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Executive summary 

 

This thesis is the first of its kind to address the phenomenon of the so-called ‘nachtburgemeesters’ in 

different cities in the Netherlands. The ‘nachtburgermeester’ is a person who is actively involved in the 

night-scene of a city or village and the term can freely be translated as “Mayors of the Night”. Within this 

thesis four types of ‘nachtburgemeesters’ have been identified and described. They differ in matter of 

level of ambition and level of activity. The most ambitious and most active Mayors of the Night are 

chosen for their objectives, while the others are chosen for their visibility in the nightlife. The objectives 

that individual Mayors of the Night might have include (among others), promoting the night (life) of their 

city or village, creating a more creative area to improve the city’s atmosphere,  finding solutions to 

violence on the streets and improving drugs policies.  

 

The number of ‘nachtburgemeesters’ is growing, especially in the last two years (2010 and 2011). 

Besides the growth in the amount of installed Night Mayors, there are also groups of people promoting 

that they would like to institute a mayor of the night for their own cities. Due to these developments, 

awareness among the citizens of the Netherlands should be created. Unfortunately, according to the 

Organization of the first Night Mayor Conference in October 2011, this is not the case. It seems that 

some ‘nachtburgemeesters’ do not generate enough media attention for their cause, which in turn is 

ineffective in creating awareness and image-forming for the citizens of the city. The objective of this 

thesis is to explore how the media writes about the objectives of ‘nachtburgemeesters’ and whether 

they mention a description of their function and activities. 

 

The results and conclusions confirm that a lot of media write about ‘nachtburgemeesters’, yet in many 

cases they but not elaborate on the Night Mayors’ objectives, functions or activities. Some of the Night 

Mayors do generate media attention, for example the Night Mayor of Amsterdam and Nijmegen, and 

they do reach the bigger national news and media, but generally most of the Night Mayors only reach 

the news in local newspapers and are mentioned in general terms. 
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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Voor u ligt mijn masterthesis. Dé afsluiting van een periode die voor mij belangrijk is geweest. Twee jaar 

geleden had ik mijn bachelorthesis geschreven en vanaf dat moment was ik even het spoor bijster. 

Vragen als wat wil ik later gaan doen als ik groot ben? Wat zijn mijn persoonlijke doelen? kwamen 

voorbij. Ik bedacht mij dat een buitenlandse solo reis de oplossing was. Maar vlak voor vertrek besloot ik 

mijzelf toch nog in te schrijven voor een master Geo-Communicatie en met dit besluit veranderde ik van 

universiteit van Amsterdam naar Utrecht. Een tikje ontwennig begon ik met het vervolg van mijn studie, 

maar al snel voelde het goed aan en het bleek een van de beste beslissingen die in dat jaar genomen 

had. Deze master, mijn medestudenten, docenten en thesisgroepje deden mijzelf inzien dat ik hier in 

Utrecht op mijn plaats terecht was gekomen. Hiervoor wil ik iedereen bedanken die hier (waarschijnlijk 

zich ervan onbewust) aan hebben bijgedragen.  

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn thesis begeleidster Bouke van Gorp. Vaak genoeg wist ik ‘het’ 

allemaal even niet meer en stond ik meerdere keren weer ‘on hold’ en brak de paniek uit met een goede 

dosis chaos in mijn hoofd als gevolg. Maar door de gesprekken met mijn begeleidster kwam ik weer op 

het juiste pad terecht en trok de mist vanzelf weer weg. Tot mijn verbazing stond zij zelfs stil bij mijn 

over enthousiaste gecreëerde planningen, en attendeerde mij erop dat de ontspannende momenten ook 

ingepland moesten worden. Beste Bouke, zonder jou als thesis begeleidster weet ik eigenlijk niet hoe ik 

dit had moeten afronden. Bedankt hiervoor! Daarnaast wil ik mijn ouders, zus en Erik bedanken voor alle 

onvoorwaardelijke steun, vertrouwen en begrip die zij mij tijdens het schrijven van mijn thesis hebben 

geboden. Nu ik hier aan terug denk, is dit echt van onschatbare waarde voor mij geweest. 

