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Hoe verklaren we Keulen?
Ke u l e n Zo langzamerhand bestaat er een goed beeld van wat er gebeurd is op Oudejaarsavond in Keulen.
Zes wetenschappers geven vanuit hun discipline commentaar.

Door onze redacteur Bas Blokker

D
e massale groepsaanran-
ding in de Oudejaarsnacht
op het Keulse Stations-
plein heeft verbazing en
verontwaardiging gewekt.
Zolang er niet meer dan 19

verdachten zijn geïdentificeerd, is het
nauwelijks mogelijk stellige uitspraken
over de oorzaken te doen. Uit de politie-
rapportages en verklaringen van oogge-
tuigen en slachtoffers rijst wel een goed
beeld op van wat zich die nacht heeft af-
gespeeld. Zes Nederlandse wetenschap-
pers zijn bereid om op basis daarvan, ie-
der vanuit zijn eigen discipline, te kijken
naar de gebeurtenissen op het Stations-
plein en te vertellen wat zij erin zien.

Dit zijn de gegevens waar zij in die ge-
sprekken van uitgaan:
• Op het driehoekige plein tussen Keulen
Hauptbahnhof en de Dom verzamelen
zich in de avond van 31 december hon-
derden mensen. Om 20 uur, zo melden
verschillende getuigen, wordt al met
vuurwerk gegooid. De sfeer is volgens
hen agressief.
• Om 21 uur staan volgens de politie 400
‘Fl ü ch tl i n ge’ op het plein – aanzienlijk on-
der invloed van alcohol en massaal bezig
vuurwerk af te steken. Als politiebussen
arriveren, worden die direct doelwit.
• Tussen 21 uur en 23.15 uur zijn plein en
station één grote plaats delict. De menig-
te groeit volgens politierapporten in die
uren aan tot „mehrere tausende”, onder
wie 1.000 à 1.500 mannen met een ‘mi-
g r at i e a c hte rg ro n d’. Voetzoekers en vuur-
pijlen worden gericht in de menigte ge-
schoten, mensen worden beroofd, vrou-
wen ingesloten door groepjes mannen,
billen, borsten, kruis betast, kleren ge-
scheurd. Sommige vrouwen worden har-
der aangerand of zelfs verkracht.

Conclusie van de politie: de daders wa-
ren niet onder de indruk van paniek of
verdriet bij hun slachtoffers en niet vat-
baar voor aanwijzingen van de politie.
• Om 23.15 uur besluit de politie het plein
schoon te vegen. De menigte biedt, we-
gens de staat van dronkenschap van de
mensen, nauwelijks weerstand.
• Om 0.15 uur is het plein ontruimd,
waarna de rust „duidelijk” ter ugkeert.
• De politie zag op het plein 1.000 à 1.500
mannen van Noord-Afrikaanse dan wel
Arabische herkomst tussen de 15 en de 35
jaar. Getuigen gebruiken dezelfde om-
schrijv ing.
• De slachtoffers zijn vrijwel uitsluitend
vrouwen. Van middelbare-schoolleeftijd
tot ten minste één vrouw van 60 jaar oud.
Van zakkenrollerij worden ook enkele
mannen en kinderen slachtoffer.
• De politie neemt tijdens de avond van
honderd verdachten gegevens op. Daarbij
valt op dat de meesten geen identiteits-
papieren kunnen laten zien, anders dan
een registratiebewijs van de Duitse IND.
• Van 19 verdachten is intussen de identi-
teit vastgesteld. Tien zijn asielzoekers, de
anderen leven vermoedelijk in de illegali-
teit. Van deze 19 komen er 14 uit Marokko
of Algerije. Toch zeiden sommige agenten
tegen kranten dat er van Noord-Afrika-
nen geen sprake was, dat de meeste ver-
dachten van wie zij de gegevens opna-
men, Syriërs waren.
• Meer dan 550 aangiften van strafbare
feiten heeft de Keulse politie opgenomen.
In zo’n 45 procent van de gevallen gaat
het (ook) om seksuele vergrijpen.

