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Lekker rellen, 
jongûh!
Natuurlijk hebben de Engelse relschoppers vele motieven, maar de 
 meerderheid werd niet gedreven door Mark Duggans dood. Of het nou is 
om je voetbalcluppie, de eer van de buurt of een verdwaalde politiekogel:  
de mens kickt gewoon op een potje knokken. ‘De adrenaline pompend door 
je kop, daar gaat het om.’ 

Waarom relschoppers vooral voor de kick de straat opgaan
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‘VEEL RELSCHOPPERS 
LEVEN ERNAAR TOE EN 
EVALUEREN NA AFLOOP. 
ZE HEBBEN ECHT 
HET GEVOEL DAT HET 
RELLEN IETS TOEVOEGT 
AAN HUN LEVEN’

‘Als je dan met die gasten in zo’n busje zit, 
geven ze onmiddellijk toe dat ze het doen 
voor de kick en de lol. Ze hebben zin in 
het geweld en er wordt nogal romantisch 
over gesproken. De adrenaline pompend 
door je kop, daar gaat het om. Het idee 
dat je jezelf in een situatie begeeft waarin 
je een groot risico loopt op fysiek leed en 
de kick om die situatie de baas te worden. 
Maar ook het overwinnen van je angsten. 
Dat je tegenover een groep komt te staan, 
maar je mannetje staat en dus laat zien 
hoe gek je bent. En het oergevoel om je 
lichaam in de strijd te gooien. Dat je niet 
alleen bereid bent uit te delen, maar ook 
om klappen, of erger, te incasseren.’
Van Leiden: ‘Er zit ook een soort agres-
sieve territoriumdrift in. En onderschat 
niet de invloed van alcohol gecombineerd 

met cocaïne of speed. Die jongens slaan er daardoor blind op los en kennen totaal geen 
angst of pijn meer. Dat zie je ook op beelden van vechtpartijen. Dat je denkt: hoe kan 
die jongen met al dat bloed überhaupt nog overeind staan na al die klappen?’
Spaaij: ‘Er wordt vaak gezegd dat dit jongens zijn met een lage agressieregulering, 
maar geweld is in deze kringen een bewuste keuze waar zelfs de agenda’s voor worden 
getrokken. Hooligans hebben soms ook gewoon een saaie baan en zien het geweld 
dan echt als uitlaatklep. Ze fantaseren erover, leven ernaartoe en evalueren na afloop. 
Ze hebben echt het gevoel dat het rellen iets toevoegt aan hun leven.’

MES VAN 25 CM
‘In potentie is vrijwel iedereen waarschijnlijk in staat de kick van geweld te ervaren,’ 
denkt Willem Schinkel. De socioloog promoveerde in 2005 cum laude aan de 
Erasmus Universiteit op de vraag in hoeverre geweldplegers van hun daden genieten. 

P
auline Pearce (45) maait met wilde armgebaren naar de 
 menigte op straat in het Londense stadsdeel Hackney. 
De muren zijn volgespoten met vluchtige gra!ti, de stoep 
bezaaid met geblakerd puin. ‘Kap met het fucking afbranden 
van winkels waar mensen hard voor hebben gewerkt,’ 
schreeuwt ze, haar wandelstok nog steviger vastklemmend. 
‘Dit gaat om een man die is doodgeschoten in Tottenham, 
niet om het ruïneren van de hele stad. Get real, black people, 
you piss me the fuck o!! Jullie vechten niet voor een goede zaak, 

