raven-reeks (waarin werk van schrijfsters 

als Leni Saris en Cissy van Marxveld is opgenomen) doen ze dat niet omdat ze zich willen 

ontspannen, maar veel meer omdat ze iets van zichzelf willen herkennen. Een meisje zei in 

een interview: ‘Ik lees deze boeken om iets te leren over het leven’. Dit is de conclusie van een 

aantal vrouwelijke studenten in de literatuursociologie uit Nijmegen (1981). De 

onderzoeksters, die zelf in hun jonge jaren Witte Ravenboeken lazen, hebben deze boeken en 

hun functie vanuit een kritisch, maar solidair standpunt onderzocht. Dat wil zeggen dat ze 

niet van het idee uitgingen, dat meisjesboeken alleen maar rotzooi zijn en geen enkel nut 

hebben. Ondanks deze solidariteit komen de onderzoeksters toch tot de conclusie dat de 

boekjes, hoe zeer ze veel meisjes ook aanspreken, wel een negatieve invloed hebben. Ze 

verwijzen naar de romantische liefde, die alles goed maakt in het leven van alle, ook heel 

onzekere meisjes. Dat de Witte Raven-boeken veel jonge meisjes zo enorm aanspreken komt, 

omdat ze allemaal gaan over de romantische liefde, zoals die zich ontwikkelt tussen een jongen 

en een meisje. Ook al bestaan die toestand in feite nog niet in het dagelijks leven van de 

meeste jonge lezers, ze zijn er wel heel erg veel mee bezig. De identiteitsontwikkeling van de 

hoofdpersonen in de meisjesboeken sluit dan ook heel duidelijk aan op die van de jonge lezers. 

De persoonlijke en seksuele identiteit van de hoofdpersoon wordt bepaald door haar vrouw-

zijn. Ze hoeft niets te kunnen of te presteren, maar ze wordt geaccepteerd en bemind, louter 

vanwege het feit, dat ze een meisje is. In de onzekere periode, die veel meisjes tussen de twaalf 

en vijftien jaar doormaken, is deze geslachtsrol maar al te vaak het enige houvast, dat deze 

meisjes hebben. De vrouwelijke hoofdpersonen in de meisjesboeken zijn zowel in beroep, als 

in karakter en uiterlijk op de eerste plaats vrouw. Bovendien neemt het gevoel in deze boeken 

een centrale plaats in. Ook daarin kunnen de jonge lezers zich goed herkennen, want hen is 

immers geleerd, dat meisjes gevoelig mogen zijn en dat ze ook best mogen laten zien, dat ze 

gevoel hebben. In de meisjesboeken draait alles om het gevoel en niet om het verstand. Het 

beroep dat de boeken doen op het inlevingsvermogen van de meisjes sluit dan ook heel direct 

aan bij de gedachtewereld van de lezers. Wanneer je hen vraagt, wat er in de boeken niet 

realistisch is, zeggen ze niet: al die romantiek, maar die hoofdpersoon is ouder dan ik of ze 

ziet er heel anders uit dan ik. De meisjes beoordelen de hoofdpersonen dus als werkelijke 

wezens van vlees en bloed. Witte Raven-boeken bieden meisjes een wereld op ‘meisjesformaat’, 
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waarin ze niet al te veel onzekerheden ontmoeten, waardoor ze niet in verwarring worden 

gebracht.  

Doordat de boeken op de een of andere manier aansluiten bij hun eigen gedachtenleven, geven 

ze de lezers persoonlijke zekerheid (alles komt immers goed, wanneer die aardige jongen op 

het toneel verschijnt en daar hoeft het meisje dan niet eens heel slim of heel mooi voor te zijn). 

Daar schuilt gelijk ook het gevaar van deze boeken: het verhaal vertekent duidelijk de 

werkelijkheid. Het is voor kinderen erg moeilijk om onderscheid te maken tussen de 

werkelijkheid en de boekwerkelijkheid. Ze projecteren hun eigen wensen gemakkelijk in wat 

ze gelezen hebben en nemen het boek voor ‘waar’ aan. Later wordt hun inzicht wel groter: ze 

kunnen boeken dan beter op hun realiteitswaarde schatten. Uit de interviews van de 

studenten bleek dat de meeste meisjes geen onderscheid kunnen maken tussen wat er in het 

boek gebeurt en hoe het dagelijks leven eruit ziet. De meisjes nemen de boeken heel serieus. 

Door de liefdesbeschrijvingen in de boeken zeggen ze een ‘warm en gelukkig gevoel’ te krijgen. 

Omdat de romantische liefde in deze meisjesboeken het punt is waarom alles draait, wordt 

het idee gevestigd dat vrouwen alleen maar gelukkig kunnen worden, wanneer deze liefde zich 

aandient. De boeken versluieren het onderdrukkende karakter van de traditionele vrouwenrol. 

Ze maken deze rol zelfs heel aantrekkelijk, alsof er geen sprake zou zijn van 

machtsongelijkheid tussen man en vrouw, maar van een ‘ideale aanvulling’. De boeken 

houden daardoor de meisjes af van het inzicht in en verandering van de eigen positie. Wanneer 

de situatie goed is, vermindert de animo voor deze boeken en krijgen de meisjes en vrouwen 

meer interesse voor andere boeken.  

Waarom wordt er tegenwoordig (2007) door jongeren zoveel alcohol gedronken? Dat komt 

omdat het lekker is, zowel het drinken als de roes. Dat je ervan in de war raakt, merk je niet 

of pas veel later of het interesseert je niet. De jongeren luisteren niet naar de waarschuwingen 

van hun ouders. De softdrugs zijn niet maatschappelijk geaccepteerd en alcohol wel. Alcohol 

is goedkoop; ik koop bij de Aldi al een fles bordeaux – met kurk (geen echte) – voor twee euro 

vijftig. De invloed van de ouders is groot, ze staan het thuis indrinken toe. Hun voorbeeld 

wordt nagevolgd: zien drinken doet drinken. Bij successen hoort alcohol, kijk maar voor de 

televisie. Wanneer een huis is gekocht of verkocht moet daar op gedronken worden. De 

presentatrice komt met een fles champagne naar het huis van de mensen, ze drinken de fles 

leeg en ze gaat weer. Veel mensen hebben drinken van alcohol bij hun leefstijl betrokken. 

Alcohol is gemakkelijk te kopen. De supermarkt verkoopt drank en die supermarkt is erg 

toegankelijk. Een jong meisje achter de kassa zal haar leeftijdsgenoten niet aanspreken 

wanneer die met een fles wijn naar buiten gaan. Er is geen verschil in gebruik tussen mannen 

en vrouwen. En de kerk heeft er ook geen moeite mee, die doen ook niet aan voorlichting en 

preventie. De trend is dat je met je ouders niet over alcohol praat. Het gevaar wordt echter 

door de ouders onderkend. Ze weten ook niet wat ze aan het alcoholgebruik van hun kinderen 

moeten doen. Als je drinken verbiedt maak je het gebruik alleen maar spannend. De 

toegankelijkheid moet echt verminderd worden. Het is een maatschappelijk probleem en bijna 

iedereen in de samenleving heeft ermee te maken. Tot zestien jaar zou het gebruik verboden 

moeten worden. Ouders moeten in gesprek gaan met hun kinderen. De overheid moet de 

ouders gaan voorlichten over het alcoholmisbruik van de kinderen. Een kassa in de 

supermarkt zou speciaal voor het afrekenen van drank moeten zijn en de bedrijfsleider moet 

erachter zitten. Mannen, extraverte personen en mensen met positieve verwachtingen over 

alcoholgebruik drinken meer dan anderen, blijkt uit een onderzoek van psycholoog Sander 

Bot. Jongeren laten zich sterk beïnvloeden door hoeveel anderen in de groep drinken. Vooral 

mensen die hoog scoren op ‘vriendelijkheid’ zijn gevoelig voor de invloed van anderen. Naast 

genetische aanleg zijn cultuur, opvoeding en directe sociale omgeving van invloed op het 

drinkgedrag. Bron: Dagboek van een Barbaar, Anneke Koers.   
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Pinkpop 

Pinkpop is een jaarlijks, driedaags popfestival in Landgraaf, dat sinds 1970 normaal 
gesproken in het weekeinde van pinksteren plaatsvindt. 

Het festival duurt sinds 1996 drie dagen en trekt per dag ongeveer achtenzestigduizend 
mensen. Sinds de eerste editie heeft het festival ruim anderhalf miljoen bezoekers gehad en 
hebben er meer dan vijfhonderd verschillende artiesten en bands opgetreden. 

Pinkpop is het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld. Het festival is een aantal keer 
van locatie gewisseld. In principe wordt het evenement sinds 2008 in elk jaar waarin 
pinksteren vroeg valt, niet met pinksteren gehouden, maar in een ander weekend, dat in of 
dichter bij de maand juni ligt. De reden hiervoor is dat Pinksteren dan te ver van andere 
Europese festivals zou liggen en er dan niet veel bands op tournee zijn naar een ander festival 
in Europa, met als gevolg dat er in het Pinksterweekend te weinig bands zouden kunnen 
optreden. Hiermee had het evenement een slechte ervaring in 2005. 

Pinkpop is sinds 1996 een driedaags festival. Het speelt zich af op de zaterdag, zondag en 
Pinkstermaandag. De maandag, Tweede Pinksterdag, is traditioneel de dag waarop de meeste 
en bekendste bands optreden. In jaren waarin het festival niet in het Pinksterweekend wordt 
gehouden, speelt het zich af op vrijdag, zaterdag en zondag en komen de meeste en bekendste 
bands op zondag. Maandag is dan immers geen vrije dag. De zaterdag en zondag van het 
festival waren tot de editie van 2005 alleen te bezoeken met een kaart voor alle drie de dagen, 
waarmee men ook recht had op een plaats op de camping van het festival, of een 
Pinkstermaandag-dagkaart. Sinds de editie van 2006 is het mogelijk om afzonderlijke 
dagkaarten te kopen voor zaterdag of zondag (indien Pinkpop niet met Pinksteren plaatsvindt 
voor vrijdag en zaterdag). 
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Pinkpop telt vier podia: De Mainstage (voorheen Zuidpodium), het belangrijkste podium met 
de meeste ruimte voor het publiek. Hier staan de grootste acts op geprogrammeerd. Aan de 
andere kant van het terrein staat de IBA Parkstad Stage (voorheen 3FM Stage of 
Noordpodium). Naast de Mainstage staat de Brightlands Stage (voorheen Brand Bier Stage, 
Converse Stage, 3FM-tent of gewoon kortweg tent). Dit indoorpodium, een roze tent, is 
beduidend kleiner en intiemer. In 2014 werd een vierde podium toegevoegd, Stage 4, op de 
plek waar voorheen de Openlucht Bioscoop en de Festivalmarkt waren gevestigd. Dit podium 
biedt plaats aan artiesten waarvan de organisatie van Pinkpop denkt dat zij over enkele jaren 
een Mainstage-waardige act zijn. 

Op 1 juni 2019 is aangekondigd dat Pinkpop vanaf 2020 tot en met 2029 niet met pinksteren 
zal plaatsvinden. Met als reden dat pinksteren in dit decennium te vroeg in het jaar valt en 
dat Pinkpop dan te veel concurrentie uit Amerika zal ondervinden.  
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1978 

 

Hans van Beers, Wim Wennekes, Jan Smeets en Frits van Reysen zijn de oprichters van 
Pinkpop. In 1969 werd een popfestival georganiseerd door Hans van Beers en Wim Wennekes 
op de Gulperberg. Het oorspronkelijke plan, een talentenjacht, werd al gauw verlaten. Het 
evenement werd een heus lokaal popfestival waar voornamelijk Limburgse bands optraden en 
de bezoekers hun eigen etenswaren meebrachten. De opzet van het evenement in combinatie 
met de datum waarop het plaatsvond (Tweede Pinksterdag, 26 mei 1969) leidde tot de naam 
Pinknick. 

Een jaar later werd het evenement groter aangepakt. Het begon ermee dat Jan Smeets en Frits 
van Reysen graag een internationale artiest naar Limburg wilden halen. De keuze viel op 
Melanie. Dat concert ging niet door wegens ziekte van Melanie, en de eerdergenoemde vier, 
die de koppen bij elkaar hadden gestoken, besloten als alternatief om een tweede editie van 
Pinknick te organiseren, nu groter opgezet en op een andere locatie: het Burgemeester Damen 
Sportpark in Geleen. De naam werd veranderd in 'Pinkpop'. In mei 1970 vond de eerste editie 
van Pinkpop plaats, in feite dus de tweede editie van Pinknick. In 1971 werd Wim 
Claessen gevraagd door Frits van Reyseb om toe te treden tot de organisatie. 

In 1976 was het festival voor het eerst uitverkocht. Ook de vijf daaropvolgende edities was dat 
het geval. 

Bij het vijfentwintigjarige jubileum in 1994 werd het festival omgevormd en kreeg het twee 
buitenpodia en één podium in een tent. Bovendien besloeg het evenement niet langer alleen 
de Pinkstermaandag, maar ook de voorafgaande zondag. Sinds 1996 duurt het festival drie 
dagen. 

Op 11 augustus 2007 werd voor het eerst een Pinkpop Classic in Landgraaf georganiseerd. 
Op dit eendaagse festival traden artiesten op, die in het verleden op het gewone 
Pinkpopfestival hebben gespeeld. Het festival richt zich op een ouder rockpubliek. De eerste 
acts die organisator Mojo bevestigde, waren Steve Harley en de Limburgse Janse Bagge Bend. 
Deze laatste band is tevens de huisband van Pinkpop Classic. 

In 2008 vond Pinkpop voor het eerst niet in het Pinksterweekend plaats, maar drie weken 
later in het weekend van 30, 31 mei en 1 juni, dit vanwege de vroege datum van Pinksteren 
dat jaar en de slechte ervaring in 2005. In 2010, 2013, 2015, 2016 en 2018 was dit opnieuw 
het geval. Op Pinkstermaandag 2008 vond wel de tweede editie plaats van Pinkpop Classic, 
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dat zich voornamelijk richtte op de Pinkpop-bezoekers van vroeger, met artiesten die in de 
lange geschiedenis van Pinkpop reeds van de partij waren. 

In 2018 vond tijdens de laatste nacht een ernstig ongeval plaats. Door een aanrijding met een 
auto overleed een vijfendertigjarige man uit Heerlen.  

• Vanaf de start op 18 mei 1970 t/m 19 mei 1986 vond het festival zeventien keer plaats 
in Geleen. 

• In 1987 week het festival één keer uit naar het sportpark De Berckt in Baarlo  vanwege 
een verbouwing van het sportpark in Geleen. Door protesten van omwonenden van het 
Geleense sportpark en de behoefte van de Pinkpoporganisatie om verder te groeien, 
keerde het festival niet terug naar Geleen. 

• In 2019 vond het festival voor de tweeëndertigste keer plaats op Megaland Landgraaf, de 
voormalige draf- en renbaan van de Limburgse plaats Schaesberg, alwaar het in 
1988 van start ging. 

 

 
Pinkpop, 2011 

 

In (bijna) vijftig jaar stonden er meer dan vijfhonderd verschillende artiesten op Pinkpop. Van 
gevestigde namen tot onbekende artiesten die er hun doorbraak kenden, van lokale bandjes 
tot internationale grootheden en van pop, tot rock, dj's, metal en hiphop. Zo stonden The 
Police (1979)) en U2 (1981) op Pinkpop aan het begin van hun carrière en stonden The Rolling 
Stones (2014)) en Paul Mc Cartney (2016)) er pas in de nadagen van hun carrière. De grote 
verscheidenheid aan genres is te zien aan artiesten als Lionel Richie, Robbie Williams en 
Justin Bieber (pop); Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen en Foo Fighters (rock); ZZ Top, 
Simple Minds en Uriah Heep (classic rock); Pearl Jam, Soundgarden en Smashing 
Pupkins (grunge); The Offspring, Green Day en NOFX (punk); Biohazard en Sick of it 
All  (hardcore); Rammstein, Metallica, System of a Down en KoЯn (metal); Bruno 
Mars, N*E*R*D en Osdorp Posse (hiphop) en de dj’s Tiësto, Avicii en Martin Garrix. 
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• Enkele bekende Nederlandse artiesten op Pinkpop waren Doe Maar, Golden Earring, 
Herman Brood, Blof en Anouk Teeuwe. Bekende Belgische artiesten waren Raymond 
van het Groenewoud, Urbanus, Triggerfinger, K’s Choice en Stromae. Onder de 
lokale artiesten vallen o.a Rowwen Hèze, Janse Bagge Bend en Heideroosjes en ook 
enkele winnaars van Nu of Nooit zoals Gë Reinders braken dankzij Pinkpop door bij 

het grote publiek. 

De artiest met de meeste optredens op Pinkpop is Anouk Teeuwe met in totaal zes keer, 

tussen 1998 en 2015. De volgende bands stonden allen reeds vijf keer op Pinkpop: Counting 

Crows, Editors, Faithless, Kaiser Chiefs, Krezip, Live, Muse, Placebo, The Script, 

Triggerfinger. 

 

Thuiszitters  

Een jongere tussen twaalf en drieëntwintig jaar die het onderwijs verlaat zonder 

startkwalificatie wordt beschouwd als voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie betekent 

een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo2-niveau. Dit niveau wordt noodzakelijk geacht 

om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en als een goede start voor 

vervolgonderwijs en werk. 

Thuiszitters worden ze genoemd: leerlingen die langer dan drie maanden geen onderwijs 

krijgen. Vorig schooljaar waren het er ruim vierduizend en dat aantal daalt niet. De oorzaken 

voor thuiszitten lopen uiteen, maar voor de hele groep geldt dat langdurige schooluitval de 

ontwikkeling verstoort. Orthopedagoog en klinisch psycholoog dr. Yvonne Stikkelbroek ziet 

onder meer thuiszitters in haar therapiepraktijk: ‘Schooluitval vermindert gezondheid en 

welzijn van jongeren. Ongeacht de oorzaak.’ Wat hebben deze kinderen nodig om de draad 

weer op te pakken?  

Welk effect thuiszitten precies heeft ligt deels aan de aanleiding, die kan variëren van 

gedragsproblemen tot bijvoorbeeld autisme, vermoeidheidsklachten of depressie. 

Stikkelbroek: ‘Afhankelijk van wat erachter zit kan thuiszitten meer of minder verschillende 

effecten hebben. Maar voor al deze kinderen geldt dat zij in een uitzonderingspositie 

terechtkomen en het contact met leeftijdsgenoten verliezen.’ 

 

 

Schooluitval is het hoogst in de groep twaalf tot veertienjarigen, signaleert Stikkelbroek: ‘Dat 

is precies de fase waarin leeftijdsgenoten erg belangrijk worden, ook voor de ontwikkeling van 
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sociale vaardigheden.’ Wanneer kinderen het contact met medescholieren verliezen blijft dat 

dus niet zonder gevolgen. Over het geheel genomen wordt de kans op werkloosheid in de 

volwassenheid groter. Bij kinderen die naar buiten gerichte gedragsproblemen vertonen wordt 

ook de kans op criminaliteit groter. Stikkelbroek: ‘Bij alle jongeren verhoogt schooluitval het 

risico dat hun welzijn en gezondheid vermindert. Ongeacht de oorzaak.’ 