Bijdragen van Bas Blokker, Ingmar Vriese-
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„Eerst een nuancering. In
Keulen zijn asielzoekers en
migranten over de schreef
gegaan. Maar een veel grotere
groep van hen is níet tot deze
overtredingen overgegaan. Te-
gelijkertijd is het naïef om te
zeggen: dit heeft absoluut niet
met cultuur te maken.
Vermoedelijk was een groot
deel van de aanwezigen op het
Keulse plein moslim, maar ner-
gens in de Koran staat dat je
moet aanranden.
In het Midden-Oosten, en daar
reken ik ook Noord-Afrika toe,
zijn de verhoudingen tussen de
seksen anders dan hier. De
steun voor gendergelijkheid en
vrouwenemancipatie is er over
het algemeen kleiner.
Een vrouw en een gezin heb-
ben, is er een blijk van manne-
lijkheid, meer dan hier. Dat ver-

eist geld, want de man is kost-
winner. Maar een vaste baan is
voor velen onbereikbaar. Da t
leidt tot sociale frustratie on-
der mannen. Bovendien geldt
over het algemeen: geen seks
voor het huwelijk. Niet-ge-
trouwde mannen zijn niet zel-
den seksueel gefrustreerde
mannen.
In veel gemeenschappen in het
Midden-Oosten is er segrega-
tie tussen de seksen. Mannen
werken met mannen, gaan uit
met mannen. Zij ervaren daar-
door over het algemeen minder

sociale controle op seksueel
overschrijdend gedrag. De Ne-
derlandse man gaat vaker uit in
een gemengde groep. Als die
een passerende vrouw zou
aanspreken op haar borstpartij,
dan fluit de vrouw in zijn groep-
je hem vaak terug. ‘Tim, doe ’ns
even normaal.’
Dit deel van hun cultuur en so-
cialisatie laten deze mannen
heus niet achter bij de Duitse
grens. Maar meer dan een voe-
dingsbodem is het niet. Je gaat
er niet meteen van aanranden.
Er waren in Keulen meer krach-
ten in het spel.” (IV)

Niels Spierings, universitair
docent sociologie aan de Rad-
boud Universiteit, is gespeciali-
seerd in o.a. genderrelaties in
West-Europa en het Mid-
den-Oosten.

„Duizend à vijftienhonderd
mannen van Arabische of
Noord-Afrikaanse komaf, sa-
men op één plein.Het kan niet
anders of mensen hebben af-
gesproken samen te komen.
Maar het lijkt me onwaarschijn-
lijk dat men vooraf in alle nuch-
terheid afsprak: jongens, we
gaan met z’n allen vrouwen
a a n ra n d e n .
Groepen met gelijke gevoelens
en achtergrond kunnen, een-
maal op zo’n plein, steeds ex-
tremer gedrag gaan vertonen.
Heviger dan men als afzonder-
lijk persoon zou doen. ‘De -indi-
v i d u a t i e’ heet dat. Bij ontgroe-
ningen gebeurt het ook. Door-
dat men elkaar als het ware
aansteekt, kan de norm steeds
verder verschuiven. Dat leidt
soms tot vreselijke uitwassen.
In Keulen speelde die de-indivi-

duatie waarschijnlijk ook. Door
de massa, door de drukte,
doordat het donker was. Men
was beschonken, vuurpijlen
vlogen in het rond. In zoveel
chaos voel je je extra anoniem.
Mogelijk leefde er een lang ge-
koesterde seksuele wens on-
der een deel van de jonge man-
nen. De reuring en de rondvlie-
gende vuurpijlen kunnen hun
opwinding hebben vergroot.
Hun zelfbeheersing nam af, hun
risicobereidheid nam toe. En
mannen van 15 tot 30 zijn al
meer risicobereid dan wie ook.

Dan sta je daar, je ziet anderen
steeds verder gaan. Zij rekken
de norm op, worden agressief,
raken vrouwen aan, sluiten ze
in. Als je dat ziet, is het mogelijk
dat je meegaat. Je wilt bij de
groep horen. Dat zit diep in ons
systeem. Niet meedoen aan de
handtastelijkheden is een bijna
tegendraadse keuze gewor-
den, ingrijpen al helemaal.
De normloosheid is norm ge-
worden. Men voelt zich niet
meer een afzonderlijk persoon
die de ander schade berokkent.
Anoniem betast men vrouwen,
randt hen aan, zonder een
spoor van medelijden. Alsof
men niet iets weerzinwekkends
doet.” (IV)

Paul van Lange is hoogleraar
sociale psychologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.