jullie rennen de Foot Locker plat en jatten schoenen. Donder op, you dirty thieves!’
Het was allemaal begonnen om Mark Duggan. Mark wie zeg je? Precies. De rellen 
die in Engeland volgden op de dood van de 29-jarige vermeende dealer (op 4 augustus 
doodgeschoten door een agent bij een arrestatiepoging) droegen vorige week al lang 
niet meer zijn gezicht. Wel die van Pauline Pearce, "e Heroine of Hackney die na haar 
nachtelijke woede-uitbarsting een instant-internethit werd. Of die van Mohd Asyraf 
Raziq Rosli, de Maleisische student die hondslaf werd beroofd terwijl hij bloedend en 
met een gebroken kaak zijn tanden bij elkaar raapte op de stoep nadat relschoppers 
op hem in hadden gebeukt.
‘Ik denk dat zeker 90 procent van de relschoppers in Engeland geen idee heeft wat 
in godsnaam de aanleiding was,’ reageert onderzoekster Ilse van Leiden. ‘Er worden 
heel makkelijk verklaringen gegeven – verveelde jongeren, werkeloosheid, frustratie 
door politieke onvrede – maar als je alleen gefrustreerd bent kun je ook demonstreren 
in plaats van molotovcocktails gooien. Ik heb het gevoel dat de kick van het rellen zelf 
een steeds belangrijkere motivatie wordt om mee te doen. De krakersrellen in de jaren 
tachtig konden ook uit de hand lopen, maar die gingen nog ergens over.’
De psychologe en criminologe van onderzoeksbureau Beke onderzocht na de rellen 
in Hoek van Holland en het Utrechtse Ondiep (zie kaders) de hardcore relschoppers 
die ze ‘notoire ordeverstoorders’ noemt. 
‘Het is een misverstand dat rellen spontaan ontstaan,’ vertelt ze resoluut. ‘Er is altijd 
een groepje personen dat een rel initieert. Ze hebben een neus voor gelegenheden 
om te rellen en maken een belrondje of trommelen mensen op via sociale media. Ook 
in Engeland roepen 14-jarige jochies niet uit zichzelf: ‘Mam, ik ga e"e rellen in de 
stad.’ Er zijn altijd regisseurs.’

ALCOHOL EN COCAÏNE 
Van Leiden en haar collega’s onderscheiden in het onderzoeksrapport Rellen om 
te rellen drie typen fanatiekelingen: de hooligan, de activist en de wijkverstoorder. 
Bijna zonder uitzondering mannen en overwegend autochtoon (hooligan, activist) 
of juist allochtoon (wijkverstoorder). Van Leiden: ‘Hooligans vormen de overgrote 
meerderheid. Het zijn potige jongens van zo’n 30 jaar met vaak een behoorlijke 
criminele carrière. Ze hebben status waardoor mensen naar ze luisteren en gaan vaak 
heel calculerend te werk. Van tevoren kiezen ze een evenement uit en denken na over 
wapens, vermommingen en de kans dat ze gepakt worden. Echt heel professioneel.’
Naast deze afspraak gestuurde rellen, onderscheiden de onderzoekers rellen die 
 ontbranden door een incident, zoals in de Utrechtse wijk Ondiep. Een laatste vorm 
zijn de door de massa gestuurde rellen, zoals de drieënhalf uur durende veldslag die 
afgelopen week ontstond toen in Lloret de Mar de stroom uitviel in een disco en de 
temperatuur in de menigte letterlijk te hoog opliep. 
‘De aanleidingen zijn verschillend, maar uiteindelijk overlappen de typeringen vaak,’ 
legt Van Leiden uit. ‘Ondiep begon als wijkincident, waardoor het leek alsof de hele 
buurt zich tegen de politie keerde, maar uiteindelijk bleek een hardekernlid van  
FC Utrecht sms’jes te hebben rondgestuurd om te matten. Omdat voetbalwedstrijden 
strenger worden beveiligd gaan hooligans zoeken naar alternatieve podia om te rellen. 
In Ondiep was dat een wijkincident, in Hoek van Holland een dancefeest en er zullen 
er zijn die de straten van Londen hebben gevonden om die geweldskick te ervaren.’
‘De kick van geweld is absoluut een hoofdreden, zo niet dé hoofdreden voor hooligans 
om geweld op te zoeken en te organiseren,’ ziet ook Ramon Spaaij. De socioloog liep 
voor onderzoek naar supportersgeweld mee met voetbalhooligans door heel Europa 
en werd zo ook op sleeptouw genomen naar vooraf geronselde vechtpartijen. 