Cognitieve achterstanden kun je later in je leven tot op zekere hoogte inhalen. ‘Maar een kind 

blijft het gevoel houden dat het anders is, dat het er niet bij hoort’ zegt Stikkelbroek. ‘Hij of zij 

kan niet meepraten, en mist belangrijke momenten als schoolfeesten en het eindexamen. Dat 

creëert een isolatie die overal doorheen kan dringen. Het ontregelt, geeft een gevoel van niet 

voldoen.’ 

Jongeren die niet goed meekomen gaan nu vaak naar het leerwegondersteunend onderwijs. 

Niet per se voor iedereen de beste oplossing, vindt Stikkelbroek. ‘Een kind met ernstige 

dyslexie kan zo terechtkomen tussen jongeren met forse gedragsproblemen, met wie het zich 

niet kan identificeren.’ Individueel onderwijs (zoals vroeger beschikbaar was op VMBO-tl en 

havoniveau) kan voor een deel van de kinderen een oplossing zijn. ‘Ze houden hetzelfde 

onderwijs op dezelfde school, maar in kleinere klassen en met een aangepast aanbod waardoor 

ze het beter oppikken.’ 

Therapie is maar voor een beperkte groep zinvol: ‘Behandelingen op basis van cognitieve 

gedragstherapie werken vooral bij jongeren die door sociale angst niet naar school durven.’ 

Voorkomen is sowieso beter dan genezen, benadrukt Stikkelbroek: ‘Bij volwassen werknemers 

wordt de kans dat je goed terug kunt keren kleiner naarmate je langer thuis bent. Dat is bij 

leerlingen ook zo. Na drie weken afwezigheid hebben ze veel gemist, halen daardoor slechte 

cijfers en kunnen vervolgens weer gaan vermijden en thuisblijven.’   

 

 

 

Wat kan een school verder nog doen? ‘Zorgen voor een goed leerklimaat, voorzien in zorgadvies 

en spijbelen snel aanpakken: daarop acteren is vooral voor jongeren met gedragsproblemen 

heel belangrijk.’ Daarnaast is de rol van ouders cruciaal: ‘Zij moeten zorgen dat het kind ‘s 

ochtends naar school gaat, ook als het moeite heeft. Dan zijn het de ouders die hun kind 

moeten ondersteunen om bijvoorbeeld angst of vermoeidheid te overwinnen.’ 

Goede communicatie tussen school en thuis is daarbij essentieel. Stikkelbroek zag het 
misgaan bij een jongen in haar praktijk: ‘Na veel moeite ging hij uiteindelijk weer naar school. 
Maar toen kwam de herfstvakantie, en daarna is hij niet meer gegaan. De school heeft zijn 
moeder niet gealarmeerd. Haar zoon ging iedere ochtend de deur uit, dus ze kwam er pas na 
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heel lange tijd achter dat hij niet op school zat. Toen was er weer een schooljaar verloren, en 
kwam hij bij veel jongere kinderen in de klas. Dit soort problematiek brengt vaak een 
kettingreactie op gang.’ 

 Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. 
Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. 
Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren 
begrijpen. Hoe ontwikkelen kinderen en jongeren zich in onze snel veranderende 
samenleving? Bron: Universiteit Utrecht. 

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen jongeren met en jongeren zonder startkwalificatie. 
Jongeren zonder startkwalificatie zijn twee keer zo vaak werkloos als jongeren die wel een 
startkwalificatie hebben en als zij wél werk vinden, is dit vaak op tijdelijke basis. Daarnaast 
gaat voortijdig schoolverlaten relatief vaak samen met andere problemen, zoals sociale 
uitsluiting, schulden, criminaliteit en verslaving. Jonge mannen en jongeren van niet-
westerse herkomst lopen het grootste risico op voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit. 
Uitval laat zich echter niet altijd voorspellen. Jongeren voor wie veel risicofactoren gelden, 
kunnen zonder problemen een diploma halen, terwijl anderen zonder risicofactoren het 
onderwijs juist voortijdig verlaten. 

Factoren die van invloed zijn op voortijdig schoolverlaten kunnen liggen in kenmerken van de 
leerling (geslacht, leeftijd, etniciteit, intelligentie, motivatie), van de ouders (onderwijsniveau, 
sociale klasse, interesses en verwachtingen), van de school (verstedelijking, klasgrootte, 
diversiteit van de school en in de klas) en van het maatschappelijk bestel (economische groei, 
jeugdwerkloosheid, armoedebestrijding, integratie van nieuwkomers en leerplicht). Zo vallen 
jongens, oudere leerlingen, cognitief minder sterke leerlingen en leerlingen met een 
migrantenachtergrond vaker uit. En leerlingen met hoger opgeleide ouders die onderwijs 
belangrijk vinden, lopen minder risico op voortijdig schoolverlaten. Vaak is er niet één 
specifieke reden voor uitval, maar is er een stapeling van factoren. Terwijl de prestaties van 
jongens en meisjes op de basisschool (citotoets) nog vergelijkbaar zijn, verlaten jongens vaker 
voortijdig het vervolgonderwijs en volgen vaker speciaal onderwijs. Er zijn driemaal zoveel 
jongens als meisjes in het speciaal onderwijs en de verschillen zijn het grootst voor kinderen 
met ernstige gedragsstoornissen. Gedrags- en ontwikkelingsproblemen kunnen ertoe leiden 
dat leerlingen de opleiding voortijdig verlaten. Dat meisjes het onderwijs over het algemeen 
soepeler doorlopen dan jongens zou te maken kunnen hebben met de huidige inrichting van 
het onderwijs die vriendelijker lijkt voor meisjes dan voor jongens. Er is veel aandacht voor 
vaardigheden waarin meisjes van nature beter zijn, zoals zelfstandig werken, samenwerken, 
plannen en reflecteren. Meisjes zouden een neuropsychologische voorsprong hebben op 
jongens in de ontwikkeling van deze vaardigheden. 

Een belangrijke reden voor voortijdig schoolverlaten is een verkeerde studiekeuze. Een juiste 
studie- en beroepskeuze is ingewikkeld voor jongeren. Het vraagt inzicht in eigen aanleg en 
interesses, maar ook informatie over soorten werk en beroepen. Ook op het mbo waar de 
keuze voor een beroepsrichting al gemaakt is, komen twijfel en switchen van opleiding veel 
voor, vooral in de sector Economie en Handel. Ten slotte laat onderzoek een verband zien 
tussen middelengebruik (alcohol, cannabis) en problemen op school. Vooral vroeg en zwaar 
gebruik zijn relatief sterke indicatoren voor verminderde schoolprestaties, spijbelen en 
voortijdig schoolverlaten. Het middelengebruik op zichzelf voorspelt nog weinig, maar het 
verband wordt sterker wanneer middelengebruik is verweven met een leefsituatie en sociale 
context met minder ouderlijk toezicht, vrienden die gebruiken, frequent politiecontact en zich 
niet thuis voelen op school. 

De overheid probeert al jarenlang het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. In Europees 
verband is afgesproken om het aantal voortijdig schoolverlaters in 2020 teruggebracht te 
hebben naar tien procent of minder. De uitvoering van het landelijk beleid is belegd bij  
Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s). Het ministerie sluit periodiek convenanten af 
met iedere regio om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. RMC’s hebben de opdracht 
om vroegtijdige schoolverlaters te signaleren, contact met hen te leggen en hen terug te leiden 
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naar school of werk. Daartoe zijn netwerken opgezet van scholen, leerplichtambtenaren, 
gemeenten en RMC-coördinatoren 

Zowel uit internationaal onderzoek als uit onderzoek in Nederland blijken de effecten van 
mentorprogramma’s zeer bescheiden voor de meeste jongeren en een flink deel van de 
mentorrelaties overleeft de beginfase niet. Maar vooral risicojongeren lijken wél profijt te 
hebben van mentorprogramma’s, mits deze programma’s goed zijn georganiseerd. Bron: 
Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam. 

Het terugdringen van schooluitval: het ministerie, leerplichtambtenaren en scholen zijn er al 
jaren mee bezig. Maar wat vinden jongeren er zelf van?  Volgens het onderzoek is er bij 
jongeren die uitvallen een gemene deler: school is voor hen een negatieve ervaring. Scholen 
verlangen van leerlingen dat zij zich aanpassen aan de norm. Maar bij veel jongeren werkt de 
‘sturing naar normalisering’ niet, omdat de situatie van de leerling persoonlijke aandacht 
vraagt. Volgens het onderzoek van Studio Moio zouden docenten meer moeite moeten doen 
om maatwerk te bieden: ‘Ieder mens is uniek en zou de kans moeten krijgen om zichzelf te 
leren kennen, om zichzelf te kunnen ontwikkelen.’  Het advies van de jeugdige onderzoekers 
is om geen algemeen curriculum aan jongeren aan te bieden, maar maatwerk. Uitgangspunt 
van het onderwijs zou moeten zijn dat iedereen van waarde is. Onderwijs heeft als opdracht 
ervoor te zorgen dat iedereen plek vindt waarin hij of zij van waarde kan zijn voor de 
samenleving. De constante druk omhoog is helemaal niet nodig: ‘Het zou ontzettend fijn zijn 
als die dame met vwo-diploma naar de meubelmakerschool gaat, omdat ze zo graag 
meubelmaker wil worden.’ Bron: MBO today.nl.  
 

 

 

Van kind naar jong volwassene  

Maar liefst vijfentachtig procent van de jongeren was vorig jaar tevreden met hun sociale leven 

en het leven in het algemeen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat op basis van 

het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor.  Hoe tevreden jongeren zijn met hun 

leven, hangt heel erg samen met hun leeftijd, hoe ze wonen en hoe hoog ze zijn opgeleid. Hoe 

hoger ze zijn opgeleid en hoe jonger ze zijn, hoe positiever ze in het leven staan. Jongeren die 

samenwonen of bij hun ouders wonen, staan ook positiever in het leven. Uit eerder onderzoek 

van het CBS blijkt bovendien dat het sociale leven een belangrijke factor is om te bepalen of 

jongeren tevreden zijn met hun leven. Hier geldt ook dat jongeren met een hogere opleiding 
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tevredener zijn. Dit komt omdat zij vaker meedoen met activiteiten van verenigingen. De 

Jeugdmonitor onderzocht ongeveer vierduizend jongeren in de leeftijd van achttien tot en met 

vijfentwintig jaar.  

  

 

 

Jongeren zijn niet zo snel geïnteresseerd in informatie over gezondheid. Ze vragen zich ook 

niet snel af wat gezondheid voor hen betekent. Dan moet je andere dingen gaan bedenken en 

goed kijken naar de doelgroep. De jongeren zijn vooral actief op sociale media. Ze kijken meer 

dan dat ze lezen. En ze zijn gevoelig voor wat hun leeftijdgenoten vinden.   

Jongeren ervaren vaker positieve dan negatieve gevoelens terwijl ze actief zijn op sociale media. 

Ze zijn dan optimistischer over zichzelf en voelen mee met anderen 
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Je ziet dat jonge mensen heel makkelijk tot geweld komen en daar vervolgens dan weer raps 

over maken. Dat maakt wel heel zorgelijk en ook bang voor de toekomst: dat je het niet 

helemaal onder controle krijgt. Oppakken, vervolgen en veroordelen niet genoeg is om hier 

een einde aan te maken. Het strafrecht gaat het niet onder controle krijgen. Wij kunnen het 

oppakken en de afschuwelijke uitkomsten van dit soort gevechten bestraffen, maar de basis, 

de oplossing, hiervan zit in de wijk zelf. Je moet dit als samenleving niet willen en niet 

aanvaarden.    

Het is lastig de zwijgcultuur te doorbreken. Aanspreken en zeggen: dit vinden wij niet 
acceptabel, daar begint het mee. Een zwijgcultuur doorbreken, is best ingewikkeld op het 
moment dat er veel geweld is, dat realiseer ik mij ook. En tegelijkertijd: als je een verandering 
wil brengen, zal die daar moeten beginnen. En dan kan het strafrecht alleen de ernstige zaken 
er vanaf halen, maar dat levert uiteindelijk niet de fundamentele veranderingen op.  

Bij onhandelbare kinderen zijn de verhoudingen thuis en op school verstoord en ze zijn niet 
aanspreekbaar. De volgende halte is vaak gesloten jeugdzorg maar ze krijgen nog één kans 
om te laten zien dat ze meer zijn dan probleemkinderen. Dat zijn kinderen die dealen, met 
messen rondlopen en een app op de telefoon hebben om mensen te laten vermoorden.  

Er zijn grenzen aan de feminisering van de samenleving, stelt Ratio. Jongens moeten leren 
omgaan met geweld. Met falen. Met succes. Het is onnatuurlijk kinderen, en met name 
jongens, urenlang op te sluiten in gebouwen. Het is onnatuurlijk om kinderen stil te laten 
zitten. Kinderen moeten zelf ontdekken. Zelf de wereld verkennen. Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig. De scholen proberen deze nieuwsgierigheid te kanaliseren in een curriculum. 
Maar falen daar jammerlijk in. Geef jongens (en meisjes) vrijheid. Laat ze eierwekkers, ikea 
meubilair en stofzuigers uit elkaar halen. En weer in elkaar proberen te zetten. Laat ze als ze 
acht of negen jaar oud zijn hun eigen bureau in elkaar schroeven. Leer ze samenwerken door 
gezamenlijk projecten op te pakken waarin ze bouwen. En laat ze vooral ook samen dingen 
slopen. Sluit aan bij hun belevingswereld. Geef ze dieren om voor te leren zorgen. Geef ze 
verantwoordelijkheid. Zorg voor competitie met andere scholen. Laat ze winnen, en dat 
betekent ook dat ze moeten leren om te gaan met falen. 

Jongeren tussen de twaalf en twintig jaar sporten minder vaak. Uit onderzoek van het Mulier 
Instituut blijkt dat vorig jaar iets meer dan zeventig procent van de tieners elke week aan 
sport deed. In 2001 was dat nog bijna tachtig procent. Een verklaring voor de afname hebben 
de onderzoekers van het Mulier Instituut niet. Mogelijk heeft het te maken met de opkomst 
van sociale media, maar volgens de onderzoekers zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen. 
Het kan ook te maken hebben met de veranderde samenstelling van de jeugd in Nederland. 
Meisjes van allochtone afkomst doen vaak minder aan sport, zeggen de onderzoekers. Ook 
bepalen de Nederlandse jongeren vaker zelf wat ze doen en is de invloed van ouders minder 
geworden. Waarom stoppen zoveel jongeren van twaalf tot zeventien jaar met sport en wat 
kunnen sportverenigingen doen om deze groep aan zich te binden? Vier factoren spelen een 
belangrijke rol, zoals motivatie, sociale invloeden, verenigingsfactoren en invloeden van 
buitenaf.  Verenigingen investeren veel in het werven van leden in de leeftijd vijf tot en met 
tien. Vaak met succes. Helaas stopt een groot deel van de jeugd weer als ze dertien à veertien 
jaar zijn. Daarmee worden alle eerdere inspanningen grotendeels teniet gedaan en dat is 
jammer.  Een derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport 
bezwaarlijk en zegt (vaker) te willen gaan sporten als sport goedkoper wordt. Voor jongeren is 
dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te willen sporten als 
sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 
eenenveertig procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan. 
Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut op basis van gegevens van de Sportersmonitor 
van NOC*NSF heeft uitgevoerd. Eenmaal lid van een sportvereniging of fitnesscentrum, blijkt 
voor de meerderheid van de sporters rek in de hoogte van de contributie te zitten. 
Negenenzeventig procent van de leden van een sportvereniging en zevenenvijftig procent van 
de leden van een fitnesscentrum is bereid om meer te betalen voor een lidmaatschap. Een 
theorie van onderzoeker Remko Van den Dool van het Mulier Instituut voor de afname van 
het sportgedrag is het toegenomen aantal jongeren met een baantje. Werkgevers verplichten 
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jongeren volgens hem om langer beschikbaar te zijn. Steeds meer bedrijven willen dat jongeren 
voor een hele avond beschikbaar blijven, bijvoorbeeld fietskoeriers. Jongeren hebben dan geen 
tijd om nog naar een voetbalclub te gaan. Ook sociale media worden genoemd. De afname van 
het sportgedrag zou zijn begonnen toen Facebook en Hyves populair werden. Een verklaring 
voor de afname van het sporten zou het gebruik van sociale media kunnen zijn, maar dat is 
nog slechts een theorie. 

 

 

Beatclub   

Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft in 
jongerengroepen. Een jeugdcultuur is niet zomaar een jongerengroep, maar zij heeft als extra 
kenmerk dat er sprake is van normen en waarden, die vorm krijgen in taal, kleding, 
lichaamsversiering (kapsels, tattoo’s, piercings) en muziek. Een jeugdcultuur kent dus een 
binnenkant en een buitenkant. 

Jeugdculturen kunnen voor jongeren een middel zijn om een (sociale) identiteit te ontwikkelen 
Door diverse ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog zoals ontzuiling en 
ontkerkelijking van een toen als gevolg van de geboortegolf numeriek plots sterk 
vertegenwoordigde jeugd, die daardoor ook voor het eerst een economisch relevante groep 
vertegenwoordigde is de identiteitsontwikkeling van jongeren meer en meer een doe-het-
zelfproces geworden. Waar voordien de volwassenen als rolmodel dienden werden dat juist 
groepen leeftijdgenoten. Zo ontstonden jeugdculturen die jongeren in staat stellen 
verschillende rollen aan te nemen en uit te proberen. 

Muziek is een belangrijk identificatiemiddel voor jongeren. Het begin van jeugdcultuur wordt 
daarom weleens vastgesteld op 12 april 1954. Die dag nam Bill Haley de plaat Rock around 
the clock op. Dit is het moment van een muzikale ommekeer: er ontstond een nieuwe muziek 
voor de jeugd, die de volwassenen provocerend in de oren klonk. In 1956 komt de film Rock 
around the clock uit, met daarin live-optredens van onder andere Bill Haley, the Platters en 
Tony Martinez. Na ernstige ongeregeldheden in Engeland (4 september 1956), sloeg ook 
in Nederland de vlam in de pan. Het was het begin van een jeugdculturele stroming die zich 
afzette tegen de wereld van de volwassenen. 
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In de jaren zestig leeft sterk het gevoel dat jeugdcultuur één ongedeelde groep is die ageert 
tegen de volwassen cultuur. Maar al heel snel versplintert de jeugdcultuur in diverse 

jeugdsubculturen.. 