Dan is het zover om over te gaan tot mijn thesis. Het onderwerp van mijn thesis is niet een onderwerp 

waar de meeste lezers bekend mee zullen zijn, want tijdens het schrijven van mijn thesis heb ik ervaren 

dat er veel vraagtekens zijn bij het fenomeen nachtburgemeesters. Daarom hoop ik dat na het lezen van 

deze thesis de nachtburgemeester voor u een nieuwe en in het bijzonder een diepere betekenis heeft 

gekregen. Ik wens u hierbij veel plezier toe. 

 

Isabel Agterberg 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

Coup van nachtbrakers 

Van onze verslaggevers, DEN HAAG, vrijdag 7 oktober 2011 

Een heuse revolutie in het Haagse nachtleven. Een groep feestbeesten in de hofstad pleit voor het aftreden van de 
nachburgemeester1. De Nachpartij wil een nieuwe gekozen nachtburgemeester die het uitgaan in de stad nieuw leven 
inblaast. De groep opstandelingen zegt Den Haag als uitgaansstad landelijk op de kaart te willen zetten. Volgens de 
Nachpartij heeft een groot aantal Haagse organisaties en personen aangegeven achter het initiatief te staan. De 
nieuwe club wil de functie van nachtburgemeester inhoudelijker maken. Zo zal hij of zij een spilfunctie moeten 
vormen tussen de gemeente en het uitgaanscircuit. Overigens benadrukken de revolutionairen dat het afzetten van de 
huidige benoemde nachtburgemeester geen persoonlijke aanval is. 
Ze willen door verkiezingen voor de prestigieuze functie meer draagvlak en betrokkenheid vanuit het nachtleven 
creëren. Ze gaan er dan ook van uit dat nachtburgemeester Rene Bom zich gewoon verkiesbaar zal stellen. 
Alle Hagenaars boven de 21 jaar kunnen zich verkiesbaar stellen. 
 
Bron: De Telegraaf, 7 oktober 2011 

Er wordt in media over nachtburgemeesters geschreven (zie bovenstaand artikel), maar tegelijkertijd 

bestaat er deels onbekendheid over wat een nachtburgemeester precies, dat merken ook de 

nachtburgemeesters zelf (Nachtburgemeestercongres, oktober 2011). In 2011 werd daarom het eerste 

nachtburgemeestercongres georganiseerd. Het doel van dit congres was de nachtburgemeester voor een 

breder publiek op de kaart zetten en steden die nog geen nachtburgemeester hebben te informeren en 

inspireren (Nachtburgemeestercongres, oktober 2011). Uit het bovenstaande krantenartikel blijkt dat de 

nachtburgemeester wel een zodanig instituut is dat het protest oproept en er door ‘opstandelingen’ 

eisen aan een nachtburgemeester worden gesteld (De Telegraaf, 7 oktober 2011). De Nachpartij van Den 

Haag verwacht van een nachtburgemeester dat hij/zij een inhoudelijke taak heeft. Het 

nachtburgemeesterschap als hobby, zonder doelen en taken is niet langer meer gewenst. De 

nachtburgemeester moet de nacht promoten en het uitgaansleven verbeteren. Hierdoor lijkt het belang 

van een nachtburgemeester toe te nemen: steeds meer steden lijken een nachtburgemeester aan te 

stellen of te kiezen en er wordt meer verwacht van de dragers van deze officieuze titel.  

Enerzijds wordt er media aandacht aan het nachtburgemeesterschap gegeven, maar anderzijds lijkt deze 

kennis niet bij een breder publiek terecht te komen. Activiteiten van een nachtburgemeester dragen bij 

aan de beeldvorming van een nachtburgemeester, vooral als deze door media beschreven worden. Het is 

onbekend of de nachtburgemeester media aandacht weet te genereren voor zijn of haar activiteiten. 

                                                           

1
 In Den Haag wordt de nachtburgemeester uitgesproken en geschreven als nachburgemeester (zonder t). 
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Wanneer dit wel gebeurt, wordt er dan inhoudelijk geschreven over hun functies en doelen? Of is de 

nachtburgemeester toch nog te onbekend om door de media opgemerkt te worden? Het is de aanleiding 

geweest om met deze thesis de eerste beschrijving van het fenomeen nachtburgemeester te geven. 