6 X ROEMRUCHT GEREL
Culemborg (2010) Oud zeer tussen Molukse en Marokkaanse bontkraag-
jes loopt tijdens de jaarwisseling uit de hand. Een auto brandt uit, een ander 
rijdt op een groepje in en het blijft nog lang onrustig in de wijk Terweijde.
Strandrellen Hoek van Holland (2009) Het doorgesnoven sfeertje op 
dancefestival Sunset Grooves slaat door als agenten in burger worden ont-
maskerd door Rotterdamse hooligans. Uiteindelijk schiet de politie gericht 
op aanvallers waarbij Robby van der Leeden (19) dodelijk wordt geraakt.
Graafsewijk Noord (2000, 2005) In deze aandachtswijk in Den Bosch 
breken rellen uit als de politie Pierre Bouleij, een hardekernsupporter van 
de lokale FC, doodschiet omdat hij met een mes zwaait. Vijf jaar later breekt 
weer de pleuris uit als een bewoner behulpzaam de wijk wordt uitgeschopt 
nadat hij in de SBS-show Probleemwijken heeft toegegeven dat hij niet van 
zijn 8-jarige stiefdochter kon afblijven.
De slag bij Beverwijk (1997) Ajax- en Feyenoord-hooligans gaan elkaar in 
een weiland te lijf met messen, honkbalknuppels en ijzeren staven. F-sider 
Carlo Picornie (35) overlijdt uiteindelijk na een klap met een klauwhamer.
Kroningsoproer (1980) Beatrix wordt ingehuldigd als koningin, maar de 
krakers, links-radicalen en anarchisten zijn het daar niet mee eens. Eind-
score: honderden gewonden en miljoenen guldens schade.
Palingoproer (1886) Als het populaire volksvermaak palingtrekken (men 
hange een paling aan een brug en trekke daar aan) wordt verboden, slaat 
in de Jordaan de vlam in de pan. Wanneer dagen later de stofwolken 
wegtrekken heeft het leger 25 relschoppers neergemaaid.

ROEMRUCHTE 
RELLEN. 
DE DOOD 
VAN CARLO  
PICORNIE IN 
 BEVERWIJK 
(LINKS). 
 MOLUKKERS EN
MAROKKANEN 
WORDEN 
UIT ELKAAR 
GEHOUDEN IN 
CULEMBORG.
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DADERS VERTELDEN 
HEM HOE MACHTIG 
ZE ZICH VOELDEN 
ALS ZE EEN MES 
VAN 25  CENTIMETER 
IN  IEMANDS BUIK 
 STAKEN OF HOE ZE GE-
NOTEN VAN DE GEUR 
VAN KRUITDAMPEN

Daders vertelden hem hoe machtig ze zich voelden als ze een mes van 25 centimeter 
in iemands buik staken of hoe ze genoten van de geur van kruitdampen. 
‘Als rellen eenmaal in gang zijn, neemt het lichaam het als het ware over,’ stelt Schinkel. 
‘Mensen zeggen vaak zelf ook achteraf dat ze door de platte adrenaline dingen deden 
die ze niet van plan waren. Maar door te grote focus op die geweldskick vergeet je 
dat er een patroon zit in rellen zoals in Engeland: arme jongeren uit gestigmatiseerde 
buurten die rellen na incidenten met de politie. Het zijn geen willekeurige jongens; 
de geweldskick ontstaat pas als aan een heel stel volwaarden is voldaan.’
Hoogleraar massapsychologie Hans van de Sande houdt sinds de jaren tachtig een 
lijst bij met gevallen waarbij een minderheidsgroep in opstand komt nadat een groeps-
genoot sterft bij contact met de politie (zie kader). ‘Die relschoppers krijgen het idee dat 
ze tegen een vijand vechten. En andersom escaleert het ook. Een agent wil eerst slechts 
dat die mensen naar huis gaan, maar als zijn collega wordt afgevoerd met een gehavend 
gezicht wordt hij ook kwaad. Daardoor raakt de dood van zo’n Duggan al gauw op de 
achtergrond. Het wordt een moreel excuus om het geweld te rechtvaardigen. Zo van: 
de politie heeft een van ons doodgeschoten. Maar in wezen hebben we gewoon lol.’
Hetzelfde geldt voor hooligans, weet Spaaij. ‘Ik ken er die oprechte clubliefde voelen, 
maar er zitten ook genoeg gelegenheidsrelschoppers tussen die voetbal als een excuus 
gebruiken om los te gaan. Die kijken helemaal niet naar de wedstrijd, maar zijn al 
bezig waar ze achteraf het beste de Ajax-bussen kunnen bekogelen.’
Van Leiden: ‘De liefde voor de club heeft plaatsgemaakt voor de liefde voor de rel.’