Beat-Club was een muziek-tv-programma tussen september 1965 en december 1972. Het 
werd uitgezonden vanuit Bremen, Duitsland, voor Erstes Deutsches Fernsehen. Het was de 
eerste reeks van de nationale publieke televisie en werd geproduceerd door de leden van Radio 
Bremen. Later werd Beatclub mede-geproduceerd door WDR Network en bestond uit 
achtendertig afleveringen. Het was de eerste Duitse tv-show gebaseerd op de populaire muziek 
en kenmerkte artiesten als The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi 
Hendrix, Deep Purple , Black Sabbath, The Bee Gees, The Who en The Beach Boys. In 1972 
werd hij vervangen door Musikladen. 

Beat-Club werd gemaakt door Gerhard Augustin en Mike Leckebusch. De eerste aflevering 
werd uitgebracht op 25 september 1965 en gepresenteerd door Ilja Richter Uschi Nerke. De 
ster van de Duitse tv-Wilhelm Wieben opende de show met ‘Hallo lieve vrienden van Beat. De 
tijd is gekomen’.  

De live optredens waren aan de voorkant van een bakstenen muur. Dit landschap is in 1967 
veranderd door een andere, meer professionele uitstraling, met kleurrijke achtergronden en 
bandnamen. Ook werd dat jaar een groep jonge dansers, de Go-Go-Girls ingevoerd om tracks 
te dansen als er geen opnamen waren van de band. 

 

Hoe overleeft een kind 

Ouders die alles voor hun kinderen regelen en gladstrijken, kweken afhankelijke, onzekere 
volwassenen.  

Problematische verwenning heeft een negatief effect op de ontwikkeling van kinderen en de 
gevolgen zijn op latere leeftijd merkbaar.  Het is van belang dat (groot)ouders, jeugdzorg en 
leerkrachten zich realiseren dat kinderen al op jonge leeftijd hun eigen boontjes kunnen 
doppen. Maak kinderen en jeugdigen, met inachtneming van leeftijd en ontwikkeling, 
verantwoordelijk voor hun gedrag en acties. Laat ouders stoppen met zich onnodig te 
bemoeien met zaken op school, waar de leerkracht en de leerling zelf wel uit kunnen komen. 
Juist daarmee wordt de zelfredzaamheid van kinderen bevorderd en ontwikkelen ze 
communicatie- en oplossings-vaardigheden. Maak ouders duidelijk dat ‘curling-ouderschap’, 
waarbij elk vuiltje en ongemakje wordt weggeveegd, kinderen alleen maar leert, dat er bij 
tegenslag een beschermengel komt invliegen om de zaak op te lossen.  
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De Deense psycholoog Bent Hougaard zag de overeenkomst met de heersende manier van 
opvoeden: ouders vegen als curlers alle problemen van hun kinderen uit de weg. Als een kind 
in de klas niet naast zijn beste vriendje of vriendinnetje zit, regelt de ouder dat wel even met 
een pittig gesprek met de leerkracht. Ouders stappen naar de rechter als een kind niet mee 
mag doen aan een schoolgala of eindmusical nadat het zich misdragen heeft. Ze zitten bovenop 
de sinterklaasloting om een mooie surprise te garanderen. Recentelijk eiste een vader in de 
rechtszaal een IQ-test voor zijn dochter nadat zij een vmbo-advies had gekregen.   

Onderzoeksbureau GfK liet vorig jaar zien dat zesentwintig procent van de jongeren te maken 
heeft gehad met burn-outklachten. NRC schreef dat een kwart van de studenten daar last van 

heeft, op basis van een onderzoek van Hogeschool Windesheim onder 3.134 studenten van de 
hogeschool. De Volkskrant wees op de alarmerende wachtlijsten bij de ggz voor onder anderen 

labiele twintigers, die vaak gelinkt wordt aan prestatiedruk. Hoe komt het dat de beoogde 
excellentie uitblijft en in plaats daarvan problemen ontstaan? Eén van de verklaringen is dat 
het curlingouderschap watjes kweekt. De mentale instabiliteit van millennials houdt verband 
met een gebrek aan zelfredzaamheid, meent Jan Derksen, hoogleraar psychologie aan de Vrije 
Universiteit van Brussel. Hij spreekt over de jongeren als tropische visjes in de Noordzee.  

Andere experts stellen dat er niet zozeer iets schort aan de millennial, maar aan de lat die 
hun wordt opgelegd. Zo ziet pedagoge Liesbeth Groenhuijsen kinderen bezwijken onder de 
druk van verwachtingen en eigen verantwoordelijkheid. In een wereld waarin geluk en succes 
als maakbaar wordt gezien, willen ouders koste wat het kost dat hun kind dit ook is, zegt ze. 
Als een kind hier niet aan voldoet heeft het dubbel pech: het schiet én tekort én is een sufferd 
omdat het zijn of haar eigen schuld is. Er is weinig ruimte voor een misstap. „Af en toe 
ongelukkig zijn, of het aanmoedigen van teleurstelling, gaat in tegen de tijdsgeest. In deze 
tendens van succesvol zijn worden behoorlijk wat kinderen vermalen. Het leven barst namelijk 
van tegenslag, dus ieder kind faalt.’ 

Streven naar perfectie kijken kinderen af van de volwassenen tegen wie zij opkijken. Ook 
ouders hebben een rol te vervullen om naadloos te passen in het plaatje, op het schoolplein, 
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bij familie of op sociale media, zegt Groenhuijsen. ‘Van kinderfeestjes tot kerstontbijt, de 
standaard is dat het tot in de puntjes geregeld is.’ In deze optiek zijn ouders niet alleen de 
aanstichters maar ook de slachtoffers van die prestatiedruk. Pedagoog Stijn Sieckelinck 
beaamt dat. ‘Excellentie is aan inflatie onderhevig, wordt steeds normaler. Het is lastig om je 
hier als ouder niets van aan te trekken. 

Sieckelinck beaamt het idee dat obstakels naast onontkoombaar, iets zijn om te omarmen. 
Hij stelt dat ze een voorwaarde zijn om te leren, om te groeien. ‘Een mens heeft weerstand 
nodig in de omgeving. Het is eigen aan elk leerproces om iets dat je nog niet weet of kan te lijf 
te gaan.’ Groenhuijsen sluit zich hierbij aan: ‘je wordt een vollediger mens als je je eigen 
schaduwkanten bent tegengekomen. Als je je daar doorheen weet te ploegen, maakt dat je 
groter, sterker, beter. Het geeft bovendien betekenis en zin aan het leven.’ 

Maar hoe laat je je kind dan op zijn of haar bek gaan? Volgens Groenhuijsen is dat simpel. 
Teleurstelling hoef je niet te creëren, want het zit overal. Het begint al op de crèche waar 
peuters elkaars speelgoed afpakken. ‘We hoeven onze kinderen niet van een klimrek te duwen, 
wel moeten we ze de kans geven om zelf ergens tegenslag tegen te komen.’ Volgens Sieckelinck 
betekent dit ook iets minder computerspelletjes en meer buiten spelen. ‘Hoewel Fortnite ook 
vol teleurstellingen zit, bereidt het je niet voor op functioneren buiten het kamertje met die 
computer.’ 

Sieckelinck raadt aan om niet zozeer minder tijd in kinderen te steken, maar wel om de focus 
te verschuiven. ‘In plaats van voorkomen dat er heftige dingen gebeuren, moet een kind een 
goed netwerk van volwassenen hebben om ze bij die dingen te steunen. Laat ze die enge stap 
zetten, maar wees er voor ze als dit anders dan verwacht uitpakt.’ De wetenschap dat zij er 
niet alleen in staan, geeft kinderen het zelfvertrouwen dat zij nodig hebben om de obstakels 
van het leven aan te gaan. 

Misschien moeten wij onze kinderen zo af en toe van een paard laten vallen en zelfs een toetje 
afpakken. Niet alleen om ze goed hard en weerbaar te maken, maar om ze een volledig leven 
te schenken. Een leven waarin het nu eenmaal niet altijd meezit. En ze te leren snappen dat 
dit dan aan het leven ligt, in plaats van aan henzelf. Bron: NRC Handelsblad.  

 

Hippies  

Hippiecultuur is een subcultuur onder jongeren in de tweede helft van de jaren zestig. Als 
jeugdcultuur en tegencultuur is deze subcultuur populair onder tieners en twens. 'Hippies' 
worden gezien als de ‘makers’ van de flowerpowerbeweging en zijn daarom verbonden met de 
seksuele en de muzikale en sociale revolutie(s) van de jaren zestig en zeventig. 

Hippies verzetten zich tegen de kapitalistische en materialistische maatschappij, die veel 
gebruikmaakt van technologie. Deze leidde volgens de hippies enerzijds tot onnatuurlijkheid, 
kunstmatigheid en milieuvervuiling. Anderzijds richten de mensen binnen deze maatschappij 
zich te veel op werk, geld, bezit, status, zekerheid en macht. Daarbij leiden burgerlijkheid en 
een overmaat aan regels en beperkingen tot onvrijheid, de onderdrukking van allerlei 
gevoelens en ideeën, en uiteindelijk tot geestelijke leegheid. Hippies verzetten zich ook tegen 
liefdeloosheid, oorlog, discriminatie en geweld. 

Het verlangen van de hippies naar een andere samenleving uitte zich doorgaans niet in een 
confrontatie met anderen, noch in politieke actie met het doel om de hele maatschappij te 
veranderen. Vaker verliet men de burgermaatschappij (‘’drop out’’) om zelf anders te gaan 
leven, een tegencultuur te vestigen en op die wijze het goede voorbeeld te geven. Dat hippies 
anders waren, werd benadrukt door hun aparte uiterlijk. Het leven buiten de reguliere 
maatschappij vond soms plaats in een commune. Hierin was men gericht op goede 
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communicatie, zorgzaamheid, en het delen van veel zaken met elkaar. Hierin kon men ook 
zijn ecologische idealen tot uitdrukking brengen door simpel, natuurlijk en zelfvoorzienend te 
leven. Liefde stond centraal, men was dus voor pacifisme, vrede en gelijkheid tussen rassen. 
De leefwijze van de hippie was gericht op vrijheid, spontaniteit, creativiteit en plezier. De 
vrijheid omvatte ook seksuele vrijheid, waarbij seksuele taboes (bijvoorbeeld op openbare 
naaktheid) werden doorbroken en de vrije liefde (ook buiten vaste relaties om) werd bedreven. 
De hippie probeerde zijn geest te verrijken en tot nieuwe inzichten te komen. Enerzijds via 
geestverruimende middelen (drugs), die werden gezien als een methode om het bewustzijn van 
mensen te verbeteren. Anderzijds ook met behulp van oosterse religie, mystiek en 
spiritualiteit.. 

De filosofie van de hippiecultuur is beschreven in boeken zoals The greening of America van 

Charles Reich, en in meerdere boeken van Theodore Roszak. 

Hippies hadden bij de gevestigde maatschappij het imago van losbandige, seksuele, 
blowende jongeren, met lange haren en baarden en gekleed in felgekleurde kleding. Vooral T-
shirts, spijkerbroeken en oosters getinte jassen en gewaden als kaftans, kralenkettingen, 
bloemen en andere versierselen worden met hen geassocieerd. Ze verplaatsten zich veelal in 
zogenaamde hippiebusjes, 'lelijke eendjes' of liftend van de ene happening of muziekfestival 
naar het andere. Maar dat beeld doet tekort aan deze tegencultuur, die ook veel nieuwe 
muziek, andere vormen van kunst en verfrissende nieuwe denkwijzen heeft voortgebracht. Er 
waren ook jongeren die qua haardracht op hippies leken, maar beslist niets te maken wilden 
hebben met de ‘halfzachte’ hippiecultuur. Vaak waren deze jongeren politiek zeer geëngageerd 
en in politieke bewegingen en actiegroepen. Kleding was ook veel soberder, een spijkerbroek, 
een corduroy spijkerjasje en hoge leren schoenen of laarzen. Zij werden liever 
‘progressieveling’ genoemd.  

 

 

2005, Russische hippie 

 

Muziek was in de hippiecultuur een belangrijk element. Behalve dat de hippies constateerden 
dat protestliederen uitstekend gebruikt konden worden om zich te distantiëren van de rest 
van de maatschappij, gingen hippies ervan uit dat de sfeer die muziek schept, mensen samen 
kan brengen. Zo organiseerden zij onder het motto '3 days of peace and music' het Woodstock-
festival, waar meer dan vierhonderdduizend mensen voor drie dagen samen kwamen, zonder 
dat er vechtpartijen uitbraken. Het bekendste hippie muziekfestival is Woodstock (1969). 
Hiervan is een film (documentaire) gemaakt. Ook het eerdere popfestival in Monterey, 
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gehouden in de zogenaamde Summer of Love (1967) werd later gezien als een beroemde 
‘Hippiehappening’. In Nederland had het Holland Pop Festival in het Rotterdamse Kralingen in 
juni 1970 eenzelfde status, in het Verenigd Koninkrijk het Isle of Wight Festival. 

Vele muzikanten brachten albums of nummers uit die tot de hippiemuziek worden gerekend. 
De hele muzikale productie van artiesten zoals Donovan, Jefferson Airplaine, en in Nederland 
Armand, kan hiertoe worden gerekend. Andere artiesten zoals de Beatles en Boudewijn de 
Groot, maakten een enkel album in het teken van de hippiecultuur. De release van Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) van The Beatles wordt weleens als het begin van de 
flowerpower of hippiecultuur beschouwd. Bij Boudewijn de Groot betreft het het album 
Picknick. Ten slotte waren er muzikanten die bekend werden door een enkel hippienummer, 
zoals Scott McKenzie met San Francisco (be sure to wear flowers in your hair)  en de Flower 
Pot Men met het nummer Let's go to San Francisco.  

 

 

 

Veel in het begin onbekende popgroepen die eertijds enthousiast meededen met de 
flowerpower gingen op de commerciële toer als ze eenmaal de aandacht van de grote 
platenmaatschappijen hadden. 

John Lennon en Yoko Ono organiseerden in maart 1969 een bed-in in de Hiltonhotel in 
Montreal en Amsterdam. Al eerder waren er in het Golden Gate Park in San Francisco tijdens 
de flowerpower-tijd Teach-Ins, Love-Ins en Sit-Ins georganiseerd, bedoeld om onder invloed 
van geestverruimende middelen als LSD gezamenlijk te trippen. Ook in Amsterdam (zie verder 
naar onder) gebeurde dat. 

Bekende hippie-films zijn Blowup, Blow en Easy Rider. Films naar musicals, vaak later 
gemaakt, zijn: Godspell, Hair, Oh Calcutta en Taking Woodstock.. 

Een voorbeeld van een hippieplaats (een plaats waar veel hippies bij elkaar komen) was 

allereerst de bakermat van de flowerpower: San Francisco in de Verenigde Staten. Later kwam 
daar New York bij. Maar ook in andere delen van de wereld waren er zulke plaatsen. 
Amsterdam was wegens het tolerante klimaat (zie ook coffeeshops) een geliefd verzamelpunt 
en was zelfs enige tijd de hippie-hoofdstad van Europa, met Damslapers  en het 
Vondelpark als magisch centrum. Maar ook een afgelegen plaats als Dahab in Egypte kreeg 
eenzelfde status. Dit ligt in de toen door Israël bezette Sinaï. De Magic bus bracht mensen 
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voor een habbekrats naar de opiumvelden van Turkije, Libanon, Afghanistan, Pakistan en 
India. Bekende bestemmingen waren Goa in India en KaTHMANDU in Nepal. De reisroute van 
Europa over land naar India en Nepal staat internationaal bekend als de 'Hippie trail.'. 

Provo met hun happenings en het dansen rondom het beeldje Het lieverdje op het 

Amsterdamse Spui, en de Kabouters met hun Oranje Vrijstaat zijn Nederlandse fenomenen, 
ontleend aan het situatonisme. Navolgers zoals autonomen en krakers stichtten hun 
Tijdelijke Autonome Zones. 

De beweging verliep aan het eind van de jaren zeventig van de twintigste eeuw. 

De meeste jongeren die zich er eerst mee verbonden kregen naarmate ze ouder werden andere 
interesses, pasten zich weer aan aan de 'burgermaatschappij' om carrière te maken, weer naar 
school te gaan enz., hoewel er nu nog steeds enkele, inmiddels vergrijsde en 
overjarige, diehard hippies zijn. Voorbeeld hiervan was Armand. 

Begin jaren negentig was er een korte opleving van de hippie-beweging, onder invloed van het 
vallen van het IJzeren Gordijn, de populariteit van Gringe (Nirvana) en de opkomst van 
milieubewegingen. Deze neo-hippies waren vooral een modeverschijnsel. 

De idealen van de flowerpower en de originele hippies hebben hun neerslag gevonden in veel 
New Age achtige leringen, sekten en richtingen. Ook is in de drijfveren van de milieubeweging, 
vooral bij Greenpeace, hun invloed te bespeuren. Verder in anarchistische experimenten als 
communale woonvormen en zelfvoorzienende gemeenschappen. Van de vele communes en 
woongemeenschappen gesticht door hippies in de jaren zestig en zeventig zijn er, op enkele 
succesvolle uitzonderingen na, niet veel levensvatbaar gebleken. Maar ook de ideologie achter 
vrije software in de informatica en bij experimenten met kleinschalige industrie en 
werkplaatsen (voorbeeld is De Kleine Aarde) is gedeeltelijk in het flowerpower gedachtegoed te 
vinden. De leidende figuren in deze activiteiten waren veelal in hun jeugd actieve hippies. In 
Nederland is veel gedachtegoed bij het linkse politieke spectrum te vinden zoals bij de SP, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren en in mindere mate de PvdA en aanvankelijk ook bi D66. 

 

Begin jaren negentig kende de tienermode in enkele Europese landen een korte 
hippieopleving. Dit beperkte zich vrijwel volledig tot de mode voor meisjes, en had geen 
filosofische of muzikale affiniteit met de jaren zeventig. Deze opleving werd zichtbaar in 
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gebleekte jeans met olifantenpijpen, al dan niet gescheurd aan de knieën. Eventueel werd dit 
aangevuld met een soms wel 9 cm grote bloemvormige gesp (vage verwijzing naar flowerpower) 
net onder een blote navel. Ook hippie-achtige (oosterse) sieraden doken weer op. Deze opleving 
duurde twee à drie zomers, en betrof uitsluitend een fenomeen dat betrekking had op uiterlijk, 
niet op inhoud. Dit in tegenstelling tot de Psychedelic Trance scene, een vorm van 
elektronische dansmuziek die halverwege de jaren negentig ontstond te Goa in India, 
overwaaide naar de rest van de wereld en nu jong en oud samenbrengt op vele festivals en 
feesten die worden gekenmerkt door het in de scene gebruikte begrip ‘PLUR’, oftewel Peace, 
Love, Unity, Respect. ‘Liquid Crystal Vision’ en ‘Last Hippie Standing’ zijn twee documentaires 
die deze beweging goed in beeld brengen. Begin 2000 ontstond er in Amerika de nieuwe stijl 
Kandi, sommige dingen uit het Kandi zijn afgeleid van de hippies. Waaronder het motto: PLUR 
dat staat voor Peace Love Unity Respect. 