Hierin staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Hoe schrijven media over de nachtburgemeesters van Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld?  

Het antwoord op deze centrale vraag zal volgen uit inhoudsanalyse van kranten. In dit onderzoek worden 

zowel betaalde en gratis, als nationale en regionale kranten opgenomen, omdat dit zorgt van een goed 

beeld van hoe er in Nederland over nachtburgemeesters geschreven wordt. Het onderzoek richt zich op 

nachtburgemeesters van Nederlandse steden en gemeenten. Ook in Antwerpen is er een 

nachtburgemeester actief, maar omdat Vlaanderen een andere bestuurlijke context kent, zijn de functies 

niet eenvoudig te vergelijken. Deze eerste verkenning van het nachtburgemeesterschap en berichtgeving 

hierover richt zich dus op Nederland. Aan de hand van de volgende deelvragen wordt er naar een 

antwoord gezocht op de hoofdvraag. 

1) Wat is een nachtburgemeester? 

2) Hoe sluiten de doelen van een nachtburgemeester aan bij de wetenschappelijke literatuur? 

3) Hoe wordt er over nachtburgemeesters geschreven in Nederlandse krantenartikelen? 

1.1 Opbouw van de thesis 

Deze thesis begint met een explorerend hoofdstuk, een verkenning van wat een nachtburgemeester 

precies is. De gedachte hierachter is dat veel mensen niet precies weten wat een nachtburgemeester is 

en welke verschillen er tussen nachtburgemeesters bestaan. Met dit hoofdstuk wordt de eerste 

deelvraag beantwoord en wordt beschreven welke doelen een nachtburgemeester heeft. Daarna komt 

pas het theoretisch kader aan de orde zodat het een verdieping geeft aan de beschrijving gegeven in 

hoofdstuk twee. In dit derde hoofdstuk wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur gekeken 

hoe de doelen van een nachtburgemeester beschreven kunnen worden. Vervolgens wordt er in 

hoofdstuk vier de opzet van het beeldvormingsonderzoek beschreven. De keuzen die hierin genomen 

zijn en de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

Aansluitend hierop worden de resultaten van het onderzoek besproken, en wordt er een antwoord 

gegeven op deelvraag drie. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk vijf, wordt er een antwoord gegeven op 

de centrale vraag van deze thesis. 
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1.2 Bronnenstudie 

Over de Nederlandse nachtburgemeesters is niet eerder in de wetenschappelijke literatuur geschreven. 

Hierdoor is het vinden van wetenschappenlijke bronnen over nachtburgemeesters niet mogelijk en dat 

maakt het ingewikkeld om het fenomeen nachtburgemeester en de ontwikkelingen ervan te schrijven. 

Om toch een beschrijving van de nachtburgemeester te kunnen geven is er voor gekozen om bronnen te 

gebruiken die afkomstig zijn van het internet. Volgens Scott kan je het internet als bron gebruikt worden 

mits er rekening wordt gehouden met vier criteria (Bryman, 2008, p. 525): de authenticiteit (van wie is 

de site afkomstig), de mate van betrouwbaarheid (is de site deugdelijk), de geloofwaardigheid (is het 

aannemelijk wat er op een site geschreven is) en de achterliggende gedachte (wat is het doel van de 

maker) bij een site. Daarnaast moet een site representatief en toegankelijk zijn. Aan de hand van deze 

criteria is er naar bronnen gezocht via de online zoekmachine Google. Er is eerst gezocht met de 

zoekterm nachtburgemeester. Uit de resulterende hits kon voornamelijk afgeleid worden in welke 

steden nachtburgemeesters actief zijn. Vervolgens is er verder gezocht aan de hand van de naam van de 

huidige nachtburgemeester gecombineerd met de stad. Een groot aantal van de nachtburgemeesters 

bleek een eigen officiële nachtburgemeestersite te hebben en soms een persoonlijke site van de 

nachtburgemeester met een onderwerp gewijd aan zijn of haar rol als nachtburgemeester. Deze sites 

zijn gebruikt voor de inventarisatie. Ondanks dat het niet goed te achterhalen is of een site volledig 

betrouwbaar is, is de mate van betrouwbaarheid op deze manier wel hoger. Daarnaast is er ook gebruik 

gemaakt van verkregen informatie tijdens het nachtburgemeestercongres op zaterdag 29 oktober 2011 

te Middelbeers en de site, http://www.nachtburgemeesterscongres.nl, die hiermee samengaat. 