BEJAARDEN EN JUNKIES
En toch zijn de hardcore knokploegen een absolute minderheid in elke rellende massa, 
benadrukt Van Leiden. ‘Het geaccepteerde gedrag is om weg te lopen als de vlam in de 
pan slaat, maar je hebt altijd mensen – vaak jonge jongens nog zonder strafblad – die 
zich laten meeslepen. Door dat aankleefe"ect worden zij, de wannabe’s of meelopers, 
uiteindelijk de grootste groep en ontstaan zulke enorme mensenmassa’s. Gewoon 
omdat ze worden getrokken door groepsdruk, impulsiviteit en sensatiezucht.’

Van de Sande: ‘Want laten we wel wezen, krachtmetingen en geweld vinden mensen 
– en zeker jonge jongens – nou eenmaal bijzonder fascinerend. Kijk alleen maar hoe 
mensen aan de buis gekluisterd zitten als er ergens een oorlog uitbreekt.’
Van Leiden wijst tot besluit op de Engelse plunderaars waar naast de gangbare gang-
bangers ook bejaarden, schoolmeisjes en junkies tussen zitten. ‘Ik ontken absoluut niet 
dat die gedreven worden door hun sociaal-economische situatie, maar alleen door 
deel uit te maken van de massa voelen ze de anonimiteit om te kunnen doen wat ze 
doen. Ze verliezen tijdelijk hun individuele verantwoordelijkheid en morele kompas 
en drijven mee in de opwinding en sociale identiteit van de groep.’
Van de Sande: ‘Ook relatief onschuldige plunderaars hebben dan ineens heel sterk 
een vijandsbeeld. Ze gaan op rooftocht tegen de rijken en dat geeft een plotseling 
gevoel van macht. En als je dan ook nog eens de politie weet te ontvluchten, voel je 
jezelf helemaal een baasje.’  

DE KOGEL KWAM VAN BLAUW
! Charleroi (2011) Tot twee keer toe overlijdt een cokeverslaafde op het 
politiebureau aan een hartaanval. Resultaat: twee weken rellen inclusief 
molotovcocktails op twee politiebureaus. 
!"Grenoble (2010) Casino-overvaller Karim Boudouda (27) wordt door 
de politie doodgeschoten. Resultaat: tachtig uitgebrande auto’s en een 
vuurgevecht met de politie. 
!"Brussel (2010) Een 25-jarige autodief sterft nadat hem in de gevangenis 
kalmeringsmiddelen zijn toegediend. Resultaat: geplunderde nachtwinkels, 
een afgefikt jeugdcentrum en gesneuvelde auto’s. 
!"Parijs (2009) Pizzabezorger Yacou Sanogo (18) rijdt zich, op de vlucht 
voor de politie, dood. Resultaat: net als in 2007 en 2005, toen er ook 
jongeren stierven na een politieachtervolging, staan de Parijse achterstands-
wijken in de fik. Bij de compleet geëscaleerde rellen van 2005 werd een 
gehandicapte vrouw in brand gestoken en sneuvelden 9193 auto’s.
!"Athene (2008) Alexandros Grigoropoulos (15) wordt doodgeschoten als 
hij een politieauto bekogelt. Resultaat: half Griekenland wordt in drie weken 
afgebroken en in Berlijn wordt de ambassade belaagd.
!"Rome (2007) Een Lazio-fan sterft als een agent waarschuwingsschoten 
afvuurt op vechtende voetbalsupporters. Resultaat: tien gewonde politie-
agenten, een uitgebrande bus en opstootjes door heel Italië. 
!"Amsterdam (2007) Bilal B. (22) steekt in Slotervaart twee agenten 
neer en wordt doodgeschoten. Resultaat: onder meer afgefikte auto’s, 
een bekogeld politiebureau en een cameraploeg belaagd met stoeptegels.
!"Utrecht (2007) Rinie Mulder (54) wordt door een motoragent 
 doodgeschoten na een vechtpartij in Ondiep. Resultaat: de  Utrechtse 
 volkswijk trekt nachtenlang ‘reltoeristen’ die vernielingen plegen, brand-
stichten en de ME bekogelen met vuurwerk.