 

Hiphop  
 

Hiphop is een culturele beweging, vooral bekend als muziekstijl. Ze is ontstaan in de  jaren 
zeventig in New York, en dan voornamelijk in de arme wijk The Bronx, die destijds bewoond 
werd door vooral Afro-Amerikanen en latino’s  

Hiphop-muziek, ook wel hiphop of rapmuziek genoemd, is een muziekgenre dat in de 
Verenigde Staten in het midden van de jaren tachtig door Afro-Amerikanen in de binnenstad 
werd ontwikkeld en dat bestaat uit een gestileerde ritmische muziek die vaak gepaard gaat 
met rappen, een ritmische en rijmende spraak-zang-techniek. Het ontwikkelde zich als 
onderdeel van de hiphopcultuur, een subcultuur gedefinieerd door vier belangrijke stilistische 
elementen MC’íng/rappen: turntablism, breakdance en grafitti. 

Voor muziek relevante elementen zijn beat-sampling of baslijnen uit eerdere opnames (of 
gesynthetiseerde beats en andere geluiden) en ritmische beatboxing. De term hiphopmuziek 
wordt soms als synoniem gebruikt voor rapmuziek, hoewel rappen geen vereiste component 
is van hiphopmuziek. Het genre kan ook andere elementen van de hiphopcultuur bevatten, 
zoals dj’íng, gebruik van draaitafels (al dan niet in combinatie met scratching), beatboxen en 
instrumentale nummers.    
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Hiphop is bij het grote publiek vooral bekend als muziekstroming, maar voor de leden van de 
subcultuur gaat hiphop meestal verder dan alleen muziek maken. De samenleving een spiegel 
voorhouden kan een van de aspecten zijn die hiphoppers naar buiten willen brengen. 
Verschillende teksten van hiphopnummers zijn daarom een aanklacht tegen de samenleving 
in het algemeen, of de levenssituatie van de rapper in het bijzonder. 

Het was mede daardoor dat hiphop een stem kon geven aan een bepaald gedeelte van de 
Amerikaanse onderklasse, van oudsher vooral de Afro-Amerikaanse gemeenschap die leefde 
in de getto’s' van de Amerikaanse steden, maar later ook aan andere etnische 
bevolkingsgroepen, en niet langer alleen in de Verenigde Staten. Hiphop werd zo onderdeel 
van een emancipatiebeweging van de bewoners van de getto's, en deze oorsprong heeft een 
stempel gedrukt op hiphopcultuur in brede zin. 

Hiphop begon in de Verenigde Staten, in de binnenstad van New York. De eerste blockparty 
was in de Bronx NY en werd gegeven op Segdewick Ave.1520 door DJ Kool Herc (Clive 
Campbel) op 11 augustus 1973. Hiphop is waarschijnlijk ontstaan uit  disco, dancehall en 
dub, maar werd een eigen stroming in The Bronx tijdens zogeheten block parties (wijkfeesten). 

Dit heeft ook een grote invloed gehad op de rapmuziek. Voorbeelden zijn KRS-One, Cypress 
Hill, Wu-Tang Clan, Ice T en Jay Z.  

 

 

 

Op de block parties in de jaren zeventig mixten dj’s, zoals DJ Kool Hero en Grandmaster Flash, 

met twee kopieën van eenzelfde funk- of electro-plaat de drumsolo's (of breakdowns) aan 
elkaar. Als de breakdown (of break) op de eerste plaat eindigde, mixten ze de tweede kopie 
erdoor enzovoort. Op deze manier ontstond een nieuw nummer met uitsluitend drums, waar 
de dj overheen scratchte. 

De MC (Master of Ceremonies) of rapper is de uitvoerende artiest. Veel artiestennamen van 
rappers beginnen met ‘MC’ (spreek uit: em-sie). De oorsprong van rappen ligt in het 
Jamaicaanse toasten, waarmee bedoeld wordt een soort half zingend praten of min of meer 
rijmend opzeggen over een nummer heen. 

Breakdance en grafitti zijn twee ondersteunende kunstvormen. De eerste is een vorm van 
dans, de tweede is het maken van visuele kunstwerken met behulp van spuitbussen. Graffiti 
wordt vaak op muren in de openbare ruimte gespoten, waardoor het ook als overlast 
beschouwd wordt. 

Bij turntablism zijn strakke overgangen niet voldoende (zoals bij beatmixen). De technieken 
(zoals cutting, scratching, spinnen en juggling) zijn hier veel belangrijker. Een vertaling van 
turntablism is: one who uses the turntable in the spirit of a musical instrument, oftewel: 

‘iemand die een draaitafel gebruikt in de geest van een muziekinstrument’. 

Veel oudere hiphopliefhebbers zijn in de loop der jaren afgehaakt, omdat ze vonden dat hiphop 
niet meer de ‘vibe’ had die het genre ooit bezat. 
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De Amsterdamse groep Osdorp Posse stond begin jaren negentig aan de basis van de 
Nederlandstalige rap. Voor die tijd waren er al wel enkele novelty-hitjes geweest waarin in het 
Nederlands werd gerapt, maar de Osdorp Posse was de eerste groep die zich toelegde op pure 
rap (hardcorerap). Deze rauwe stijl was halverwege de jaren tachtig in Amerika ontwikkeld 
door groepen als Public Enemy. Rapper Def P, de voorman van de Osdorp Posse, vertaalde 
voor vrienden die het Engels niet zo goed beheersten de teksten van Amerikaanse 
hiphopmuziek in het Nederlands. Het letterlijk omzetten van clichés leverde daarbij een 
komisch effect op. Hiermee was de nederhop geboren. 

De Nederlandstalige rap (nederhop) kreeg vastere voet aan de grond door onder meer Extince, 
die in 1995 een hit had met Spraakwater. Met de komst van onder meer Spookrijders, 

Brainpower, Opgezwolle, DAC, Stropstrikkers, en 0118-Vier kwam het tot een verdere groei 
van de Nederlandse hiphop. 

In Rotterdam is in 2002 het HipHopHuis geopend ter bevordering van de HipHop cultuur in 
de stadsregio. 
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Alcohol 

Alcohol (ofwel Ethylalcohol of Ethanol) is een heldere, kleurloze en smaakloze vloeistof met 
een zwakke geur. De chemische formule van alcohol is: CH3, CH2, OH. Bij inname ontstaat 
een brandend gevoel. Alcohol lost goed op in water. Het wordt makkelijk in het bloed 
opgenomen en snel over het totale lichaamsvocht verspreid. Alcohol beïnvloedt ons bewustzijn 
en leidt tot veranderingen in stemming en gedrag. De stof is rijk aan energie. Een gram alcohol 
(een glas bier bevat tien gram) levert zeven calorieën op. 

De scheikundige formule van alcohol (ethanol): C2H5OH 

Alcohol ontstaat door de vergisting van suikers in vruchten. 

Gist is een klein organisme dat suikers omzet in: 

• alcohol 

• koolzuurgas (de belletjes in bier en champagne). 

Bij de productie worden een pap van vruchten (bijvoorbeeld van druiven of appels) en gist 
onder ideale omstandigheden bij elkaar gebracht. 

Behalve van druiven (wijn) kan men ook van granen (bier), rijst (rijstwijn) en zelfs van 
aardappels (wodka) alcohol maken. Granen (bijvoorbeeld gerst bij bier) bevatten geen suikers 
maar wel zetmeel.  

  

1891, opvang verslaafden 
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Worden bij de productie granen gebruikt dan moet het zetmeel eerst omgezet worden in 
suikers. Dat gebeurt door de granen te laten ontkiemen. De enzymen die bij het ontkiemen 
ontstaan zetten de zetmeel dan om in suikers. 

Bij een bepaalde temperatuur en op een goede voedingsbodem van sap (of fijn gedrukte 
vruchten) vermenigvuldigt de gist zich snel. Bij het maken van alcoholische drank zorgt de 
producent ervoor dat gist en sap onder de beste omstandigheden bij elkaar komen. De gist 
zet de suikers voor de helft om in alcohol en voor de andere helft in koolzuurgas 

Bij de gisting ontstaan ook allerlei andere stoffen, zoals stoffen die voor de smaak zorgen. Ook 
ontstaan er in zeer kleine hoeveelheden andere soorten alcohol dan de gewone alcohol. Deze 
andere alcoholen worden wel foezelalcoholen genoemd. Methanol is de voornaamste. De 
foezelalcoholen hebben hetzelfde effect als gewone alcohol, maar worden trager afgebroken. 
Foezelalcoholen spelen een rol bij het ontstaan van een kater. 
Naarmate de gisting voortschrijdt, neemt het alcoholpercentage toe. Het maximum bedraagt 
echter vijftien procent. Bij dat percentage sterft de gist in zijn eigen alcohol. 

Als men een alcoholische drank wil produceren met een hoger percentage, dan moet je 
alcoholhoudende drank distilleren. Dat is eenvoudig te doen, omdat alcohol bij verhitting 
eerder verdampt dan water. Men verhit de alcoholische drank, vangt de verdampte alcohol op 
en laat deze weer afkoelen. Zo ontstaat er een vloeistof met een hoger alcoholpercentage. 

Alcohol kan ook van graan gemaakt worden. Daarvoor moet het zetmeel in 
graan eerst omgezet worden in suikers. Bier wordt bijvoorbeeld van gerst gemaakt. Om het het 
zetmeel in gerst om te zetten in suikers, moet men de gerst eerst laten ontkiemen. De gerst 
wordt daartoe in bakken water geweekt en op de juiste temperatuur gebracht. Door het 
ontkiemen ontstaan enzymen. En het zijn deze enzymen die de zetmeel kunnen omzetten in 
suikers. De eerste stap is de ontkiemde gerst met de enzymen te laten drogen. 

De gedroogde gerst heet mout. Aan het mout wordt dan water toegevoegd, waardoor een 
product ontstaat dat wort heet. Als de wort weer op temperatuur gebracht wordt, gaan de 
enzymen hun werk doen en zetten zij het zetmeel om in suikers. 
Aan de wort wordt vervolgens gist toegevoegd, waarna alcohol en koolzuur ontstaan. 

Door gisting kan een alcoholpercentage van vijftien procent bereikt worden. Bij dat percentage 
sterft de gist. Voor een hoger alcoholpercentage (zoals whisky en rum) moet de drank na het 
gisten nog worden gedistilleerd. Hiertoe wordt het gegiste brouwsel verhit totdat de alcohol 
verdampt. 

Alcohol verdampt eerder dan het overige vocht. De alcoholrijke damp wordt opgevangen en 
afgekoeld. Door dit proces te herhalen kan een hoog alcoholpercentage van wel tachtig procent 
worden verkregen. Bron: Jellinek.nl.  
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Geld lenen  

De NOS schrijft op haar website dat incassobureau Intrum een onderzoek deed naar het 
betaalgedrag onder Nederlandse jongeren. Wat blijkt? Het incassobureau vindt dat jongeren 
tegenwoordig te snel online spullen aanschaffen en daarvoor geld lenen. Het bureau stelde 
jongeren vragen over hun financiële situatie. 

Ongeveer dertig procent van de jongeren die werden ondervraagt hebben hun financiën niet 
op orde. En zestig procent van de ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) gaf aan dat ze in 
het afgelopen jaar wel eens een rekening te laat hebben betaald. Dat is fors meer dan het 
landelijk gemiddelde: veertig procent. 

Jongeren blijken sneller online bestedingen te doen vanwege het gebruikersgemak. Via de 
smartphone is een besteding zo gedaan. Ook blijkt social media en de grote druk daarvan een 
belangrijke rol te spelen. Bijna 40% van de ondervraagden gaf aan dat ze vanwege de druk 
van social media online aankopen doen. 

Zelfs als ze een besteding niet kunnen betalen. Men leent dan geld van familie, de bank of met 
de creditcard. Ook de kleine leningen in de vorm van een minilening, waarmee snel geld 
geleend kan worden.   
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Volgens het incassobureau wordt de drempel om geld uit te geven alsmaar lager. Intrum geeft 
aan dat o.a. webshops daarbij een negatieve rol spelen. Via bepaalde webwinkels kunnen 
mensen achteraf betalen. Jongeren zijn daar gevoeliger voor. Ze geven meer geld uit en vooral 
ook aan luxere aankopen. Meer dan dertig procent van de jongeren vertelt dat ze juist aan het 
achteraf kunnen betalen meer geld kwijt te zijn. Volgens Intrum zijn de signalen van een 
slechtere betalingsmoraal overduidelijk. Signalen die daarop kunnen wijzen zijn o.a. 
betaalachterstanden, te laat rekeningen betalen en betaalproblemen.  
 
Het gedrag onder jongeren moet veranderen en een betere voorlichting door 
onderwijsinstellingen en ouders kan daarbij helpen. Ook organisaties zoals Mastercard, Visa 
en ICS erkennen dat jongeren tot vierentwintig jaar sneller een betalingsachterstand 
opbouwen dan oudere creditcardhouders. Tegenwoordig worden creditcards automatisch 
geblokkeerd indien een betalingsachterstand niet binnen dertig dagen wordt voldaan.  
 
Ook het Nibud blijkt in 2017 te hebben onderzocht wat de oorzaken zijn van het leengedrag 
onder jongeren en de daaropvolgende betaalproblemen. De instantie geeft aan dat 
zevenentwintig procent van de ondervraagde studenten ofwel een lening, ofwel een roodstand 
of betalingsachterstand heeft. Het Nibud schreef dat vooral de lage leenrente en het nieuwe 
leenstelsel bijdragen aan het leengedrag onder jongeren en studenten. 

Omdat jongeren in het nieuwe leenstelsel verplicht zijn om geld te lenen voor hun studie, 
wordt het ze lastig gemaakt. De overheid verplicht min of meer dat jongeren schulden hebben. 
Daardoor kan het betalingsmoraal veranderen en wordt de mindset over het aangaan van 
geldschulden anders. Jongeren gaan anders om met geldzaken dan oudere generaties. 
Nu ook producten eenvoudig online kunnen worden aangekocht, raken jongeren al vroeg 
gewend aan het hebben van geldschulden. Bron: Alles over geldzaken. 
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Van alles en nog wat 

Als jongeren twintig minuten naar een laptop, tablet of smartphone hebben gekeken, moeten 
zij volgens de GGD een korte 'kijkpauze' van twintig seconden inlassen om lichamelijke 
problemen te voorkomen. Dat plan wordt donderdag gelanceerd op het Nederlands Congres 
Volksgezondheid in Utrecht, schrijft het Algemeen Dagblad.  

Daarnaast moeten jongeren elke dag minstens twee uur buiten doorbrengen. Met het nieuwe 
plan hoopt de GGD de risico's van overmatig beeldschermgebruik en internetten zo veel 
mogelijk tegen te gaan. ‘Een ban op laptops zou te ver gaan’, vertelde een woordvoerder aan 
de krant. De GGD meldt steeds vaker door scholen ingeschakeld te worden omdat leerlingen 
last hebben van oogaandoeningen, overgewicht, nekklachten en een verstoord nachtritme. 
‘Consequenties van overmatig beeldschermgebruik’, aldus de GGD. Volgens Edwin Mulder 
van GGD Gelderland-Zuid, die het plan voor scholen heeft uitgewerkt, kijken jongeren tussen 
de tien en achttien jaar gemiddeld vijf tot zeven uur per dag naar een laptop, computer of 
tablet.  
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Van je vrienden moet je hebben, maar niet altijd. Een jongere heeft vaak dezelfde ongezonde 
eetgewoonten als zijn vrienden. Als leeftijdsgenoten in zijn of haar netwerk ongezond eten, eet 
de jongere zelf ook ongezonder. Populaire jongeren eten vaker meer ongezonde 
voedingsmiddelen. Jongens worden meer beïnvloed door hun vrienden dan meisjes.  

Er zijn minder overeenkomsten in gezonde eetgewoonten, zoals het nemen van fruit, groente 
en zuivel. Het zou kunnen dat jongeren samen met vrienden eerder ongezonde 
voedingsmiddelen eten en thuis meer gezonde voedingsmiddelen.  

 

Steeds minder jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar zijn godsdienstig. In 2010 zei 
negenenveertig procent van hen dat ze bij een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing 
hoorden, in 2015 was dat eenenveertig procent, meldt het CBS. De daling is het sterkst bij 
jongeren tussen de achttien en vijfentwintig jaar.  

Van de religieuze stromingen is het christendom het populairst: achtentwintig procent van de 
jongeren rekent zich tot deze geloofsovertuiging.  Acht procent is moslim. Van de gelovige 
jongeren bezoeken protestanten relatief het vaakst een religieuze bijeenkomst. zesenvijftig 
procent van de protestantse jongeren gaat regelmatig naar de kerk. Van de islamitische 
jongeren bezoekt zesendertig procent geregeld een moskee.  Katholieke jongeren hebben het 
minst met religieuze bijeenkomsten: zes procent van hen bezoekt de kerk minstens een keer 
per maand.   
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Onderwijs en arbeidsmarkt zijn voor jongeren in Nederland relatief goed toegankelijk. 
Tegelijkertijd lijden steeds meer jongeren onder prestatiedruk en psychische klachten. De 
aanbevelingen in een SER-verkenning: doe onderzoek naar de oorzaken, zorg voor meer 
geschikte woningen en vergeet bij nieuwe beleidsvorming de jongeren niet. 

Vanwege die onzekerheid stellen jongeren grote beslissingen uit, schrijft het jongerenplatform. 
Jongeren gaan later op zichzelf wonen, kopen later een huis, vinden later een vaste baan, 
gaan later samenwonen of trouwen, en beginnen later met het stichten van een gezin.  

De overheid voert soms maatregelen in die op zichzelf uit te leggen zijn, maar die bij elkaar 
opgeteld nadelig zijn voor jongeren of andere generaties. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld 
dubbel getroffen worden door de invoering van het sociaal leenstelsel in combinatie met 
aangescherpte hypotheekregels. Om te voorkomen dat die stapeling van beleid mensen 
onevenredig treft, moet vooraf duidelijk zijn wat het effect van (nieuwe) maatregelen is op de 
huidige en toekomstige generaties. Het SER Jongerenplatform roept het kabinet daarom op 
onderzoek te doen naar de invoering van een generatietoets. Die toets kan gebruikt worden 
bij de invoering van nieuwe wetten en bij het sluiten van politieke en sociale akkoorden.’ 
Rutten: ‘Ik hoop dat men het er in de politiek snel over eens wordt dat het met het leenstelsel 
wel klaar is. Dat er betere alternatieven zijn om jongeren een goed begin van hun loopbaan te 
geven. 
 
Het is belangrijk dat het besef over de urgentie van deze problematiek indaalt in Den Haag. 
Ook bij de sociale partners: bij werkgevers, bij vakbonden. Het zou mooi zijn als de zoektocht 
die jongeren afleggen naar de perfecte studie, perfecte baan en een perfect leven niet langer 
een zoektocht in het donker is. Maar dat onderwijs en arbeidsmarkt er gezamenlijk alles aan 
doen om ze een beetje bij te schijnen. Door goede stages, goede begeleiding en vooral een goede 
aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. Bron: SER magazine.    
 