Ondanks dat de toegankelijkheid van informatie op het internet enorm is, ontbrak er soms specifieke 

informatie omdat niet alle nachtburgemeesters verwijzen op hun site naar zijn/haar 

nachtburgemeesterschap. Andere websites vielen af omdat bijvoorbeeld de maker van de site 

onduidelijk was. Wanneer er specifieke informatie ontbrak, maar het e-mailadres van de 

nachtburgemeester wel te vinden was, is de betreffende nachtburgemeester geraadpleegd via e-mail. Er 

is bij de dataverzameling van het beschrijvende hoofdstuk alleen voor de jaartallen van benoeming 

gebruik gemaakt van informatie uit online krantenartikelen. De reden hiervoor is omdat deze informatie 

alleen volledig werd door het gebruik van deze krantenartikelen. Voor alle overige informatie is er 

gekozen om geen gebruik te maken van deze bronnen, omdat in het vervolg van de thesis de kranten nu 

juist onderwerp van het onderzoek zijn. Er is ook geen informatie gebruikt van fora, omdat hier bronnen 

onbekend blijven en hierdoor de informatie minder betrouwbaar is.
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Hoofdstuk 2  Nachtburgemeesters van Nederland: een beschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de nachtburgemeesters van Nederland gegeven. Als eerste 

wordt het ontstaan van de nachtburgemeester behandeld. Hierna wordt het werkveld waarin zij actief 

zijn beschreven. Dan wordt er ingegaan op de manier waarop een nachtburgemeester aan zijn of haar 

titel komt. Vervolgens wordt er een typering van het aantal verschillende soorten nachtburgemeesters 

gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een eerste verkenning van de doelen die 

nachtburgemeesters voor zichzelf stellen en welke methoden zij gebruiken om deze te bereiken.  

 

2.1 Ontstaan van de nachtburgemeester: van eretitel tot gekozen Nachtburgemeester 

De bekendste, langstzittende en eerste nachtburgemeester van Nederland is de Rotterdamse dichter en 

Jazz liefhebber Jules Deelder. Sinds de jaren ’70 is hij naast dichter ook nachtburgemeester. Over hoe hij 

aan deze benoeming is gekomen lopen de meningen uiteen, van zelfbenoeming als nachtburgemeester 

(nachtburgemeestercongres) tot gekozen door de inwoners van Rotterdam
2
. Jules Deelder heeft nooit 

bewust gebruik gemaakt van zijn officieuze ambt. Hij heeft er niets over in zijn biografie op zijn site
3
 

staan. Bronnen als Wikipedia vermelden dat hij gekozen is vanwege zijn goede initiatieven in het 

nachtleven. Natuurlijk had Jules Deelder ideeën over hoe de nacht er uit moesten zien, maar dat kwam 

pas later nadat zijn bekendheid als nachtburgemeester toenam. Zelf ziet hij zijn functie heel anders en 

meer als een eretitel (Nachtburgemeestercongres, oktober 2011).  

De nachtburgemeester sprak steeds meer tot de verbeelding, want later worden ook in andere steden 

mensen tot nachtburgemeesters benoemd. Tien jaar later na Rotterdam volgde Schiedam met Johan 

Stokhof als nachtburgemeester. Hij werd benoemd tot nachtburgemeester vanwege ‘zijn onophoudelijk 

bezoek aan de Schiedamse horeca die hij van artistieke adviezen voorzag en stimuleerde tot 

vernieuwingen en veranderingen’
4
. Pas in 1996 werd de eerste nachtburgemeester verkiezing gehouden. 