„Bij diersoorten hebben man-
nen en vrouwen verschillen-
de seksuele strategieën.
Doorgaans investeren vrouwen
meer in nakomelingen dan
mannen, daarom zijn vrouwen
voorzichtiger in seksueel ge-
drag. Mannen proberen zoveel
mogelijk kansen te scheppen.
Bovendien zijn per sekse ver-
schillende strategieën mogelijk
De meest succesvolle strategie
voor een man is het dominante
individu in de groep te zijn. De
overige mannetjes moeten an-
dere strategieën ontwikkelen.
Ze sluiten coalities. Of ze inves-
teren in een vriendschapsband
waar op den duur ook seks bij
ko m t .
Verkrachtingen komen bij die-
ren ook voor. Male coercion: de
man dwingt de vrouw tot iets
wat zij niet wil. Orang oetans

verkrachten wel vrouwtjes. Ma-
kaken eigenlijk niet. Misschien
doordat het krachtsverschil tus-
sen man en vrouw bij orang
oetans groter is dan bij ma-
kaken. Maar ook doordat de
orang-oetanvrouw er alleen
voorstaat. Vrouwelijke makaken
gaan elkaar helpen, hebben so-
ciale controle over het gedrag
van het mannetje.
In Keulen zie je een heel scheve
krachtsverhouding ten nadele
van vrouwen. Dat bovendien de
sociale controle ontbreekt –de
politie staat erbij en kijkt ernaar.

Zo ’n situatie kan mannen die
onder andere omstandigheden
weinig kans maken bij vrouwen,
ineens gelegenheid geven. Nu
speculeer ik, verklaren kan ik
het niet.
Als mannen en vrouwen willen
paren, vertonen ze gedrag om
elkaar te tonen dat ze geschikte
seksuele partners zijn: de balts.
Dat luistert nauw. Er zit ook een
culturele component in. Wat
voor de een aantrekkelijk ge-
drag is, is dat voor een ander
niet. Bij mensen speelt culturele
verwachting een belangrijke
rol. Kijk naar de moeite die jon-
gens in de discotheek doen om
meisjes te behagen.” (BB)

Liesbeth Stercko n d e r zo e kt
aan de Universiteit Utrecht eco-
logische determinanten van
gedrag bij apen.

„Mannen die zoiets doen zijn
heus geen ‘t e s t o s t e ro n b o m -
m e n’:mannen die maanden
geen seks hebben gehad en
simpelweg iets moeten grijpen.
Het is niet zo dat wie lang geen
seks heeft, explodeert en gekke
dingen gaat doen – libido als
hogedrukpan is een oud freudi-
aans idee. Het is misschien niet
leuk, maar je kúnt zonder seks.
We zien seksuele opwinding nu
als een emotionele reactie op
een prikkel, net als angst of wal-
ging. Je raakt opgewonden van
stimuli. Je kunt je voorstellen
dat als je komt uit een land waar
vrouwen grotendeels uit het so-
ciale leven geweerd worden, je
hier ineens veel meer van die
stimuli tegenkomt.
Seksueel grensoverschrijdend
gedrag komt ook onder Neder-
landse mannen veel voor. Het is

meestal niet zozeer pervers als
wel antisociaal gedrag. Antiso-
ciaal ben je als je bereid bent de
belangen van anderen te scha-
den voor je eigen gerief. Hoe je
je sociaal opstelt is per definitie
ook cultureel bepaald. Dus als
je uit een cultuur komt waarin
ongelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen de norm is,
dan is zo’n stap gemakkelijker
genomen.
We zien het ook bij andere sub-
culturen waarin mannen en
vrouwen ongelijk zijn –b i j vo o r -
beeld bij f ra t e r n i t i e s , de studen-

tendisputen in de Verenigde
St a t e n .
Er is nog maar weinig onder-
zoek gedaan naar het verband
tussen herkomst en seksueel
geweld. We weten: kindermis-
bruikers zijn in Nederland bijna
altijd autochtoon en wit, maar
onder verkrachters zijn minder-
heden juist oververtegenwoor-
digd, helemaal bij groepsdelic-
ten. We moeten het durven om
meer onderzoek te doen.
Ik ben niet degene die zegt dat
dit (Keulen, red.) hier nóóit gaat
gebeuren. Boosheid, frustratie
en seks liggen nou eenmaal
niet zover uit elkaar als we zou-
den willen.” (TR)

Wineke Smid is voorzitter van
NL-ATSA, de Nederlandstalige
vereniging voor de preventie
van zedendelicten.

