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Inleiding

Wanneer een zintuig stopt met functioneren, nemen de andere vier 
het over – ze worden niet per se sterker, we werken alleen beter met 
ze samen. Zelfs al binnen een uur: als het licht uitgaat, wanneer je 
na een lange dag in bed ligt of wanneer je een donkere nachtclub 
binnenstapt, worden de andere werknemers van ons bestaan wakker. 
Het duurt slechts zo’n drie kwartier voordat ze aan de slag gaan. Onze 
vingertoppen worden gevoeliger en we kunnen beter lokaliseren 
waar geluid vandaan komt, we onderscheiden smaken beter en 
ruiken geuren scherper. Het brein beweegt, met name ’s nachts.

Tegelijkertijd is het bijzonder dat de mens ’s nachts urenlang 
ongestoord moet kunnen slapen om overdag (gezond) te leven – 
enkel grote mensapen doen dat ook. Dat komt omdat de primaat de 
cognitieve capaciteiten bezit om hoog in de bomen een platform te 
bouwen waar hij zonder door roofdieren gestoord te worden gerust 
kan slapen. Gorilla’s slapen twaalf uur, chimpansees zo’n acht, net 
als wij. De rest van het dierenrijk slaapt op compleet uiteenlopende 
manieren. Dolfijnen slapen één hersenhelft per keer, zodat ze hun 
hele leven lang 24 uur per dag alert zijn. Zeevogels slapen in vlucht 
in intervallen van tien seconden op hoge luchtstromen zodat ze niet 
in het water vallen. De reden dat wij geëvolueerd zijn om dermate 
veel en bovendien ongestoord slaap nodig te hebben, is dus omdat 
we slim genoeg zijn om ons te beveiligen en misschien naïef genoeg 
om ons veilig te wanen. Maar hoe zit het met de mensen die ervoor 
kiezen ’s nachts wakker te zijn? Hoe zit het met hen die zichzelf in 
donkere clubs aan de nacht geven? Die zich niet in een bed of plat-
form hoog in de bomen veilig wanen, maar juist op repetitieve beats 
in de duisternis? Met hen bij wie gevoel, gehoor, smaak en reuk vaak 
beter met elkaar samenwerken? Hoe zit het met de nachtdieren van 
onze maatschappij?
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Vanuit die vragen hebben Thys Boer (voorzitter van de onafhanke-
lijke nachtraad N8W8 Rotterdam en kerndocent Leisure & Events 
Management aan de Willem de Kooning Academie) en ik, Jonasz 
Dekkers (schrijver en journalist bij NRC Handelsblad en promovendus 
in de filosofie aan de Leiden Universiteit), de verhalenbundel die voor 
je ligt samengesteld. Met deze bundel willen we een vuist maken voor 
de Nederlandse nacht, zonder dat deze een expliciet pleidooi voor de 
waarde van het nachtleven behelst – daarmee wordt het onderwerp 
onherroepelijk een klaagzang over de huidige stand van zaken (zeker 
schrijvend in het eerste jaar na de coronacrisis). De nacht, zijn leven 
en zijn cultuur zijn meer waard dan een beklag – het zijn onderwerpen 
om te vieren. We spreken daarom vanuit de geest van Anton Tsjechov, 
wanneer hij in een brief aan zijn broer zoveel schrijft als ‘vertel me 
niet dat de maan schijnt, maar toon me de schittering van het licht in 
gebroken glas.’ De Nederlandse nacht is namelijk meer dan slechts 
de achtergrond waartegen de maan schijnen mag: ze is zowel de 
reflectie van het maanlicht als de scherven van weerschijning. Ze is 
zowel schitterend als gebroken.

Ons nationale nachtleven is al jaren een ondergeschoven 
kindje, zowel in de politiek als in de publieke opinie. En dat terwijl onze 
dansvloercultuur ons meest bekende en misschien zelfs ons meest 
gewaardeerde (immateriële) exportproduct is: Nederland staat al 
decennia wereldwijd bekend om zijn vooruitstrevende nachtleven 
en muziekevenementen. Neem het Amsterdam Dance Event, waar in 
2019 ruim 400.000 bezoekers uit 146 verschillende landen op afkwa-
men, of de gabberscene, de enige jongerencultuur die in Nederland 
is ontstaan en wereldwijd impact heeft gehad. Of het feit dat je op 
de grootste podia ter wereld geregeld Nederlandse dj’s terug kunt 
vinden en dat we ooit mijlenver voorliepen met ons toentertijd relatief 
progressieve drugsbeleid. Ook bekleedden we internationaal een 
voorlopersrol als het gaat om cultureel nachtbeleid en het concept 
van het nachtburgemeesterschap.

En toch is het ook zo dat de Nederlandse nacht de afgelopen 
jaren aan schittering heeft moeten inboeten. Tussen 2008 en 2017 
daalde het aantal discotheken en nachtclubs in Nederland met bijna 
de helft: van 312 naar 174. De verwachting van onderzoeksbureau 
Van Spronsen & Partners is dat deze daling voorlopig nog wel even 
zal doorzetten. Nu kunnen we het natuurlijk ellenlang hebben over 
de rol van het nachtleven tijdens de coronacrisis – en dan met name 
over de manier waarop het nachtleven benaderd en (niet) gezien 
werd door het kabinet. De kern van het verhaal is dat de Nederlandse 