Steeds meer functies dreigen vervangen te worden door machines en algoritmes. Oxford 
University-academici Carl Frey en Michael Osborne voorspelden in 2013 al dat bijna de helft 
(47 procent) van de bestaande banen kunnen verdwijnen door robots en computers. Een 
recentere OESO-studie schetst niet echt een rooskleuriger plaatje. 
 
Chauffeurs volgen zenuwachtig de ontwikkeling van de zelfrijdende (vracht)wagen die geen 
rustpauzes nodig heeft. Kassiersters moeten wijken voor zelfscanners in de supermarkt die 
klanten nooit te veel geld zullen teruggeven. In Singapore zetten robots Ikea-stoelen in elkaar 
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en in McDonald’s-filialen op snelwegparkings bestel je je Big Mac op een scherm, niet meer 
aan de toog. Zelfs koks lijken het te kunnen schudden: Flippy, de eerste burgergrillende robot, 
is al een feit. 
 
Een duel tussen een dokter en een app die huidkanker moesten detecteren, draaide in het 
voordeel van de laatste uit. Ook audiologen, crisismanagers, creatieve therapeuten en 
chirurgen prijken hoog op de zogenaamde shitlist van Frey en Osborne, met beroepen die een 
hoog risico lopen om gewipt te worden. 
 
Wat zijn dan wel die felbegeerde jobs van de toekomst? Welke opleidingen bieden meer 
garantie op een lange, vruchtbare carrière dan op een werklozenstatuut? 
In tijden van snelle digitalisering en robotica ligt één antwoord alvast voor de hand: alles wat 
met snelle digitalisering en robotica te maken heeft. IT’ers bijvoorbeeld, app-ontwikkelaars, 
mensen die drones en robots kunnen ontwerpen en bouwen, games bedenken, toepassingen 
voor 3D-printers bedenken. 

De sleutel tot werkzekerheid en succes is volgens Baert dan ook: nadenken in welke positie je 
een menselijke meerwaarde kunt bieden. En daarbij altijd je eigen talenten en passies in het 
achterhoofd houden. Zelfs een keuze voor een studie westerse literatuur te midden van een 
technologische revolutie vindt Baert legitiem: ‘Het zou doodzonde zijn als we de volgende 
Connie Palmen of Herman Brusselmans zouden mislopen gewoon omdat we zo op dat 
technische zijn gefocust’.  

Arbeidsmarktexperts voorspellen zelfs een revival van het creatieve. Wie creatief is, heeft nog 
altijd een streepje voor op een machine. Robots kunnen dan wel al koken, een vernieuwend 
recept bedenken dat Michelin-inspecteurs doet omvervallen, is andere koek. Singer-
songwriters zijn de perfecte aanvulling op een computer die componeert. Ook tatoeage-
artiesten in spe zoals de zestienjarige Sietske Thys, of toekomstige modeontwerpsters als Dina 
El Menchawy (16) zitten goed.   

Pubers hoeven hun droom van vertaler zelfs niet op te geven als ze zich toeleggen op het 
behandelen van culturele gevoeligheden die de ongevoelige Google Translates van deze wereld 
hopeloos missen. Wannabe-boekhouders kunnen zich specialiseren in een adviserende rol, 
net als artsen. Patiënten voelen zich misschien veiliger als een onfeilbare robot het scalpel 
hanteert, niemand hoort graag van een computer dat hij kanker heeft, wat alle opties zijn en 
hoelang hij nog te leven heeft. 

In een doorgedreven technologische wereld kun je ook evengoed een verschil maken als 
ethicus of jurist. Jobs die doorgaans nochtans hoog op risicolijstjes prijken. Baert: ‘Wat als 
een robot een zware fout maakt en iemand overlijdt? Dan heb je een jurist nodig. De 
digitalisering roept ook veel privacy-vragen op. Liever een ethicus of filosoof die daarover kan 
nadenken dan een halfbekwame ingenieur. Al kunnen de ethici en advocaten van de toekomst 
niet zonder een technische basiskennis als ze mee willen zijn.’ Dat geldt overigens voor alle 
beroepen, ook zij die redelijk safe zitten. Jobs waar de menselijke interactie doorweegt, zoals 
die van leerkracht. Die voegen best virtual teaching toe aan hun – al uitgebreid – takenpakket.  

Omgekeerd zullen ook technisch onderlegde tieners niet louter kunnen teren op dat technisch 
talent. In juni 2016 schreef Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux, mee aan een 
opiniestuk voor De Standaard over de jobs van de toekomst. Met de veelzeggende titel: met 

nerds alleen komen we er niet. ‘Bedrijven zijn niet langer op zoek naar ingenieurs zonder 
meer’, klonk het. ‘Wel naar ingenieurs met sociale vaardigheden die een opinie kunnen vormen 
en de bestaande bedrijfsmodellen in vraag durven te stellen.’     
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Een (hoger) diploma blijft belangrijk voor schoolverlaters die snel aan de bak willen komen. 
Volgens het laatste schoolverlatersrapport van de VDAB is vier komma acht procent van de 
hooggeschoolden na een jaar nog werkzoekend. Bij middengeschoolden is dat twaalf procent, 
bij laaggeschoolden dertig komma zes procent.  

Daarvoor moeten tieners meer out of the box leren denken, vindt Hinssen. Op een open geest 
worden getraind in plaats van een trucje aangeleerd te krijgen dat ze tot hun pensioen uit-
oefenen. Helaas is ons huidig onderwijs daar nog totaal niet op georiënteerd. Het zijn grosso 
modo nog steeds dezelfde vakken als vijfendertig jaar geleden. Terwijl technologie wellicht 
belangrijker wordt als tweede taal dan Frans en een vak als aardrijkskunde bizar lijkt in tijden 
van Google Maps.  Dan acht hij vakken als ethiek, filosofie, kritisch bronnenonderzoek of 
productdesign anno 2018 een stuk relevanter. En, niet te vergeten: ondernemerschap.  

‘De puber van nu wordt ondernemer’, kopte de Nederlandse krant Trouw in 2015. We staan 

aan het begin van een nieuw tijdperk, van een freelance-economie waarbij werknemers vaker 
ondernemer zijn, klonk het in het artikel. Een voorspelling die zich drie jaar later al duidelijk 
laat voelen. Zeker met de opkomst van de deeleconomie en platformen als Uber, Airbnb en 
Deliveroo. Wie geen vaste job vindt, kan er tegenwoordig mits een computer of smartphone 
zelf één creëren. 

Met als gevolg dat zogenaamde toekomstverkenners in het Trouw-artikel gewag maken van 
het einde van de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen en de opkomst van nieuwe vormen 
van solidariteit. Zoals broodfondsen, waarin groepen zelfstandigen maandelijks een bedrag 
storten dat als buffer dient tijdens periodes van ziekte.  

Het ondernemerschap trekt jongeren om veel redenen aan: vrijheid en flexibiliteit, de droom 
van het instant megasucces en/of kans om echt iets nuttig en relevant te kunnen doen. Met 
de woorden van Siebe Dingemans (16): ‘Je bent tenminste je eigen baas en hebt je eigen 



87 

 

toekomst in de hand. Plus: je moet je niet aan allerlei regeltjes houden. Ik kan sowieso niet 
goed om met autoriteit.’ 

Maar ook voor de freelancer geldt dat hij zich levenslang zal moeten bijscholen en bijspijkeren 
om relevant te blijven, zegt Hinssen. ‘Het naïeve idee van onze ouders dat je tot je 
tweeëntwintigste studeert en daar vervolgens een leven lang op teert, is volledig 
voorbijgestreefd. De gedachte dat toekomstige generaties nog zullen kunnen leunen op sociale 
zekerheid of een pensioenstelsel om voor hen te zorgen, wordt een utopie.’ 
 
Pubers zullen uit hun pijp moeten komen: luiheid wordt de komende decennia meer dan ooit 
afgestraft. Wie een lange carrière ambieert, moet een kameleon zijn. Altijd klaar om zich aan 
te passen en bij te leren.  

Temeer omdat onze menselijke verbeelding ons in de steek laat als het over de toekomst gaat. 
Van veel huidige jobs hadden we tien jaar geleden nog geen benul. En dat gaat er niet bepaald 
op beteren. Volgens experts die door het World Economic Forum worden geciteerd, zijn 
vijfenzestig procent van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen vandaag nog onbestaande. 
Bron: demorgen.be.  

 

Dat ouderen vaak eenzaam zijn is algemeen bekend. Maar dat zijn jongeren ook. Eenzame 
jongeren kruipen langzaam uit hun schulp op sociale media om het taboe te doorbreken. 

Meer dan de helft van de jongeren is eenzaam, zegt Cristina Constantin. Zij is stagiaire bij 
Jimmy's, een organisatie in Groningen voor jongeren 'met vragen over eigenlijk alles'. 

De focus ligt vaak op ouderen, zegt zij: zij hebben ons land opgebouwd. 'Maar wij hebben de 
toekomst.' Volgens Cristina is de eenzaamheid bij jongeren één op één gerelateerd aan 
prestatiedruk. 'Op school, op het werk, privé, jongeren moeten aan enorme eisen voldoen. Ze 
moeten er perfect uitzien en een geslaagd sociaal leven hebben. En als dat niet zo is, falen ze. 
Terwijl al die foto's op Instagram hartstikke nep en bewerkt zijn. Maar het is heel moeilijk om 
dat als jongvolwassene in te zien.' Veel jongeren die eenzaam zijn, kampen daarnaast ook met 
stoornissen, weet Cristina. 'Denk aan eetstoornissen, automutilatie en depressies.' Waarom 
is het nou zo'n taboe om uit te komen voor je eenzaamheid, denkt zij? Nou, juist dóór die 
focus op ouderen. Door het heersende beeld van verwende millennials die de hele dag alleen 
maar in de sportschool staan of juist cocktails drinken en selfies maken.  
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Een zestienjarige jongen uit Drachten is alsnog overleden aan de verwondingen die hij eerder 
opliep bij een steekincident. ANP Pronews. 

De korpsleiding van de Nationale Politie zegt op 7 januari 2020 zich zorgen te maken over het 
aantal ernstige steekincidenten onder jongeren. Dat meldt De Telegraaf. Omdat er geen goed 
overzicht is van het aantal incidenten maar wel zorgwekkende signalen vanuit regionale 
eenheden komen, wil de politietop een versnelde analyse, zo laat de korpsleiding weten aan 
de krant na herhaaldelijke verzoeken sinds augustus om cijfers rond incidenten met 
steekwapens. 

 

Groep jongeren uit Utrecht bekogelt agenten en politiebusje met vuurwerk 
 
 
Het ging er deze jaarwisseling op meerdere plekken in Nederland heftig aan toe. Het is allang 
niet meer het gezellig feest waar mensen en hulpverleners op zitten te wachten. In totaal werd 
er voor miljoenen euro’s aan schade toegebracht aan auto’s en straatmeubilair. Daarnaast 
moesten er ook bijna dertienhonderd mensen naar het ziekenhuis met 
vuurwerkgerelateerde wonden. De hulpdiensten werden bestookt met vuurwerk en konden 
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niet goed hun werk doen. Ook de politie in Utrecht kan daar over meepraten. Agenten hadden 
daar hun handen vol aan een groep jongeren in de wijk Overvecht. Op de beelden, die de 
politie Utrecht heeft vrijgegeven, is te zien hoe een groep van zo’n tien tot twintig jongeren een 
politiebusje belagen. Het voertuig krijgt verschillende soort vuurwerk op zich afgeschoten. 
Martin Sitalsing, Politiechef Midden-Nederland, vertelt tegenover RTV Utrecht dat hij er klaar 
mee is. ‘Dit is niet waar vuurwerk voor bedoeld is. Het wordt nu gebruikt als geweldsmiddel 
tegen hulpverleners, dat is natuurlijk absurd’.  
 
Agenten staan ook niet meer te springen om een dienst te draaien tijdens Oud en Nieuw. ‘Ook 
op het bureau krijgen wij dat steeds vaker te horen. Veel agenten hebben helemaal geen zin 
meer om tijdens de jaarwisseling te werken’, vertelt Sitalsing verder. ‘Je wordt in sommige 
wijken alleen maar bestookt met vuurwerk.’ 

Die nacht zijn er wel enkele jongeren opgepakt voor uiteenlopende zaken, maar veel lopen er 
nog vrij rond. Als het aan de politiechef ligt moeten zij zich de komende tijd alsnog gaan 
verantwoorden voor hun daden tijdens Oud en Nieuw. Volgens Sitalsing worden de beelden 
nog goed onderzocht om te kijken of de jongeren op de video nog aangehouden kunnen 
worden. 

Net als in de politiek gaan er nu ook stemmen op bij de politie voor een vuurwerkverbod. Wat 
Sitalsing betreft komt dat verbod er liever vandaag dan morgen. Ook de deelnemers van ‘Wat 
vindt Nederland’ delen die mening. Dat blijkt uit het onderzoek van maandag. Een groot deel 
van de Nederlanders ziet het vuurwerk tijdens jaarwisseling liever verdwijnen. Veertig procent 
zei voorstander te zijn van een totaal vuurwerkverbod. Voor iets meer dan een derde van de 
ondervraagden is alleen een verbod op knalvuurwerk voldoende. Bron: Hart van Nederland.nl. 
 
Twintigers blijven steeds langer thuis wonen. In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar 
toen ze uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst onder 
studenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag in het kader van de 
jaarlijkse Jeugdmonitor. Studenten gingen in 2016 gemiddeld één jaar later zelfstandig wonen 

dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later uit huis. 

Deze opvallende trend hangt samen met de invoering van het sociaal leenstelsel, constateert 
het CBS. Veel studenten besluiten langer thuis te blijven wonen, omdat het goedkoper is, 
meldt een onderzoeker in het NOS Radio 1 Journaal. Voor de hoogte van de studiefinanciering 

maakt het tegenwoordig niet meer uit of studenten bij ouders wonen of uitwonend zijn. Een 
gevolg van deze ontwikkeling is dat veel jongeren besluiten die zij vroeger als twintiger 
maakten, zoals het kopen van een huis of trouwen, nu pas maken als zij begin dertig zijn, legt 
de woordvoerder van het CBS uit. Vrouwen gaan van oudsher vroeger uit huis dan mannen. 
Dat was ook zo in 2017, al is het verschil met de mannen sinds 2012 kleiner geworden. 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat studenten in het hoger onderwijs 
vertegenwoordigt, benadrukt dat de studententijd ontzettend belangrijk is voor de 
ontwikkeling. Het is een gemis dat studenten nu tegen hun wil in pas later de stap naar 
onafhankelijkheid kunnen maken, omdat ze zich nu al zorgen moeten maken om de tijd na 
hun studie.  
 
Nederlandse jongeren beginnen, in vergelijking met vijf jaar geleden, zo'n anderhalf jaar later 
aan seks. Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap gehad, in 2012 
was dat nog met 17,1 jaar.  

Dat blijkt uit een groot onderzoek Seks onder je 25ste 2017, dat werd uitgevoerd door het 

Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland. Ze werkten samen 
met gemeentelijke gezondheidsdiensten. De leeftijd waarop jongeren ervaring hebben met 
verschillende vormen van seks, zoals 'de eerste keer', ligt nu één tot anderhalf jaar later. Een 
duidelijke verklaring voor de verschuiving hebben de onderzoekers niet. Ongeveer de helft van 
de jongeren die nog geen seks heeft gehad, zegt zichzelf te jong te vinden. Daarnaast wijzen 
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de onderzoekers naar het drukke leven van jongeren met school en verplichtingen en de 
afleidingen die zij ervaren door sociale media (ondanks de vele datingapps).  
 
De onderzoekers noemen het zorgelijk dat ruim veertig procent van de jongeren geen condoom 
gebruikt bij een 'onenightstand'. Bij de eerste keer seks gebruikt zeventig procent van de 
jongeren een condoom, maar daarna neemt het gebruik sterk af. Als jongeren met een 
sekspartner stoppen met het gebruik ervan, zegt driekwart van de jongens en twee derde van 
de meisjes zich niet te hebben laten testen op geslachtsziekten (soa’s). De belangrijkste 
redenen om geen condoom te gebruiken zijn het gebruik van andere anticonceptiemiddelen, 
het vertrouwen dat partners in elkaar hebben, of dat het minder lekker is.  
 
De onderzoekers noemen het opvallend dat twaalf procent van de meisjes en dertien procent 
van de jongens wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders heeft 
gestuurd in het afgelopen halfjaar. Dat is veel meer dan in 2012: toen was dat nog 
respectievelijk vier en zes procent. Op andere vlakken noemt Rutgers een aantal positieve 
ontwikkelingen. Zo is het aantal jongeren dat ooit gedwongen is om iets te doen op seksueel 
gebied, iets afgenomen. Ook is het aantal jongeren dat uitingen van homoseksualiteit afkeurt 
sterk gedaald. Vijf jaar geleden keurde de helft van de jongens en een kwart van de meisjes 
het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. In 2017 is dat percentage vrijwel gehalveerd 
naar zevenentwintig procent van de jongens en  dertien procent van de meisjes. Het onderzoek 
werd uitgevoerd onder ruim twintigduizend jongeren. Het is de derde keer dat een dergelijk 
onderzoek werd uitgevoerd; de eerste keer was in 2005. Bron: NU.nl. 

 

 

Lowlands 

 

A Campingflight to Lowlands Paradise of kortweg  Lowlands is een driedaags 
muziekfestival  dat sinds 1993 jaarlijks in Biddinghuizen (Flevoland) op het 
evenemententerrein van Walibi gehouden wordt. Mojo Concerts begon Lowlands als 
tegenhanger van festivals als Pinkpop en Dynamo Open Air en probeerde hier wat 
alternatievere muziek uit. 

Het festival heeft grote variatie in het aanbod van amusement: er is niet alleen muziek, maar 
ook literatuur, film, cabaret, ballet, theater en strip.  

Lowlands vindt haar oorsprong in een van de eerste Nederlandse popfestivals, A Flight to 
Lowlands Paradise, dat in november 1967 werd georganiseerd door de Utrechtse 

kunstschilder Bunk Bessels onder begeleiding van medewerkers van Utrechts cultureel 
podium De Kargadoor. Dit festival vond plaats in de Margriethal van de Jaarbeurs in Utrecht. 
Voor de entree, inclusief ontbijt, moest tien gulden worden betaald. Deze achttien uur 
durende happening ontbeerde topartiesten (in die tijd lieten zij het vaak afweten), maar had 

wel experimenteel theater, dans, wierook, dichters, films, bodypainting en vloeistofdia’s. De 
door de gemeente Utrecht beloofde subsidie van 8000 gulden werd achteraf toch niet 
uitgekeerd. 