REVU’S HUISHOOLIGAN BEKENT
‘IK SLINGERDE HET BIERBLIKJE ZONDER 
AARZELING NAAR DE AGENT’
Wouter L., misdaadjournalist: ‘Het was 24 mei 1995, Ajax had zojuist de 
Champions League gewonnen. In euforische toestand liep ik, samen met 
andere feestvierders, naar het Leidseplein. Daar was de situatie explosief, 
er was op dat moment een veldslag gaande tussen de ME en relschoppers. 
Mijn toenmalige vriendin vroeg aan een agent te paard welke kant ze op 
moest. De opgefokte agent, die waarschijnlijk al het nodige te verduren had 
gehad, schreeuwde haar toe dat ze van het plein af moest. NU! Toen zij 
vroeg welke kant ze dan op moest, aarzelde hij niet en haalde uit met zijn 
lat. Pets. Ze kreeg een klap op haar rug. 
Ineens wist ik aan welke kant ik stond in het gekrakeel, dat was niet die van 
de politie. Het halfvolle bierblikje dat ik in mijn hand had, slingerde ik zonder 
aarzeling naar het gehelmde hoofd van de agent. Het miste doel, maar 
daarna heb ik me vol overgave gestort in het steekspel tussen hooligans 
en de ME.! 
Hoewel het bakstenen regende, had het voor mij op dat moment nog het 
meest weg van een spannend spel. Alsof je weer even 11 was en met 
blaaspijpen en zakken vol bessen op jacht ging naar leeftijdgenootjes in de 
buurt naast de jouwe.
Het rellen bestond uit schreeuwen, troep gooien en hard op de politie 
afrennen en weer wegrennen als er een charge werd uitgevoerd. Wat mij 
opviel was de saamhorigheid onder de relschoppers. Een jongen naast 
me, gehuld in het toen uiterst modieuze Australian-trainingspak, gaf me 
op uiterst vriendelijk toon de tip mijn T-shirt stuk te scheuren. Het ene deel 
kon ik dan voor mijn mond binden tegen het traangas. De andere lap kon 
ik gebruiken om mijn handen niet te verbranden als ik een kokend hete 
traangasgranaat oppakte en teruggooide. Het was dikke pret totdat mijn 
vriendin me aan mijn arm trok en resoluut stelde dat het zo wel welletjes 
was. Gelukkig maar, want toen ik me even later omdraaide, zag ik dat het 
groepje relschoppers waar ik kort daarvoor tussen stond werd ingerekend 
door een aanhoudingseenheid. Ik kan me vergissen, maar ook zij zagen 
eruit alsof ze de avond van hun leven hadden. 
Later heb ik, als verslaggever vaak bij rellen gestaan. Of het nou was 
bij demonstraties die uit de hand liepen, voetbalsupporters die zich 
misdroegen of een buurt die explodeerde. Altijd zag ik dezelfde koortsachtige 
opwinding bij voetbalsupporters, agenten en journalisten. Toegegeven, de 
ongeregeldheden leken in niks op die in Groot-Brittannië van vorige week. 
Maar op tv zag ik onder de capuchons vaak een grote grijns. En het lijkt me 
ook dat bij de rellen in Lloret van afgelopen week weinig kansarme jongeren 
betrokken waren. Eerder sensatiebakken voor wie een avondje rellen een 
spannend tijdverdrijf is.’ 

BANLIEUS.
OPSTANDIGE 
JONGEREN 
IN PARIJSE 
 BUITENWIJK.
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