Dit gebeurde in Den Haag wanneer Yolande Weerdenburg tevens als eerste vrouwelijke 

nachtburgemeester werd gekozen door het volk. Yolande Weerdenburg is kunstenares en nam haar taak 

als nachtburgemeester zeer serieus. Op haar eigen site
5
 schrijft zij dat zij wilde fungeren als 

bruggenbouwer tussen de burger en de gemeente. Als hoofdredacteur en schrijver van de 

                                                           

2
 Bron: http://www.nachtburgemeesterscongres.nl/ [Accessed on 13 February 2012] 

3
 Bron: http://www.deelder.com/ [Accessed on 13 February 2012] 

4
 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Stokhof [Accessed on 28 January 2012] 

5
 Bron: http://www.yolandecentredart.nl/ycas-missie-en-geschiedenis.html [Accessed on 16 January 2012] 
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Nachtburgemeesterkrant kon zij aan thema’s als geluids-, drugs- en horecabeleid via dit medium veel 

aandacht geven. In hoeverre zij hierin verandering heeft kunnen brengen wordt niet uit haar website 

duidelijk. Na zes jaar nachtburgemeester te zijn geweest, heeft zij haar taak beëindigd en zich weer 

gefocust op haar werk als beeldend kunstenaar
6
. Ergens tussen 2001 en nu werd René Bom benoemd tot 

opvolger van Yolande Weerdenburg. Hij werd met deze benoeming de tweede nachtburgemeester van 

Den Haag. Helaas is over hem weinig bekend. Mogelijk werd hij benoemd door Jules Deelder. Op zijn 

site
7
 is vrijwel niets te lezen over zijn functie en welke doelen hij voor ogen heeft met het 

nachtburgemeesterschap. Wel kunnen mensen op de site een nacht met de nachtburgemeester boeken.  

De benoeming van persoon tot nachtburgemeester komt tot stand op twee verschillende manieren. De 

eerste nachtburgemeesters waren een eervolle benoeming en eretitels voor personen die veel gedaan 

hadden of die een geziene gast waren in het nachtleven van de stad. Deze nachtburgemeesters waren 

toonaangevende personen van een stad voor de nacht en fungeerden als inspirator voor anderen. De 

benoeming van een nachtburgemeester verschilt per stad. In Den Haag wordt per keer gekeken hoe de 

verkiezing verloopt en in andere steden zoals in Amsterdam en Groningen wordt na afloop van de 

ambtsperiode steeds dezelfde procedure gevolgd. In enkele steden, bijvoorbeeld in Rotterdam en Sneek, 

is de titel min of meer nachtburgemeester bij een toeval ontstaan. In deze steden is door de volksmond 

iemand tot nachtburgemeester benoemd. Iemand kan ook als nachtburgemeester aangewezen door de 

burgemeester van een stad zoals bij Frans Theunisz in Maastricht is gebeurd
8
. In Tilburg verloopt de 

overdracht weer anders en wordt het stokje van de nachtburgemeester overgedragen door de 

voorgaande nachtburgemeester. Hij/zij peilt dus zelf zijn/haar opvolger.  

                                                           

6
 Bron: E-mailconversatie Yolande Weerdenburg [17 January 2012] 

7
 Bron: http://www.dehaagsebom.nl [Accessed on 16 January 2012] 

8
 Bron: E-mailconversatie Frans Theunisz [24 January 2012] 
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Bron: foto: Hans Gerritsen | www.hansgerritsen.nl 

 

      Nachtburgemeestercongres 2011 
 

Datum: 25 Oktober 2011 

 

Locatie: Middelbeers, gemeente Oirschot 

 

Organisatie:  

Het Eerste Internationale 

nachtburgemeestercongres wordt 

georganiseerd onder auspiciën van Stichting 

Kubes. 

 

Doel:  

De functie van de nachtburgemeester onder 

de aandacht brengen. 

En een eerste ontmoeting plaats laten 

vinden tussen de nachtburgemeesters van 

Nederland en de nachtburgemeester uit 

Vlaanderen. 