Op 28 december 1968 werd een tweede editie van dit festival gehouden. Het festival was een 
maand uitgesteld van de oorspronkelijke datum 23 november zodat ook een optreden van 
Jimi Hendrix plaats kon vinden. Uiteindelijk kwam deze niet opdagen. Hij zou zijn been 
gebroken hebben bij het instappen van een vliegtuig in Londen. Ook andere grote optredens 
van Jeff Beck en Jethro Tull werden afgezegd. Het optreden van Pink Pop ging wel door. Van 
Nederlandse zijde waren Cuby en the Blizzards voor velen in ieder geval nog een aardige 
compensatie voor de afzeggingen. Het maximale aantal bezoekers was met achttienduizend 
behaald, terwijl er voor de ingang nog veel mensen stonden te wachten. Voor deze liefhebbers 
werd het een koude en teleurstellende bedoening omdat ze niet naar binnen konden. Daarbij 
werden er vernielingen aangericht en charges uitgevoerd door de politie. De 
sneeuwballengevechten met de politie leverden legendarische Polygoonbeelden op.  
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Een toegangskaart voor drie dagen kostte in 1993 vijfenzeventig gulden 

 

In 1993 werd het festival in ere hersteld onder de naam 'A Campingflight to Lowlands 
Paradise', een joint venture van artiestenbureau Mojo Concerts en evenementenorganisator 
Loc7000. Het buitenfestival had als voorloper het tweedaagse festival Ein Abend in Wien in 
De Doelen in Rotterdam, dat weer een vervolg was op het festival  Pandora’s Box dat eveneens 
in Rotterdam plaats had. De insteek bij deze festivals was ruimte bieden aan kunstzinnige 
undergroundmuziek en opkomende artiesten. Bij Ein Abend in Wien was er veel oog voor een 
theatrale aankleding, welke aanpak voortgezet werd in de latere Lowlands-edities. Het logo en 
de vormgeving van Lowlands was van 1993 tot 2015 in handen van Peter te Bos. Hij ontwierp 
ook de 'mascotte', genaamd Rapid Razor Bob.     

In 2000 trad Eric van Eederburg aan als nieuwe festivaldirecteur. Uitgaande van zijn 
interesses zijn er sinds 2002 diverse veranderingen doorgevoerd: het festival richt zich op 
jonge culturen waaronder ook duurzaamheid, literatuur, politiek en wetenschap vallen. Dit 
vertaalt zich terug in onder meer de programmaonderdelen Lowlands University en 
Coolpolitics. Van Eerdenburg typeert het publiek als een drieledige groep: kenners 
(kernpubliek/early adopters), volgers, en wie er graag bij horen wil. Hij noemt daarbij rock 
niet zo geschikt voor een gekleurd publiek. 2002 beschouwt hij als rampjaar waarin het 
kernpubliek wegbleef, omdat de concurrentie van buitenlandse festivals te sterk bleek. 

In 2010 kreeg het festival voor het eerst een pre-party. De pre-party was op zaterdag 20 
februari in het Paard van Troje in Den Haag. Tijdens deze pre-party konden de eerste tickets 
voor het festival gekocht worden. Optredens werden onder andere verzorgd door Florence and 
the Machine en Selah Sue. 

Lowland 2011 was in een recordtijd van twee uur uitverkocht terwijl er nog geen bands 
bekend waren. Vanwege de dreigende btw-verhoging op podiumkunsten per 1 januari 2011 
werden de kaarten al op 26 november 2010 aangeboden.  
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2019 

 

Op 8 augustus 2011 werd bekend dat Lowlands ook de komende tien jaar op het festivalterrein 
in Biddinghuizen gehouden zal worden. De organisatie wil op het terrein een eigen 
electriciteitsnet aanleggen zodat ze groene stroom kan inkopen en zodoende minder 
dieselaggregaten hoeft te gebruiken. Een eigen windmolen en zonnepanelen staan ook nog op 
het wensenlijstje.  

Na tien jaar achtereen uitverkocht te geraken was er bij de editie van 2015 een dip te zien in 
de verkoop. Vier weken voor het festival maakte Van Eerdenburg bekend dat er 
tweeënveertigduizend van de vijfenvijftigduizend kaarten verkocht waren. Uiteindelijk werden 
er 48.206 tickets verkocht voor het evenement. De organisatie paste het terrein hierop voor 
dat jaar aan, zo werd er onder andere één campingterrein minder ingericht. In 2016, 2017 en 
2018 raakte het festival opnieuw uitverkocht. 
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2017, Alphatent   

Over de jaren heen is de prijs van een Lowlandsticket vrij consequent verhoogd. In 1993 kostte 
een Lowlandsticket vijfenzeventig gulden, in 2000 honderdvijfenzeventig gulden, en in 2012 
honderdvijfenzeventig euro Toen halverwege 2012 de btw op de podiumkunsten terugging 
naar zes procent, ging de prijs van nog te verkopen tickets terug van honderdvijfenzeventig 
naar honderdzesenvijftig euro. Na de niet uitverkochte editie van 2015 ging voor 2016 en 2017 
de prijs met tien euro naar beneden, van honderdvijfentachtig naar honderdvijfenzeventig 
euro. Naast de reguliere tickets waren er ook Early Bird-tickets en groepstickets met korting 
beschikbaar, en werd de mogelijkheid tot gespreid betalen ingevoerd.   

 

Muziekpodia 

• Alpha (sinds 1994) - hoofdpodium. Sinds 2017 nog maar deels overdekt. 

• ArmadiLLow (sinds 2017) - het nieuwe 24-uurs gebied, op ‘Cape Lowlands’. 's Avonds en 
's nachts treden diverse DJ's op, overdag fungeert het vooral als eet- en drinkplek en als 
‘chill-out zone’. 

• Bravo (sinds 1994) - dance- en hiphoppodium. Vanaf 2016 ook weer middelgrote rock-
acts. 

• Heineken (sinds 2015) - middelgrote tot grote acts. Oorspronkelijk heette het 
podium Golf, van 2004 tot en met 2014 Grolsch, maar sinds de overstap 
naar Heineken als biersponsor draagt het podium de naam Heineken. 

• India (sinds 1999) - kleinere acts, veel indie-bands 

• Lima (sinds 2005) - beginnende acts, opvolger van de Higher Ground. Tot 2015 een 
overkapt podium, daarna een tent. 

• X-Ray (sinds 2005) - loods met (experimentele) elektronische muziek, begonnen onder de 
naam Texelse Boys   
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Digitaal pesten  

Jongeren hebben bijna allemaal een smartphone en zijn veel online. Ze gebruiken veel sociale 
media en worden daarmee ook af en toe het slachtoffer van online pesten. De slachtoffers 
krijgen vooral te maken met laster, zoals kwetsende teksten en foto's op sociale media. Ook 
bedreiging en stalken komen voor, maar wat minder vaak. In de meeste gevallen kennen dader 
en slachtoffer elkaar. Zeker onder jongeren kent tweederde de dader. Dat is dan een bekende, 
een studiegenoot of misschien een collega van het werk. 

Vorig jaar heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs afspraken met basisscholen en 
scholen in het voortgezet onderwijs over de aanpak van pesten. Vanaf het nieuwe schooljaar 
zijn scholen verplicht om in de gaten te houden of er gepest wordt en zo nodig in te grijpen. De 
onderwijsinspectie houdt daar toezicht op. De afspraken gaan niet alleen over pesten in de 
klas, maar nadrukkelijk ook over pesten op bijvoorbeeld sociale media.  

Digitaal pesten is een vorm van pesten die online plaatsvindt, bijvoorbeeld via social  
media als Snapchat en WhatsApp. Met de komst van het internet zijn er nieuwe vormen 
van pesten ontstaan, zoals het stelen van iemands online identiteit of ‘shame sexting’.                                                                       
grote schaal gedeeld worden. 

In de wetenschappelijke literatuur spreekt men van pesten als: 

• er sprake is van een machtsongelijkheid tussen dader en slachtoffer 

• het kwetsende gedrag zich herhaalt gedurende een langere periode 

• de dader de intentie heeft om het slachtoffer te kwetsen 

De verschillende onderzoeken naar de preventie van digitaal pesten in Nederland 
hanteren de bovengenoemde kenmerken van pesten niet consequent. Hierdoor komen 
uit de onderzoeken verschillende resultaten naar voren. 

Wel zijn er aanwijzingen uit verschillende onderzoeken. Het Eu Kids Online-onderzoek uit 
2011 laat zien dat vier procent van de negen tot zestienjarige internetgebruikers in 
Nederland in 2010 ‘via het internet op een pijnlijke of gemene manier behandeld’ werd. 



95 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam in de Veiligheidsmonitor 2013 tot 
een hoger percentage: acht komma acht procent van de vijftien tot vierentwintigjarigen 
werd digitaal gepest. In 2015 rapporteerde het CBS dat één op de zes meisjes online wordt 
gepest en dat in 2014 bijna acht procent van de jongeren van vijftien tot vijfentwintig jaar 
geconfronteerd is met digitaal pesten. 

Vrijwel alle kinderen maken gebruik van internet en social media. ‘Ze appen, skypen, 
gamen, zoeken informatie op, bekijken filmpjes en onderhouden contacten op Instagram 
of Snapchat. Helaas worden social media ook gebruikt om elkaar digitaal te treiteren. De 
dader waant zich onbespied, getuigen ontbreken, waardoor hij meer durft. Digitaal pesten 
gaat niet om onschuldige plagerijtjes of flauwe grapjes. Het pesten verloopt soms 
snoeihard: op internet worden grovere scheldwoorden gebruikt dan op het schoolplein. 
Kinderen realiseren zich niet dat een zinnetje als ‘ik maak je dood’ veel heftiger overkomt 
op het beeldscherm dan in het echte leven.’  

Digitaal pesten gebeurt via internet, bijvoorbeeld op WhatsApp of Facebook. Bij offline 
pesten zijn dader en slachtoffer fysiek aanwezig. Kenmerken van pesten zoals 
machtsongelijkheid, intentie om te kwetsen en herhaling van het kwetsen, zijn bij beide 
vormen van pesten aanwezig. Digitaal pesten heeft soms wel andere gevolgen. Berichten, 
filmpjes en foto’s kunnen op grote schaal worden doorgestuurd. Als een foto of filmpje 
eenmaal is gedeeld, is de kans groot dat het blijft opduiken. Doordat daders bij digitaal 
pesten anoniem kunnen blijven, is het ook mogelijk dat het pesten in hevigheid toeneemt. 

Met de komst van het internet zijn er bovendien nieuwe vormen van pesten ontstaan, 
zoals het hacken van iemands online identiteit. De pesters gebruiken dan een foto en 
naam van iemand anders en maken daarmee nepprofielen aan. Met die nepaccounts 
verspreiden ze allerlei valse informatie over het slachtoffer verspreiden. ‘Shame sexting’ is 
een andere vorm van digitaal pesten. Hier gaat het om de verspreiding van seksueel 
getinte beelden van een ander, tegen zijn wil in. 

Pesten op zichzelf is niet strafbaar. Toch kan het zo zijn dat er tijdens het pesten strafbare 
feiten gepleegd worden, zoals laster, smaad, stalking en schending van auteurs- en 
portretrecht. Kinderen tot achttien jaar worden beschermd door het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 

Er is onvoldoende onderzocht wat werkt tegen cyberpesten. Van een aantal elementen in 
preventiecampagnes tegen traditioneel pesten is wél duidelijk dat ze effectief zijn in het 
voorkomen van pesten. Het ligt voor de hand dat deze vormen van preventie ook ingezet 
kunnen worden bij digitaal pesten: 

• Trainen van ouders en leraren 

• Verhoogde bewaking op de speelplaats 

• Opstellen van methoden om pesten te bestraffen 

• Opstellen van regels in de klas tegen pesten 

• Een formeel anti-pestbeleid op school 

• Bijeenkomsten om ouders en leerlingen te informeren over pesten 

• In ernstige gevallen kun je via Meldknop.nl aangifte doen 

Bron: leraar24.nl. 

Bijna acht procent van de jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar wordt weleens gepest 
via internet. Daarbij komt pesten bij de jongste groep het vaakst voor; van jongeren van 
vijftien tot achttien jaar heeft elf procent ermee te maken, blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Het CBS houdt sinds drie jaar cijfers bij over cyberpesten en in die 
tijd is het aantal meldingen stabiel gebleven. Bron: NOS.. 
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Sigaretten 

Een sigaret is een rolletje tabak, meestal korter dan tien centimeter, bijeengehouden door een 
dun papieren kokertje. Dit kokertje kan al dan niet een filter bevatten. De diameter is vijf tot 
tien millimeter. Het papier en de tabak worden aan één zijde aangestoken en de 
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sigarettenrook wordt via het andere uiteinde door de mond naar binnen gezogen. Als daarbij 
tot in de longen wordt ingeademd, wordt dit inhaleren genoemd. Aan een sigaret kan een 
bepaalde smaak worden toegevoegd, zoals cacao, vanille of menthol. Een fabrieksmatig 
geproduceerde sigaret is erop gemaakt de verbranding van tabak te versnellen. Sigaret komt 
van het Franse cigarette ('sigaartje') en is een afgeleide van de sigaar. De as van een sigaret 

wordt er doorgaans van afgetikt in een asbak. Wanneer de sigaret is opgerookt, heet het 

restant van de sigaret een peuk. 

De sigaret is waarschijnlijk ontstaan in Zuid-Amerika maar na de Krimoorlog (1854-1856) in 
Europa populair geworden. Soldaten brachten sigaretten uit Zuidoost-Europa en het Midden-
Oosten mee naar West-Europa. In 1880 kwam er echter een grote doorbraak, toen in Amerika 
door James Bonsack de eerste sigarettenmachine werd uitgevonden. Deze kon tweehonderd 
sigaretten per minuut produceren. Ook nu waren het soldaten die de sigaret verspreidden: 
Amerikaanse en Britse soldaten deelden tijdens en na de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog sigaretten uit aan de bevolking. De sigaret maakte onderdeel uit van het 
soldatenrantsoen. Na 1944 nam de populariteit van het roken van sigaren geleidelijk af en 
werd de sigaar voor een belangrijk deel verdrongen door de sigaret.  

 

 

 

Behalve teer (veroorzaker van de rokershoest), nicotine (de verslavende stof in tabaksrook die 
onder andere hoge bloeddruk veroorzaakt, en beschadiging en vernauwing van de bloedvaten) 
en koolmonoxide (zorgt voor een slechtere lichamelijke conditie) zitten er in tabaksrook 
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minimaal veertig andere giftige tot zeer giftige stoffen. Het betreft onder andere nitrosaminen, 
formaldehyde, arseen, cyanide, aceton, ammoniak, azijnzuur, DTT en benzeen. 

Statistische onderzoeken wijzen uit dat roken (mede)verantwoordelijk is voor een groot aantal 
sterfgevallen. Ziekten die door roken worden bevorderd zijn onder meer ziekten van 
hart (hartinfarct) en bloedvaten (atherosclerose), ziekten van de luchtwegen (COPD), 
mondaandoeningen (parodontitit) en kanker (onder meer mondkanker, keelkanker, 
longkanker, teelbalkanker), beroerte (cerebrovasculair  accident), longemfyseem, 
longontsteking, ziekte van Graves, rugklachten, oorklachten, en etalagebenen. Tevens geeft 
roken een verhoogde kans op impotentie, erectiestoornissen, beschadiging van de zaadcellen, 
beschadiging van de eicel, miskraam (kans is 1,5 à 3x zo groot), wiegendood bij baby's, een 
lager geboortegewicht van pasgeboren baby's, allergische klachten bij kinderen, 
onvruchtbaarheid, maculadegeneratie, verandering van de gebitskleur (bruine tanden), 
onfrisse adem, kleurverandering van de handen (vooral de vingers), voortijdige veroudering 
van de huid (rimpels), verhoogde kans op haaruitval en een minder goede algehele 

lichamelijke conditie.  
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Een rokershoest ontstaat als iemand langdurig (fors) rookt. De teer die de longen binnenkomt 
als er een trekje aan een tabaksproduct wordt genomen (bijvoorbeeld een sigaret), zet zich 
vast op het longweefsel. In de longen bevindt zich een enorm aantal trilhaartjes. Deze 
trilhaartjes hebben als taak het uit de longen drijven van met afval vervuild slijm. Zonder deze 
trilhaartjes hoopt zich allemaal vuil op in de longen. 

Nicotine, teer en veel andere stoffen die vrijkomen bij het verbranden van tabak, komen de 
longen binnen. De agressieve gassen uit tabaksrook dringen door de natuurlijke slijmlaag van 
de longen door. Deze stoffen tasten de cellen aan; de cellen sterven af. Gevolg is dat vele witte 
bloedcellen komen helpen om de cellen weer op te bouwen. Bij mensen die veel roken komen 
er geen normale cellen terug, maar nemen slijm-producerende cellen de lege plaatsen in. Deze 
produceren zeer veel slijm, waardoor de vervuiling in de longen meegenomen kan worden. De 
hoeveelheid slijm is echter te groot voor de trilharen; deze kunnen het niet meer aan en raken 
verlamd. Ook nicotine zorgt ervoor dat de trilharen verlamd raken.   

 

 

 

 

De trilharen voeren het slijm met vuil niet meer af; ze zijn immers verlamd en doen bijna niks 
meer. De hoeveelheid slijm kan nu alleen nog maar afgevoerd worden door het hoesten, de 
'rokershoest'. Vooral in de ochtend hebben rokers er last van: de trilhaartjes die hun werk nog 
enigszins hebben kunnen doen zijn erin geslaagd een deel van het slijm naar boven te 
brengen. Dit slijm is klaar om uitgehoest te worden. Veel rokers zullen daarom ook in de 
ochtend moeten hoesten, meer dan overdag het geval is. Elke keer dat er gehoest wordt, neemt 
de elasticiteit van het longweefsel af. Op een gegeven moment is de rek bijna volledig uit het 
weefsel. Deze ziekte heet longemfyseem en kan ernstig invaliderend zijn wanneer er niet 
gestopt wordt met roken.   
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In Nederland sterven er jaarlijks ruim twintigduizend mensen aan de gevolgen van roken. De 
helft hiervan (ruim 10.000) sterft door longkanker. Het roken van (filter)sigaretten verhoogt 
de kans op tal van ziekten en aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, verschillende vormen 
van kanker en parodontitis. Het al dan niet aanwezig zijn van een filter aan het mondstuk 
heeft geen effect op de gezondheidsrisico's. Verder worden er ook meerdere radioactieve stoffen 
(waaronder polonium-210) geïnhaleerd bij het roken van een sigaret of tabak Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (2011) is roken de meest te vermijden 
doodsoorzaak. Door de gevolgen van actief en/of passief roken sterven per jaar rond de zes 
miljoen wereldburgers (dit is 0,1% van de totale wereldbevolking). Het WHO schat dat er 
wereldwijd per jaar één komma drie miljoen mensen sterven aan longkanker, negentig procent 
hiervan door de gevolgen van het roken.   

