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Hoe de burgemeester een mooi volksfeest frustreerde

Veiligheid boven Oranje
ERGEET NIET: BIJNA 80 procent van
de Amsterdammers is het met mij eens,
zegt burgemeester Van
der Laan over de maatregelen die hij nam om Koninginnedag kleinschaliger te maken. Maar klopt
dat wel? Als de burgemeester maandag in het
Vondelpark net zo zou
goochelen als hij met de
cijfers over het draagvlak heeft gedaan, dan
zouden de kinderen het
daar zonder publiek
moeten doen.
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• Als het
aan burgemeester
Van der
Laan ligt
kunnen zij
beter thuis
blijven.
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door JAN-WILLEM NAVIS

AMSTERDAM – „Geeft u
dit maar aan uw lezers door:
wie op Koninginnedag alleen naar Amsterdam wil komen om te dansen, kan beter
thuisblijven.” Met vriendelijke groet aan de provincie,
was getekend Eberhard van
der Laan. „Voor alle dancefeesten heb je toegangskaarten nodig en die zijn al bijna
uitverkocht. Dus het heeft
niet veel zin om naar de stad
te komen”, verklaart hij.

Koninginnedag in hoofdstad in greep van de angst?

Het is de vraag of de honderdduizenden jongeren uit het hele land
die jaarlijks de stad bezoeken, daar
echt gehoor aan zullen geven. Want
in de binnenstad blijkt niets terecht te komen van het verbod op
dj’s dat de gemeente afkondigde in
het jaarlijkse boekwerk met spelregels (drieëndertig pagina’s vol
voorschriften). In de Jordaan, in de
Marnixstraat en op het Amstelveld
staat gewoon een lange lijst housedj’s op het programma. Zowel in de
Koninginnenacht als de dag erna.

Laveloos
Het verbod is ingegeven door de
wens om af te komen van groepen
jongeren die ’denken dat alles
maar kan’ en laveloos en strak van
de pillen door de stad struinen.
Van der Laan deed er dit jaar alles
aan om dit ’probleem’ in de hoofden van de mensen te krijgen.
Maar uit onderzoek van de gemeentelijke
Dienst Onderzoek en Statistiek blijkt dat
Amsterdammers er nauwelijks
last
van hebben.
De
waardering voor het
volksfeest is
in acht jaar gestegen
van
een 7,5 tot een
volle 8. Op de vraag wat ze zouden
veranderen aan Koninginnedag,
antwoordde maar 7 procent van de
bijna 750 ondervraagden dat er
minder gezopen zou moeten worden. Minder harde muziek en minder massale evenementen? Slechts
4 procent vindt dit een goed idee.
Dat is een even groot percentage als
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dat zegt: het mag wel wat minder
met al die regelzucht vanuit de Stopera.
Het onderzoek dat O+S
deed, was opgezet om het
draagvlak te
meten voor de
ingrijpende
veranderingen die Van
der Laan en
zijn
veiligheidsstaf bedachten. De
gemeente moet de ondervraagden
op weg helpen voor ze lijken te willen nadenken over veranderingen
aan het volksfeest. Dat blijkt bij
een nadere bestudering van de percentages die Van der Laan keer op
keer herhaalt als iemand het waagt
om hem er een kritische vraag over
te stellen.
Neem de uitspraak „Vergeet

’Het is overbodig
te zeggen dat wij
gigantisch balen’

niet: bijna 80 procent van de Amsterdammers is dit met mij eens.”
Dat percentage komt uit de antwoorden op een zeer neutraal gestelde vraag: ’Hoe beoordeelt u het
idee om meer kleinschalige evenementen te houden?’ Daar kan niemand het mee oneens zijn. Feestvierders kunnen hun hart ophalen
omdat er meer georganiseerd
wordt, feesthaters zijn blij dat de
evenementen kleinschaliger worden.
Geen wonder dus dat 76 procent
van de mensen het ’eens’ of ’helemaal mee eens’ is met dit voornemen. Ook opvallend: bij een open
vraag over wat er zou mogen veranderen aan Koninginnedag krijgt de
optie ’kleinschaliger’ niet meer
dan 1 procent van de stemmen. Op
vragen die gaan over het weren van
grote muziekevenementen uit het
centrum of de hele stad zijn Amsterdammers diep verdeeld, er zijn
evenveel voor- als tegenstanders.
Toen in 2004 een groot onderzoek werd gedaan, ging het juist om
de waarde die de dag voor Amsterdam had. Overal in de wereld is
Queensday inmiddels bekend,
jaarlijks wordt er in anderhalve
dag meer dan veertig miljoen euro
omgezet.