 

Belangrijkste uitkomsten: 

De organisatie van het nachtburgemeestercongres pleitte tijdens het congres voor meer ruimte voor de 

nachtburgemeester en andere aanjagers van cultuur. Zij vragen hierbij een bijdrage van de overheid.  Deze 

bedrage hebben zij in acht punten opgesteld en tijdens het congres toegelicht: 

1. Geef nachtburgemeesters waar nodig fysieke ruimte. Elke stad of elk dorp met een nachtburgemeester 

heeft een ‘nachtgemeentehuis’ nodig! 

2. Leg bij niet-commerciële culturele initiatieven de beveiligingskosten niet bij de organisatie neer. 

3. Ga soepel om met de openingstijden. 

4. Zorg dat initiatiefnemers laagdrempeliger in gesprek kunnen komen met officiële instanties. 

5. Zoeken met initiatiefnemers naar oplossingen in plaats van star vasthouden aan procedures en regelgeving. 

6. Vereenvoudig de bureaucratie rond het aanvragen van subsidies; elke instantie hanteert een ander 

formaat. 

7. Toon waardering voor betrokken vrijwilligers. Dat hoeft niet financieel. Zoek naar alternatieve vormen van 

beloning voor getoonde inzet. 

8. Zet een ‘kennisloket’ op per regio voor advisering, waar initiatiefnemers informatie en advies kunnen 

krijgen voor het opzetten van culturele activiteiten en evenement. 

 

Op 13 en 14 oktober 2012 wordt het tweede nachtburgemeestercongres in Nijmegen 

georganiseerd door Doro Krol, de nachtburgemeester van Nijmegen. 

 
Aanwezige nachtburgemeesters: 

Amsterdam   Isis van der Wel 

Nijmegen   Doro Krol 

Maastricht   Frans Theunisz 

Zeist   Henjo Hekman 

Tilburg   Zeus Hoenderop 

Schoonhoven  Marije Willems 

Antwerpen  Vitalski 

Delft   Anna Krul 

Den Haag   René Bom 

Rotterdam  Jules Deelder 

Gooi & Vechtstreek  Toon Kulicki 

Middelbeers  Marjan Smolders 

 

Burgemeester van Oischot R. Severijns 

Dagvoorzitter  Boris van der Ham (D66) Afbeeldingen:  

Boven: Boris van der Ham in gesprek met Jules Deelder. 

Onder: Nachtburgemeesters tijdens het congres 

Bron: beide foto’s zijn gemaakt door Isabel Agterberg 2011 
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Doordat de laatste vier jaar de functies van nachtburgemeesters meer betekenis hebben gekregen, 

worden er tegenwoordig meer verkiezingen gehouden. Hierbij maken veel potentiële 

nachtburgemeesters maken met hun doelen deel uit van de verkiezingsstrijd. Een voorbeeld is de 

nachtburgemeester van Amsterdam, Isis van der Wel
9
. Zij is in februari 2010 gekozen tot 

nachtburgemeester vanwege haar doelen. Als DJ heeft zij veel meegemaakt in het nachtleven in 

Amsterdam en hierin ziet zij veel punten die zij wil verbeteren. Zij wil als nachtburgemeester de 

problemen in het nachtleven zichtbaar maken voor zowel burgers als beleidsmakers. Ook wil zij hierin 

een brug vormen tussen de Amsterdammers en de gemeente. Tenslotte wil ze helpen bij het zoeken 

naar oplossingen voor de problemen. Door middel van gesprekken met verschillende actoren, een 

onderzoek naar de mening van de gebruikers van de nacht (Nachtmonitor 2011), en het organiseren 

van activiteiten probeert zij deze aan te kaarten
10

. Nachtburgemeester Doro Krol
11

 van Nijmegen is ook 

gekozen tot nachtburgemeester om haar doelen en gebruikt haar ambt om de inwoners van Nijmegen 

met elkaar te verbinden. Deze verbondenheid creert zij door activiteiten te organiseren. Daarnaast zet 

zij personen die in de nacht actief zijn in het ‘maanlicht’, dat wil zeggen dat zij deze mensen met een 

beperking, vrijwilligers en mantelzorgers op positieve wijze aandacht geeft door speciaal voor hun 

activiteiten te organiseren en door ‘nacht’ bloemen uit te delen aan mensen die extra steun kunnen 

gebruiken (Krol, 2011, p.1). Tevens wil zij fungeren als brug tussen de burger en overheid waarmee zij 

in het bijzonder de horeca wil bijstaan. Op welke manier zij dit wil doen of waarom de horeca extra 

aandacht verdient wordt op haar site niet beschreven.  