 

Doosje om sigaretten te rollen 

 

Sigaretten worden verkocht in pakjes met verschillende hoeveelheden. Een slof sigaretten 
bestaat meestal uit tien pakjes. Uit een pakje shag van 42,5 gram kunnen 35-45 sigaretten, 
afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte tabak, gerold worden. Deze worden met de hand 
gemaakt met behulp van een dun papiertje, in Nederland een vloeitje, in Vlaanderen ook wel 
een blaadje genoemd. De in België en Nederland verkochte pakjes zijn hersluitbaar. In veel 

andere landen (o.a. de Verenigde Staten) zijn ook zogeheten softpacks meer voorkomend. 
Daarbij moet de gebruiker het pakje open krabben en kan het daarna niet meer sluiten.  
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Niemeijer  

 

1930, Niemeijer tembaco zware shag 

 

In 2017 werden er wereldwijd zo'n vierenvijftighonderd miljard sigaretten geconsumeerd, met 
een waarde van zevenhonderd miljard dollar. De Volksrepubliek China is verreweg de grootste 
markt, goed voor meer dan veertig procent van de wereldwijde consumptie. De hele Chinese 
markt is bijna uitsluitend in handen van een staatsmonopolie. Indonesië, Rusland, de 
Verenigde Staten en Japan zijn de volgende vier grootste markten.  
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Per hoofd van de bevolking, ouder dan vijftien jaar, werden in Rusland gemiddeld 2295 
sigaretten gerookt in 2016. Alleen in België werd nog meer gerookt, gemiddeld zo'n 2441 stuks 
per jaar. In de grootste sigarettenmarkt ter wereld, de Volksrepubliek China, lag de 
consumptie op 2043 stuks. Japan nam een tussenpositie in met 1583 stuks en ook Nederland 
met 1460 stuks. In de Verenigde Staten werden gemiddeld 1017 sigaretten gerookt en in het 
Verenigd Koninkrijk, een land met een relatief hoge prijs, 828 stuks.   

 

 

 

Buiten China is de sigarettenindustrie in handen van een beperkt aantal spelers. De vier 
grootste aanbieders van sigaretten hebben tezamen zo'n 65% van de markt. Door de dalende 
verkopen is al decennia lang een concentratietendens merkbaar. Kleine tabaksproducenten 
worden overgenomen door grotere spelers en vervolgens worden de kosten verlaagd door 
merken uit de handel te nemen en fabrieken te sluiten. In 2015 waren de vier grootste 
aanbieders als volgt: 
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Wereldwijd marktaandeel 

Fabrikant 2010 2015[10] 

Philip Morris International 24,3% 24,9% 

British American Tobacco  19,7% 19,1% 

Japan Tobacco  16,2% 13,7% 

Imperial Brands  8,8% 6,7% 

 

Volgens critici voegt de tabaksindustrie stoffen toe aan sigaretten die deze extra verslavend 
zouden maken en zouden metingen kunnen worden gemanipuleerd om een 
gewenste schijnbare uitkomst aan schadelijke stoffen te bereiken die dan zou voldoen aan de 
wettelijke normen. Hiervoor werd de term sjoemelsigaret bedacht. Onderzoeksjournalist Joop 
Bouma stelde in 2019 in het boek De sjoemelsigaret aan de kaak hoe de tabaksindustrie in 

Nederland, ‘geholpen door zwak overheidsbeleid en bange gezondheidsfondsen’ een 
machtspositie verwierf en behield.   

 

 

 

De groei van het bedrijf Niemeijer kwam vooral nadat Theodorus Niemeijer in 1848 het bedrijf 
overnam van zijn vader en begon met het produceren van verschillende soorten tabak. In de 
krant stond deze overname vermeld waarin Theodorus plechtig stelt: 'belovende in alles eene 
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zuinige en solide behandeling'. Onder Theodorus, die directeur was tot 1893, groeide het 
bedrijf gestaag en toen zijn zoon Albert Willem het bedrijf in 1893 overnam, besloot deze het 
onder de naam van zijn vader voort te zetten. In 1904 verhuisde het bedrijf  in stad Groningen 
van de binnenstad naar een moderne fabriek aan de Eelderweg, zoals het eerste stuk van de 
Paterswoldseweg toen nog werd genoemd. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de 
naam van de Eelderweg veranderd in Paterswoldseweg. Als je bij Theodorus Niemeijer kwam 
werken kreeg je halverwege de vorige eeuw een handboek. Daarin stond vermeld hoe je je 
moest gedragen, maar ook waar, wanneer en hoe vaak je een sigaretje mocht nemen.   

Voor de werknemers van Niemeijer was er in de kantine gratis koffie en ze konden voor vijf 
cent douchen op het werk. Als een personeelslid iets te vieren had lag er een beloning klaar, 
soms wel driehonderd gratis sigaretten. 
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Sinds oktober 2011 zijn sigarettenautomaten in Engeland verboden. Wie het verbod overtreedt 
of op automaten reclame voor rookwaar maakt, moet rekening houden met een boete. Die kan 
oplopen tot 2500 pond (2900 euro). In de andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zoals 
Schotland en Noord-Ierland, kunnen rokers hun sigaretten nog wel via een automaat 
aanschaffen. Met het verbod, waarover maanden is gediscussieerd, wil de Britse regering 
vooral het roken onder minderjarigen tegengaan. Praktisch elke roker is voor zijn achttiende 
met die ongezonde gewoonte begonnen, aldus het ministerie van Gezondheidszorg. Sigaretten 
mogen al niet aan minderjarigen worden verkocht, maar de autoriteiten schatten dat zij elk 
jaar bij elkaar toch vijfendertig miljoen sigaretten kopen. ‘Sigarettenautomaten worden vaak 
niet in de gaten gehouden, waardoor het voor minderjarigen gemakkelijk is om op die manier 
aan sigaretten te komen’, aldus het ministerie.  
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Vintage Ronson Whirwind aansteker  
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Zo lang is het nog niet eens geleden dat in Nederland de rook is verdwenen uit de 
gebouwen, de werkplekken, de cafés. En dat is niet zonder slag of stoot gebeurd. Niet-
roken is nu de norm, rokers voelen zich paria’s. Al in de vroege jaren zestig worden de 
gezondheidsrisico’s van roken volop bekend gemaakt. Jarenlang worden we 
gewaarschuwd. Maar we willen het niet horen. Roken is de norm en de strijders tegen 
dat roken, de wakers voor de volksgezondheid, die zijn roependen in de woestijn. 
Ouderen stoppen en jongeren beginnen met roken. Voor de oorlog verklaren 
tabaksproducenten dat roken goed is voor de gezondheid, het zorgt voor rust in de 
gejaagde maatschappij. Na de oorlog volstaat het om een paar mooie mannen en vrouwen 
af te beelden die genieten van het goede leven en van een stevige trek. Tabak wordt 
immers een genotsmiddel genoemd. De stijging van de welvaart in de jaren zestig zorgt 
voor een nog hogere verkoop van de sigaret en Nederland wordt één van de belangrijkste 
tabaksexporteurs ter wereld. Economische belangen zorgen er dan ook voor dat de 
overheid in Nederland niet voorop loopt om het roken aan banden te leggen, hoe duidelijk 
de gezondheidswaarschuwingen ook zijn. Maar daar is meer dan alleen een economische 
reden voor. We willen ook helemaal niet minder roken.   
 
In 2002 verandert de Tabakswet aanzienlijk. Alle werknemers hebben vanaf dat moment recht 
op een rookvrije werkplek. Het nieuwe beleid roept veel commotie op, maar roken is niet langer 
de norm in Nederland.  
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Beatclub Enschede 
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Dakloze jongeren    
 

Hulpdiensten hebben aan de bel getrokken: er is een tekort aan opvangplekken voor 
zwerfjongeren in Nederland. Er zwerven ’s nachts ongeveer negenduizend jongeren over straat. 
Nu het kouder wordt, zoeken steeds ze steeds vaker een dak boven hun hoofd. Maar voor al 
deze dakloze jongeren is niet altijd plek. 

Het afgelopen jaar is het aantal dakloze jongeren bijna verdubbelt. Waar voorheen gemiddeld 
tien jongeren per dag bij een opvang aanklopten, zijn dat er vandaag de dag twintig. Per week 
komen er nog eens zo’n vijf nieuwe daklozen bij. Alleen al in Amsterdam wonen tweeduizend 
dakloze jongeren. 

Volgens de hulpverleners speelt de kwestie van de groeiende aantal daklozen al jaren. De 
jongeren raken in de problemen doordat ze bijvoorbeeld schulden hebben, ruzie thuis of 
worden verstoten door hun ouders. In de wintermaanden zoekt een groter deel van deze 
jongeren een dak boven hun hoofd. Daardoor wordt het nóg drukker in de opvanghuizen en 
is het probleem nog duidelijker zichtbaar. 

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen achttienduizend 
in 2009 naar bijna veertigduizend mensen. Opvanginstanties slaan alarm: ‘Steeds meer 
mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.’ 

De groep daklozen van 18 tot 30 jaar is in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. En dat geldt ook 
voor de groep met een niet-westerse achtergrond. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Probleem is dat steeds meer Nederlanders in armoede leven, 
terwijl het aantal betaalbare woningen afneemt. Ook belanden meer mensen op straat doordat 
er minder bedden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.    

De brancheorganisatie van maatschappelijke opvanginstellingen luidt de noodklok. ‘Dit is 
geen woningnood meer, dit is een woningcrisis’, benadrukt Rina Beers van de Federatie 
Opvang. ‘Het verbaast ons dat de woningcrisis niet het nummer één probleem is van nu, zoals 

klimaat of migratie.’ 
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Op elke tienduizend inwoners tussen de achttien en vijfenzestig jaar waren er in 2009 nog 
slechts  zeventien dakloos. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot zevenendertig. Beers: ‘Steeds 
meer gewone mensen ontbreekt het aan de meest basale dingen: onderdak, voedsel, en 

gezondheidszorg. Daarmee is sprake van schending van de mensenrechten.’ 

Bestuursvoorzitter van het Leger des Heils, Cornel Vader, maakt zich zorgen. Tijdelijke 
opvanglocaties zitten overvol en er is amper doorstroming. ‘Ik zie heel veel mensen stranden 
en geen opvang krijgen. Ik ben bang dat we toe moeten naar slaapzalen en dat soepbussen 
weer vaker moeten uitrukken.’ 

Het CBS heeft alleen cijfers over geregistreerde daklozen. Dat gaat om mensen die niet meer 
ingeschreven staan op een woonadres en slapen in de open lucht, op stations of campings, in 
portieken, fietsenstallingen, winkelcentra, auto’s, of in de nachtopvang van bijvoorbeeld het 
Leger des Heils. Tot die groep behoren ook mensen die op niet-structurele basis bij vrienden, 

kennissen of familie logeren, zonder vaste verblijfplaats.  

Mensen die nog wél ingeschreven staan op een adres, maar daar in de praktijk niet meer 
wonen en volledig in hun eigen netwerk worden opgevangen, tellen niet mee. Daklozen die 
illegaal in Nederland zijn evenmin. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal daklozen dus hoger. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid is geschrokken van de forse toename van 
het aantal daklozen. ‘Ik ben mij rot geschrokken van de cijfers’, aldus Blokhuis tegen het NPO 
Radio 1 Journaal. ‘Wij wisten dat het aantal dak- en thuislozen eerder iets aan het toenemen 
was dan aan het afnemen. Maar dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller. Zeker als je 
je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor het individu en de 

omgeving.’ 

Zeven oorzaken van de verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar tijd. 

Te weinig goedkope woningen: Bestuursvoorzitter van het Leger des Heils Cornel Vader kan 
er niet over uit. ‘Net las ik nog dat een woningcorporatie goedkope woningen wil afbreken. Dat 
is echt een héél erg slecht idee! Goedkope huisjes zijn er al bijna niet.’ Hij krijgt bijval van 
Rina Beers van de brancheorganisatie Federatie Opvang. ‘Er werd lang gedacht dat de 
aantrekkende woningmarkt het tekort aan woningen wel zou oplossen. Maar de werkelijkheid 

is dat er 263.000 woningen te weinig zijn. Dit is geen woningnood meer, dit is woningcrisis.’ 

Opvanglocaties zitten overvol: ‘Mensen blijven daardoor veel te lang in de kortdurende 
opvang,’ betoogt Vader. De Leger des Heils-voorman rekent voor dat daklozen daar nu 
gemiddeld vierhonderd dagen verblijven. ‘Een jaar en een maand’’ benadrukt hij. ‘Nieuwe 
dakloze mensen moet de toegang worden geweigerd en zijn op de straat aangewezen.’ Beers 
wil dat er ‘nú’ maatregelen worden genomen om (sociale) huurwoningen te mogen delen met 

meerdere huishoudens. 

Hoog risico op afglijden: Volgens Vader lopen daklozen door de woningnood het risico eerder 
terug te vallen in oude patronen. ‘,Door de woningnood moeten ze vaak een klein onooglijk 
kamertje betrekken in de binnenstad. We zien vaak dat mensen daar toch weer afglijden. Zij 
komen dan opnieuw met mensen uit hun verleden in contact en zo gaat er weer een jaar 
verloren. Misschien word je dan wel zo wanhopig dat je hele foute dingen gaat doen.’ 

Geen aansluiting;  Dakloos worden gaat volgens Rina Beers van de Federatie Opvang vaak op 
dezelfde manier. ‘Mensen belanden bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg of in de 
jeugdgevangenis, maar daarna is er niets goeds geregeld in de aansluiting. Het is niet te 
vergelijken met de crisis van daklozen eind jaren negentig, waarbij je tienduizenden mensen 

op straat zag, maar je hebt het nu wel over tienduizenden mensen per jaar.’  
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Minder plekken in psychiatrie en gevangenis: Het Legers des Heils wijst ook naar de 
bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er zijn steeds minder bedden in de 
psychiatrie. Ook in het strafrecht ziet Vader diezelfde ontwikkeling. Mensen komen minder in 

het psychiatrisch gevang, of korter. Die groep belandt nu eerder op straat.  

Vangnet bijstand onvoldoende: Volgens Godfried Engbersen, raadslid van de 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en hoogleraar sociologie aan de Erasmus 
Universiteit is het vangnet van de bijstand onvoldoende. De laatste tien jaar zijn er gaten in 

het bijstandssysteem gevallen. Er is bijvoorbeeld ook een grotere vraag naar voedselbanken. 

De val van de middenklasse: ‘Er is een ongekend flexibele arbeidsmarkt, het is heel makkelijk 
om zonder werk te komen zitten’, licht Engbersen toe. ‘In de regel zijn het laagopgeleiden, 
ongeletterden en migranten die last hebben van dak- en thuisloosheid. Maar je ziet het aantal 
mensen uit de middenklasse toenemen, al is dat vaak wel tijdelijk.’ Vader en Beers beamen: 
‘Steeds meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.’ Bron: Algemeen Dagblad.   

Het CBS meldt op basis van nieuwe cijfers dat het aantal dakloze achttien tot 
vijfenzestigjarigen in Nederland is toegenomen van 17,8 duizend in 2009 naar 39,3 duizend 
in 2018. Het aantal jonge daklozen, tussen achttien en dertig jaar, is in deze periode zelfs 
verdrievoudigd. Hetzelfde geldt voor daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. 

Verder komt uit de cijfers van het CBS naar voren dat: 

• ruim acht op de tien daklozen mannen zijn 

• het aantal jongere daklozen verdrievoudigd is 

• bijna de helft van de daklozen een niet-westerse achtergrond heeft 

• niet-westerse daklozen vaker jong zijn en in een van de vier grootste gemeenten verblijven 
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De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk nog hoger. Dit komt doordat het CBS enkel 
de feitelijk daklozen heeft meegenomen in haar onderzoek. Dit zijn mensen die slapen in 
de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, 
winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke 
opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of 
familie, zonder vaste verblijfplaats. Mensen die illegaal in Nederland verblijven en dakloos 

zijn, zijn niet meegerekend. 

‘De overheid heeft steken laten vallen en de zwerfjongeren laten zwemmen’, zei Blokhuis op 
een conferentie omtrent dak- en thuisloze jongeren. Volgens het actieplan worden uiteindelijk 
zoveel mogelijk dak- en thuisloze jongeren geholpen om een zo zelfstandig mogelijk bestaan 
met een eigen thuis te bereiken. 

Daarnaast moet het plan een nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren voorkomen. 
Dat wordt gedaan door verschillende pijlers, zoals preventie, nazorg en regie, financiële 
bestaanszekerheid, persoonlijke ontwikkeling en scholing, opvang en wonen en helpende 
regels. 

Een dakloze jongere heeft vanaf moment nul pech. Vaak zijn er binnen het gezin problemen 
en zijn jongeren bezig met dingen waar ze helemaal niet mee bezig zouden moeten zijn,’ vertelt 
Van der Kolk. Ze legt uit dat er bij zwerfjongeren vaak sprake is van een vicieuze cirkel, die 
erg lastig te doorbreken is. Problemen stapelen zich op en ze raken verstrikt in hun eigen 
situatie. 

Vaak bestaan er vooroordelen over daklozen, dat ze verslaafd zijn of uit probleemgezinnen 
komen. Dat is volgens Van der Kolk slechts deels waar. ‘Niet iedereen heeft kans om dakloos 
te worden, maar in deze ingewikkelde maatschappij is de kans wel groter. In veel gevallen 
krijgen deze jongeren geen (financiële) steun van hun ouders, die schieten niet even iets voor 
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of geven wat zakgeld. Als het dan ook nog fout gaat op school en ze krijgen bijvoorbeeld 
geldproblemen en verkeerde vrienden, stapelt alles zich op.’ 

‘Deze jongeren staan vaak met hun rug naar de samenleving en zitten in een kluwen van 
problemen. Maar alle jongeren, een paar uitzonderingen daar gelaten, zijn enorm gemotiveerd 
om wat van hun leven te maken.’ Met het actieplan wordt geprobeerd de jongeren daarin bij 
te staan. Bron: Metro.  
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Coffeeshop  
 
De Nederlandse coffeeshopcultuur komt voort uit een lange geschiedenis van rokers en een 
overheid op zoek naar een manier om samen te leven. Na tientallen jaren strenge en 
hardhandige wetshandhaving op drugsgebied kwamen de jaren zestig in beeld. Toen was de 
geest uit de fles.  
 

In de jaren zestig werden in Nederland steeds meer verschillende soorten drugs gebruikt. De 
hippiecultuur was over komen waaien. Het leek wel of de jongeren de hele dag alleen maar 
wiet rookte, LSD gebruikten en aan geestverruimende padden stonden te likken. De 
beleidsmakers besloten dat het tijd werd om er iets aan te doen. Tegelijkertijd verschenen er 
studies die aantoonden dat cannabis niet zomaar een opstapje was waardoor mensen met 
gevaarlijke drugs in aanraking zouden komen. Daarom besloten progressieven en 
conservatieven dat het slim was om een lijn te trekken tussen softdrugs en harddrugs. In de 
praktijk betekende dit dat hasj en wiet werden gescheiden van hardere stoffen zoals heroïne, 
LSD, en amfetamines. Het doel was om de verschillende drugsculturen uit elkaar te houden. 
Daardoor zou de recreatieve roker niet zomaar tussen de zware verdovende en verslavende 
middelen zou belanden, maar ook om de handel in cannabis te decriminaliseren. In de jaren 
zeventig kregen popfestivals en andere evenementen toestemming om tolerant met softdrugs 
om te gaan, met wisselend succes. Tegelijkertijd kwamen er steeds meer huisdealers in 
jongerencentra, bars en discotheken. Die vrijhandel was een bedreiging voor de controle van 
de overheid. Maar als de kleine dealers hard werden aangepakt zou de handel tussen soft- en 
harddrugs weer vervagen. Hier was een praktische oplossing voor nodig. En die kwam er ook 
in de vorm van de eerste experimenten met coffeeshops.   