Ramp na de ramp
Acht jaar later is het beeld dankzij Van der Laan heel anders. Na de
rellen in Hoek van Holland, het
drama met de Love Parade in
Duitsland en de paniek die uitbrak
toen de Damschreeuwer zijn
scheur open trok tijdens de Dodenherdenking twee jaar geleden ligt
bij Van der Laan de nadruk op veiligheid. Zijn zwartste scenario is de
’ramp na de ramp’, zoals die in
Duisburg te zien was. Wanneer na
een calamiteit de hulpdiensten

niet ter plaatse kunnen komen,
gaat het pas echt mis. Hoe groot die
kans is?
Van der Laan is er duidelijk
over: „Het is een accident waiting
to happen.” Daarom moet de dag
kleinschaliger. En door de evenementen
te
spreiden kunnen de hulpdiensten beter hun weg
vinden.
Dat is de reden dat de
grote pleinen
in de binnenstad dit jaar zo
goed als leeg
zullen
zijn.
Dancefeesten zijn verbannen naar
afgesloten terreinen buiten het
centrum, van het Oosterpark tot de
Houthavens en het Olympisch Stadion. Enkel toegankelijk met een
toegangskaartje, zodat groepen
jongeren niet zwervend door de
stad op zoek gaan naar een plek om
te dansen.
De organisatoren van God Save
The Queen, een groot feest in de
Houthavens, hadden tweeduizend
van de vijfduizend kaarten op 30
april zelf willen verkopen, zodat
danceliefhebbers niet voor een
dichte deur stonden. Maar dat
stuitte begin deze week op een keihard ’njet’ vanuit de Stopera. Het
landelijk bekende dancecollectief
TWSTD is woedend.
Op hun website staat een verklaring die niets te raden overlaat.
„Het is overbodig te zeggen dat wij
gigantisch balen van deze situatie
die de traditie van Koninginnedag
doorbreekt en dance verder in het
verdomhoekje duwt. Verantwoordelijkheden worden steevast heen
en weer geschoven”, schrijven ze.
„Eerst worden we uit het cen-

trum verbannen en vervolgens is
men bang dat mensen massaal de
buitenkanten opzoeken en de informatievoorzieningen door de hele stad negeren, want men lijdt immers aan de niet te stuiten behoefte aan dance, die gewone mensen
in gevaarlijke
monsters verandert: dance-dolheid.”
Het slechte
imago
van
dance als baken voor pillenslikkende
jongeren
is
schromelijk
overdreven.
Uit onderzoeken blijkt dat het aantal drugsgebruikers op dancefeesten is gedaald tot een stabiele 12 procent.
En dance is populair onder zo’n
groot publiek, dat een verbod erop
in de binnenstad in strijd is met het
principe van een volksfeest.

’Bijna 80 procent
Amsterdammers
is het met mij eens’

Hekken
Op het Amstelveld zijn dan ook
extra maatregelen genomen om
een te grote toeloop van danceliefhebbers te voorkomen. „We plaatsen extra hekken en er zijn meer
beveiligers dan andere jaren”,
zegt Siebe Winnebst van café Nel,
dat Sounds from the Loft organiseert met onder anderen dj en exjudoka Dennis van der Geest. „Het
is voor ons en voor de gemeente afwachten hoe het gaat. Het scheelt
natuurlijk dat er duizenden mensen naar feesten buiten het centrum gaan, ik hoop dat de stad niet
zo wordt overlopen als andere jaren.” Maar of de maatregelen echt
wat uithalen? „Dat kan net zo
goed afhangen van het weer”,
denkt Winnebst.