Nachtburgemeesters worden gekozen om hun goede ideeën en initiatieven om de nacht onder de 

aandacht te brengen. Veel nachtburgemeesters worden gekozen door de inwoners van de stad via een 

verkiezingssite, of door de aanwezigen tijdens een georganiseerde verkiezingsbijeenkomst in een 

uitgaansgelegenheid. Door de organisatoren is een jury samengesteld waarin vaak de oude 

nachtburgemeester zitting had. Deze jury bepaalt samen met de aanwezigen door middel van een 

stemming wie de nieuwe nachtburgemeester wordt. Dit doen zij aan de hand van een 

                                                           

9
 Bron: http://www.n8burgemeester.nl [Accessed on 16 January 2012] 

10
 Bron: http://www.n8burgemeester.nl [Accessed on 16 January 2012] 

11
 Bron: http://www.denachtburgemeestervannijmegen.nl/jaaroverzicht2011.pdf [Accessed on 16 January 2012] 
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verkiezingsprogramma, dat wil zeggen dat concrete doelen met betrekking tot de nacht in de stad 

worden gepresenteerd door een potentiële nachtburgemeester. Mensen die zich verkiesbaar willen 

stellen, kunnen zich opgeven, maar vaak nomineert de organisator ook mensen. Wanneer er gekeken 

wordt naar de verhouding tussen benoemingen, verkiezingen of 

mensen die gevraagd worden tot nachtburgemeester, dan wordt 

het merendeel van de nachtburgemeesters gekozen
12

. Helaas is 

van een groot gedeelte huidige nachtburgemeesters onbekend 

hoe zij aan de titel zijn gekomen.  

Een verkiezing van een nachtburgemeester gebeurt niet van de 

een op andere dag. Er komt veel bij kijken om dit te plannen en te 

organiseren. Net zoals de benoeming van de nachtburgemeester 

sterk van stad tot stad verschilt, zijn er ook verschillen in wie de 

verkiezing organiseren. Vaak zijn het bekende personen uit het 

uitgaansleven, mensen die werken in het uitgaansleven of 

personen die actief zijn in de politiek op stedelijk of nationaal 

niveau. In Brielle heeft de lokale horeca als ludieke actie een 

stemmingsronde op internet gehouden en Leen van de Reiden tot 

nachtburgemeester gekozen
13

. Helaas zijn er verder nauwelijks 

betrouwbare bronnen beschikbaar over wie de organisatie achter 

de verschillende verkiezingen is. 

 De meeste hedendaagse nachtburgemeesters worden gekozen voor een bepaalde ambtstermijn. Zij 

worden gekozen of benoemd voor een bepaald aantal jaar. Van de nachtburgemeesters van 

Groningen
14

, Amsterdam
15

, en Tilburg
16

 is bekend dat zij een ambtstermijn hebben van twee jaar.  

                                                           

12
 Bron: Informatie afkomstig uit verschillende internetbronnen gebaseerd op de huidige nachtburgemeesters van 

Nederland tot eind 2011. 
13

 Bron: E-mailconversatie Leen van der Reiden [3 February 2012] 
14

 Bron: http://www.groningernachtwacht.nl [Accessed on 27 January 2012] 
15

 Bron: http://www.n8burgemeester.nl [Accessed on 16 January 2012] 
16

 Bron: http://www.nachtburgemeestertilburg.nl/ [Accessed on 28 January 2012] 

Figuur 1: afbeelding stembriefje 

tijdens Amsterdamse 

nachtburgemeesterverkiezing 

2012 -2014. 