In 1972 besloot een groepje Amsterdamse ondernemers het erop te wagen. In een theehuis 
met de naam Mellow Yellow werd over de toonbank thee verkocht. een huisdealer verkocht er 
softdrugs. Al snel kwam er niemand meer om thee te drinken. Andere zaken volgden het 
voorbeeld zoals de Bulldog in 1975. De overheid keek met argusogen toe. Maar zolang er geen 
openbare overlast was en het achter de schermen gebeurde liet de politie de coffeeshops met 
rust.  

Een coffeeshop is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis. De verkoop van koffie 
is een bijzaak. Alcohol mag er sinds 2007 niet meer worden verkocht. Naast de functie van 
winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en 
gebruiksruimte voor cannabis. Vroeger werd de term coffeeshop ook gebruikt voor een 
koffiehuis of dagcafé.   

Hoewel de handel in cannabisproducten officieel is verboden volgens de Opiumwet, kan deze 
in Nederland onder een aantal voorwaarden (de zogenaamde AHOJ-criteria uit 1992 van 
het Openbaar Ministerie, later AHOJ-G) worden gedoogd. Dit komt erop neer dat een 
gevestigde coffeeshop door justitie met rust wordt gelaten als deze: 

• geen affichering toepast (geen reclame); 

• geen harddrugs verkoopt maar alleen softdrugs (de scheiding der markten); 

• geen overlast veroorzaakt, waaronder ook parkeeroverlast; 

• geen jongeren toelaat: voor klanten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar; 

• geen grote hoeveelheden verkoopt of in voorraad heeft. Een coffeeshop mag maximaal 
vijf gram per dag per persoon verkopen. De coffeeshop mag maximaal vijfhonderd gram 
in voorraad hebben. 

Het niet naleven van deze (of andere) regels zorgt vaak voor tijdelijke of definitieve sluiting van 
de coffeeshop. 

In Nederland wordt het bezit van maximaal vijf gram cannabis niet bestraft. Bezit van meer 
dan dertig gram wordt geacht voor de handel te zijn en dat wordt wel gericht opgespoord en 
bestraft. De coffeeshophouder mag marihuana wel verkopen maar niet inkopen (het 
zogenaamde achterdeurbeleid: de handel aan klanten (aan de ‘voordeur’) wordt gedoogd, 
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terwijl de inkoop (aan de achterdeur) nog steeds illegaal is, maar niet kan worden aangepakt 
zolang deze niet ontdekt wordt). Herziening van de wet is volgens velen dan ook nodig. 
Internationale druk en verdragen staan een verdere versoepeling echter in de weg. Er is sinds 
ongeveer 2004 sprake van een hardere lijn vergeleken met het gedoogbeleid van de jaren 
zeventig, met het oprollen van wietplantages en sluiting van een deel van de coffeeshops. Op 
21 november 2008 vond een Wiettop te Almere plaats waar burgemeesters overlegden over de 
legalisering van toelevering van coffeeshops. 

Voor toegang tot een coffeeshop is vereist dat men in Nederland woont (ingezetenencriterium, 
I-criterium, geldt niet voor alle gemeentes) en meerderjarig is; dit wordt aangetoond door 
middel van respectievelijk een uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) van de woonplaats en een geldig identiteitsbewijs. 

Dit is een versoepeling van het eerdere systeem van de wietpas, en is overeengekomen in 
het Regeerakkoord 2012. De handhaving van het ingezetenencriterium geschiedt in overleg 
met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale 
coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.  

Behalve in de vier grote steden in de Randstad (met name Amsterdam) zijn er concentraties 
van coffeeshops in de grote steden van Noord-Brabant, (Zuid) Limburg, in Twente, Zuidoost-
Drenthe, Groningen, het Gooi en Zeeland. 

De laatste jaren proberen gemeenten, met succes, het aantal coffeeshops terug te dringen. 
Redenen hiervoor zijn de overlast die coffeeshops voor de omgeving mee kunnen brengen, de 
problemen door drugstoerisme in grensstreken, het verloederende effect in stadscentra en de 
veranderde publieke opinie. 

 

 

 
 



119 

 

Het coffeeshopbeleid verschilt per gemeente. Gemeenten kunnen kiezen voor de nuloptie. Veel 

gemeenten staan de opening van nieuwe coffeeshops of uitbreiding van het aantal niet toe. 
Vier gemeenten die coffeeshops toestaan, hebben er geen. 

Door de ontbrekende marktwerking is er sprake van een oligopolie en in veel gemeenten lijkt 
het geleidelijk te leiden tot een monopolie voor gevestigde coffeeshophouders.  

Een oligopolie (uit de Griekse woorden oligos(ὀλιγοσ) 'weinig' en polein(πολειν) 'verkopen') is 
een situatie waarin een economisch product of dienst door slechts een paar grote aanbieders 
wordt aangeboden. 

In Amsterdam zijn coffeeshops verplicht een groen-witte coffeeshopvergunning met 
shopnummer op het raam te hangen. Rotterdam wil in 2009 de helft van zijn coffeeshops 
sluiten omdat ze te dicht bij een school staan. 

Maastricht is van plan om alle coffeeshops te verplaatsen naar een Wietboulevard buiten de 
stad. Op 16 september 2009 waren de gemeenten Bergen op Zoom en 
Roosendaal coffeeshopvrij; alle acht coffeeshops in die twee steden zijn gesloten. Bergen op 
Zoom en Roosendaal zijn de eerste gemeentes die het gedoogbeleid voor coffeeshops 
afschaffen. 

Op 12 mei 2009 werd bekendgemaakt dat in de hele provincie Limburg vanaf 1 januari 2010 
een pasjessysteem zou worden ingevoerd. De houder van zo'n pasje zou per dag maximaal 
drie gram in de hele provincie kopen. Het plan werd niet uitgevoerd. 

Over de verkoop van cannabis betaalt de coffeeshop geen omzetbelasting (btw) omdat deze 
heffing over verboden handel op grond van EU-jurisprudentie niet is toegestaan. Ook wordt 
er geen accijns geheven op de softdrugs. Er wordt wel inkomstenbelasting in de hoogste schijf 
geheven op coffeeshops. Officiële cijfers zijn daarover niet bekend maar KRO Reporter schatte 
de belastingopbrengst op vierhonderd miljoen euro. Het programma noemde in een 
‘voorzichtige rekensom’ een totale omzet van twee miljard en de verkoop van 
tweehonderdvijfenzestig duizend kilo softdrugs per jaar (2007) Er werken 
zesenveertighonderd personen in de branche. Blijkens het bezoekersprofiel 2008 van het 
Amsterdams Toerisme en Congres Bureau (ATCB) bezocht in dat jaar drieëntwintig komma 
vier procent van de toeristen in Amsterdam een coffeeshop.  

Sinds het rookverbod voor de horeca, dat op 1 juli 2008 in werking trad, is het roken van 
joints waarin ook tabak vermengd zit ook in coffeeshops verboden. Het roken van pijpen, 
waterpijpen, vaporizers en joints van pure wiet blijft toegestaan. Grotere coffeeshops hebben 
een aparte rookruimte ingericht. Het rookverbod in coffeeshops is omstreden omdat de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet de bevoegdheid heeft om joints op de 
aanwezigheid van tabak te controleren. Er zijn tabaksvervangende middelen op de markt, 
waaronder Hoefblad (Petasites Habitus), waarmee de hennepproducten gemengd kunnen 
worden.   

 

De Bulldog, Amsterdam, sinds 1975 
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Bekende coffeeshops  

• Checkpoint, Terneuzen (gedoogd van 1996-2008) 

• Kokerjuffer, Enschede (begin jaren tachtig) 

• Mellow Yellow, Amsterdam (sinds 1972) 

• Sarasani, Utrecht (1968-2007) 

• The Bulldog, Amsterdam (sinds 1975) 

In de gekraakte wijk Vrijstad Christiania in Kopenhagen, Denemarken was tussen 1970 en 
2016 sprake van openlijke handel van softdrugs in kraampjes en in ontmoetingsruimten. De 
verkoop van harddrugs is volgens de regels van Christiania verboden. Toen de overheid 
probeerde de macht in de vrijstaat terug te veroveren, begon de politie ten eerste met de 
ontmanteling van de openlijke softdrugshandel. De handel verplaatste zich naar de rest van 
Kopenhagen en het land en kwam deels in handen van gewapende bendes die in hun clubs 
ook harddrugs verkopen.  

In Zwitserland zijn openlijke verkooppunten van geurkussentjes, die in feite porties 
marihuana zijn. De aanpak van deze winkeltjes is regionaal erg verschillend. In Canada zijn 
enkele coffeeshops na enkele maanden door de politie gesloten. In Engeland zijn er 
kortstondige experimenten geweest. In Tsjechië heeft het liberale drugsbeleid geleid tot min of 
meer openlijke verkooppunten maar geen coffeeshops.  In de Verenigde Staten is het beleid 
per staat zeer verschillend. In sommige staten zijn er op uitgebreide schaal mediwietwinkels. 
Het softdrugsbeleid in Californië is zeer liberaal maar bij referendum in 2010 werd de 
legalisatie van verkoop in Californië afgewezen met vierenvijftig 
procent. Colorado en Washington besloten in 2012 bij referendum wel om cannabis te 
legaliseren. 

Door het open drugsbeleid ontstond in 2002 in Enschede voor het eerst het concept voor een 
drive-incoffeeshop, ook wel McJoint genoemd (naar de McDonald’s drive-inrestaurants). Het 
was een plan van het Neighbourhood Corporation Enschede om de overlast van Duitse 

drugstoeristen terug te brengen. Het idee was om het aantal coffeeshops in de 
Lipperkerkstraat drastisch terug te brengen, en een drive-incoffeeshop te openen nabij de 
Duitse grens. De gemeente verwierp het voorstel echter, omdat ze dachten dat dit geen 
oplossing voor het probleem zou bieden.  

In december 2005 was het de gemeente Spijkenisse die met het voorstel kwam om de 
coffeeshop Green Spirit te verhuizen vanuit het centrum van de stad, naar een locatie net 

buiten Spijkenisse, waar het een drive-incoffeeshop zou worden. Van de vijf voorgestelde 
locaties, werd degene naast het McDonald's drive-inrestaurant als beste gezien. Over het 
voorstel is het stadsbestuur een jaar later nog niet uitgepraat, maar de coffeeshop is later 
gesloten door de politie wegens het beheren van een te grote voorraad. Er zijn echter nog geen 
drive-incoffeeshops geopend. 

Er zijn tegenwoordig minder coffeeshops dan twintig jaar geleden. Dat komt vooral doordat er 
tegenwoordig meer regels aan coffeeshops worden gesteld. De grootste drempel is de bepaling 
dat coffeeshops op een bepaalde minimumafstand van scholen moeten staan. Er is van alles 
geprobeerd om het cannabistoerisme in te perken, vooral in de gebieden aan de grens. In veel 
steden is het voor coffeeshops verboden om aan buitenlandse bezoekers te verkopen. Dat is 
in Amsterdam anders geregeld. Er zijn voordelen aan een lager aantal coffeeshops in het land. 
Over het algemeen is de kwaliteit van de shops die over zijn gebleven verbeterd vergeleken 
met twintig jaar geleden. Alleen de beste zijn overgebleven. Bron: Boerejongens.com.   
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Een aantal coffeeshops in Amsterdam moet op bevel van de rechter overdag de deuren 
gesloten houden. De beslissing komt er op vraag van de gemeente. 

Elf shops stapten naar de rechter omdat zij van de gemeente tijdens de week niet meer overdag 
open mogen zijn. De rechtbank oordeelde echter dat de gemeente de ondernemers juist 
tegemoetkomt door ze niet per 1 januari te sluiten, zoals eigenlijk volgens het zogenoemde 
afstandscriterium zou moeten, maar ze met beperkte openingstijden open te houden. 

Ruim dertig wietwinkels in de hoofdstad moeten sluiten, omdat ze te dicht bij een middelbare 
school liggen. Om overlast te voorkomen, gaat dat in stappen tussen komende zomer en 1 
januari 2016. Met ingang van begin dit jaar beperkt de burgemeester wel de openingstijden 
van de shops in de buurt van een school. Op lesdagen mogen ze pas om 18.00 uur open, in 
plaats van 07.00 uur.  

Volgens de eigenaars draait de gemeente hun daarmee de nek om. Ze eisen dat de lopende 
vergunningen ongewijzigd blijven, totdat ze definitief de deuren moeten sluiten. ‘Dit besluit 
kost deze ondernemers meer dan de helft van hun omzet. Ze gaan failliet voordat ze kunnen 
verhuizen’, stelde een advocaat twee weken geleden ter zitting.  

Volgens de rechter waren de ondernemers er vanaf 2011 van op de hoogte dat hun 
gedoogverklaring ‘niet meer vanzelfsprekend’ was. Dat de gemeente de vergunningen van de 
coffeeshophouders nu opnieuw verlengt, zij het met een beperking van de openingstijden, is 
eerder in het voordeel dan in het nadeel van de coffeeshops, oordeelde de rechter. De gemeente 
schortte de beperking van de openingstijden op in afwachting van de uitspraak van de rechter.  
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Groningen: 

binnen twee jaar geen jongeren op straat  

 

 
Binnen twee jaar geen jongere zonder thuis- of onderdak. Dat is het einddoel van een landelijk 

proefproject waar ook Groningen aan meedoet. 

Staatssecretaris Paul Steenhuis wees deze week dertien gemeenten aan voor een twee jaar 

durende proef in het kader van zijn Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.  

Dat programma moet ervoor zorgen dat uiteindelijk geen enkele jongere nog op straat of in de 

opvang hoeft te leven. Nu geldt dat nog voor zeventienhonderd jongeren tussen de achttien en 

zevenentwintig jaar. 

De pilot zoekt de oplossing in 'maatwerk': in eerste instantie voor vijfenzestig dak- en thuisloze 

jongeren in totaal. Voor elk van hen is tienduizend euro beschikbaar om ze met een gericht 

stappenplan van de straat of uit de opvang te krijgen. Dat moet kennis opleveren om op 

termijn alle dak- en thuisloze jongeren te helpen. 

Met de stad als voortrekker is Groningen de enige regio die meedoet aan de pilot, naast de 

vier grote steden en gemeenten van Almere tot Enschede. Volgens het jongste onderzoek telde 

de provincie Groningen vorig jaar zesenzeventig dak- en thuisloze jongeren tussen de achttien 

en zevenentwintig jaar.  

De pilot betekent een nieuwe impuls voor de pogingen van de gemeente Groningen om meer 

hulpverlening op maat te leveren aan kwetsbare jongeren die geen thuis of een instabiele 

thuissituatie hebben. Met zorginstanties en het onderwijs zijn nieuwe afspraken gemaakt om 

die doelgroep sneller op het goede spoor te krijgen richting werk en woning.   

Dat heeft onder meer geleid tot de komst van nieuwe voorzieningen als het Bibabon-huis en 

De Coöperatie waar dakloze jongeren een kamer kunnen huren onder voorwaarde dat ze aan 

de slag gaan met school of het vinden van werk. 
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Nieuw zijn ook de vergelijkbare 'fasehuizen', waar ook zwerfjongeren samen wonen maar dan 

gekoppeld aan een student die hen 'stut en steun' kan bieden. Jongeren voor wie zo'n stap 

nog te groot is, kunnen nu ook kamertraining krijgen. 

Ook zwerfjongeren zelf en hun ouders hebben een stem in het verbeteren van het hulpaanbod. 

Juist vandaag praten burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Matthias Gijsbertsen 

met jonge 'ervaringsdeskundigen' bij inloopcentrum Jimmy's. Op 18 juli 2020 volgt nog zo'n 

gesprek, met ook Kamerleden en VWS-ambtenaren erbij. Bron: Dagblad van het Noorden.  

 

 

 

 

 

Je kunt bij Jimmy’s altijd binnen lopen als je een vraag hebt over geldzaken, school of iets 

anders. Als je een leuk idee hebt, zoals een filmavond of een jamsessie is Jimmy’s de plek 

waar je dit kunt doen. Vrijwilligers en stagiaires vinden het leuk om je erbij te helpen. Maar 

ook als je gewoon wil chillen zijn daar de stagiaires en vrijwilligers ook voor te porren. Jimmy’s 

is de plek om nieuwe mensen te ontmoeten. 



126 

 

Laatste woorden  

Jongeren groeien op in een tijdperk met onbeperkte mogelijkheden, kansen en met veel 
vrijheden. De keerzijde is dat veel jongeren grote druk ervaren. Ze voelen zich prikkelbaar, 
piekeren, hebben concentratieproblemen en zijn vermoeid. Jongvolwassenen zitten in een 
levensfase waarin ze zowel geestelijk als lichamelijk enorme veranderingen doormaken. Ze 
maken de overstap van jongere naar volwassene en krijgen meer verantwoordelijkheden,  
verplichtingen en moeten vaak diverse keuzes maken. Dat kan voor sommigen behoorlijk 
pittig zijn en zorgen voor flink wat stress, onzekerheid en angst. Wat extra hulp en begeleiding 
kan dan fijn zijn.  

Wat kunnen ouders, leraren, andere volwassenen doen om de jongeren in hun leven te 
helpen? Op de signalen letten. Als een jongere minder vrolijk is, minder praat, zich afzondert, 
veel meer of juist veel minder eet, op zijn of haar kamer blijft, minder of juist meer slaapt, let 
daarop.  En doe er wat mee! 

Pubers zijn vaak eigenwijs; ze zijn het liever niet met je eens. Dat komt door de groei van de 
hersenen en de wil om zelfstandig te worden. Ga je daar steeds tegenin, dan kun je veel 
ruzie hebben. Laat je puber juist eigenwijs zijn. Dat is goed. Als pubers eigenwijs zijn, betekent 
dit dat ze zich ontwikkelen. Ze komen op voor zichzelf en voor dingen waar ze mee bezig zijn. 
Pubers zijn ook vaak dwars. Het lijkt alsof ze niets van je willen aannemen. Toch willen ze ook 
graag een goed contact. Geef dus niet op, ook al is het moeilijk omdat je kind toch wel doet 
waar het zin in heeft. Een puber heeft aandacht nodig. Blijf luisteren, praten en overleggen 
en laat zien dat je interesse hebt in je kind. Pubers willen graag dat je ze serieus neemt. 

 

Enter, 23 januari 2020     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