„In Nederland ben ik zulk ge-
drag op dergelijke schaal niet
tegengekomen. Ik heb onder-
zoek gedaan naar het Project
X-feest in Haren, 2012, en naar
de strandrellen bij Hoek van
Holland in 2009. Een mix van in-
grediënten die hier een rol lijken
te spelen, was daar ook aanwe-
zig: veel jonge mannen, een
mensenmassa, beperkt toe-
zicht en veel drank. Maar dat
leidde tot vernielingen en fysiek
geweld, niet tot seksueel ge-
weld zoals in Keulen.
Verdovende middelen spelen
een grote rol bij uitgaansge-
weld. Veel mensen zijn geneigd
te denken dat geweld intentio-
neel is. Naar mijn overtuiging
komt dit soort geweld voort uit
interactie, een samenspel tus-
sen de persoon, de drank of
drugs en de omgeving.

Oudejaarsnacht is sowieso een
delicaat sociaal evenwicht.
Vuurwerk, champagne, nachte-
lijk feesten – het dagelijks leven
wordt op zijn kop gezet. Ook
jongeren die in Nederland zijn
grootgebracht, belanden hier in
een complexe situatie die ze
lastig kunnen doorgronden. Er
gelden wel normen, maar ande-
re dan anders. En wat doet al-
cohol in zo’n situatie? Die
maakt je minder sensitief. Je
voelt situaties minder goed aan
en je bent ook nog geneigd
meer risico te nemen.

Nu moet ik voorzichtig zijn,
want er zijn nog weinig feiten
bekend. Ik kan me voorstellen
dat het voor mensen die net zijn
aangekomen in onze maat-
schappij, nog ingewikkelder is
om te begrijpen wat er op zo’n
avond gebeurt, en kan en mag.
Vaak zien we een patroon van
geweld onder invloed bij men-
sen, vooral autochtone jon-
gens, die zelf uit vervelende si-
tuaties komen. Gebroken ge-
zinnen, lage economische sta-
tus, slechte wijk, een opeenho-
ping van frustraties. Maar wa-
ren dit misschien jongens die
voorheen niet aan drank ge-
wend waren? Dan komt alcohol
nog veel harder aan.”(BB)

Ninette van Hasseltonder-
zoekt jongeren en riskant ge-
drag bij het Trimbos Instituut

„Agenten worden op het
plein geconfronteerd met
een fenomeen dat ze niet eer-
der hebben meegemaakt. Ze
lopen uren achter de feiten aan.
Het proces is op het plein in
gang gezet toen er nog hele-
maal geen politie aanwezig
was. Tegen de tijd dat die arri-
veert, is er al een hele groeps-
dynamiek ontstaan. In de mas-
sa had het idee al postgevat: wij
kunnen hier doen wat we willen
en we komen er nog mee weg
ook. Als je aankomt als agent
doorzie je niet wat er aan de
hand is. Tegen de slachtoffers
die bij hen kwamen, zeiden de
agenten: Sorry, geen tijd, er ge-
beurt te veel tegelijk.
Ik heb jaren geleden onderzoek
gedaan naar de jaarwisseling in
Nederland. Vroeger zag de po-
litie haar taak die nacht als: de

openbare orde bewaken.
Agenten patrouilleerden op
straat, rechercheurs zaten thuis
aan de oliebollen. Terwijl er in
die twee dagen tien keer zoveel
brandstichting plaatsvond als
anders, vijf keer zoveel vernie-
ling, anderhalf keer zoveel ge-
weld.
De conclusie van ons onder-
zoek: de jaarwisseling is het
grootste risico-evenement van
het jaar. Benader het als over-
heid dan ook zo. Handhaaf niet
alleen de orde, bestrijd ook cri-
minaliteit. Zet vooraf ook ge-

meenteambtenaren en jonge-
renwerkers in. Zeg als overheid:
dit is geen wetteloze nacht.
In Keulen was vorig jaar ook
veel onrust bij Oud en Nieuw.
Daarom hadden ze 33 agenten
meer ingezet. Zodra meer dan
enkele vrouwen aangifte pro-
beerden te doen, kon de politie
het al niet meer aan. Ze hadden
te weinig ruimte voor arrestan-
ten, dus moesten ze er ook
weer laten lopen.
Op het plein zijn heel veel mo-
biele telefoons gestolen. Maar
de dieven lopen nu nog te bel-
len met die gestolen telefoons
en worden zo opgespoord. Niet
zo professioneel.” (BB)

Gedragswetenschapper Otto
Adang is lector openbare orde
en gevaarbeheersing aan de
Politieacademie te ApeldoornKeulen bij nacht. Op het St a t i o n s p l e i n zag de politie op Oudejaarsavond 1.000 à 1.500 mannen van Noord-Afrikaanse of Arabische herkomst tussen 15 en 35 jaar.
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