Bron: foto gemaakt door Isabel 

Agterberg 2012 
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2.2 Geografische spreiding van nachtburgemeesters 

Een nachtburgemeester is actief in de stad waar hij/zij woont. Een nachtburgemeester hoeft niet in de 

stad geboren te zijn. Elke stad of dorp kan een nachtburgemeester hebben, waarbij de grootte van de 

stad hierbij van ondergeschikt belang is. Zo heeft Amsterdam met 779.808 inwoners een 

nachtburgemeester, maar is er ook een nachtburgemeester in Middelbeers met 2.775 inwoners actief 

(CBS, 2010). Van de 20 steden zijn er momenteel 19 steden (zie figuur 2, 3 en 4) waarvan bekend is in 

welk jaar een nachtburgemeester benoemd of gekozen is. Het aantal nieuwe nachtburgemeesters is in 

de laatste jaren sterk toegenomen, van 6 nachtburgemeesters in 2009 naar 13 in 2010 en 19 

nachtburgemeesters in 2011 (zie figuur 2). 

Figuur 2: Opkomst van nachtburgemeesters in Nederlandse steden ingedeeld in jaartallen (1960 -2011) 

 
NB: In deze grafiek is de nachtburgemeester van Sneek niet opgenomen, omdat de datum van aanstelling onbekend is. Inclusief 

Sneek zou het totaal aantal actieve nachtburgemeester op 20 komen te liggen. 

Het jaar 2012 is opgenomen als prognosejaar aangezien de verwachting is dat in dit jaar nog twee nachtburgemeesters 

aangesteld zullen worden (zie het cursief genoteerde cijfer). Het totaal aantal nachtburgemeester zou in 2012 op 21 uitkomen. 

Bron: Cijfers zijn afkomstig uit verschillende internetbronnen. 

 

Daarnaast is er van de steden Doetinchem en Alphen aan den Rijn
17

 bekend dat zij in 2012 een 

nachtburgemeester zullen gaan kiezen. Doetinchem wil graag een nachtburgemeester, omdat zij meent 

dat dit bevorderlijk is voor de economie en de leefbaarheid van de stad
18

. Initiatiefnemer Goof Pontier 

                                                           

17
 Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/alphense-pvda-raadslid-wil-nachtwacht-en-nachtburgemeester 

[Accessed on 28 February 2012] 
18

 Bron: http://www.nachtburgemeesterdoetinchem.nl/ [Accessed on 28 February 2012] 
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(vicevoorzitter van de lokale jongerenraad) laat via de site en het bijbehorende ondernemersplan weten 

dat zowel de jongerenraad, horecaondernemers, horecavereniging, de  PVDA fractie als het college van 

burgemeester en wethouders achter de aanstelling van een nachtburgemeester staan (Doetinchem 

Ondernemersplan Nachtburgemeester). Volgens hem, zorgt een nachtburgemeester voor verbinding 

onder de bewoners, en tussen de bewoners, horeca en gemeente
19

. Steden als Doetinchem, waar nog 

geen nachtburgemeester actief is, vinden dat een nachtburgemeester om deze reden een toevoeging is 

voor de stad (Doetinchem Ondernemersplan Nachtburgemeester). 

Figuur 3 laat in een overzicht zien in welke steden een nachtburgemeester actief is. Figuur 4 geeft via 

een kaart een indruk hoe het aantal actieve nachtburgemeesters in steden of dorpen in Nederland 

verspreid zijn. Daarin worden ook de twee steden (Doetinchem en Alphen aan den Rijn) weergegeven 

waar naar verwachting in 2012 verkiezingen voor een nachtburgemeester worden georganiseerd. Er is te 

zien dat de nachtburgemeesters sterk geconcentreerd zijn in de Randstad in de vier grote steden, 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en in hun omgeving. Op de kaart is ook zichtbaar dat er 

geen nachtburgemeesters actief zijn in de provincies Zeeland, Flevoland, Drenthe en Overijssel.  

Figuur 3: Overzicht actieve nachtburgemeesters ingedeeld op steden 

Naam stad Aantal inwoners Naam NB tot december 2011:

Amsterdam 779808 Isis van der Wel

Rotterdam 610386 Jules Deelder

Den Haag (gemeente) 495083 Rene Bom

Utrecht (gemeente) 311367 Boemklatch (feestcollectief)

Het gooi en vechtstreek 244480 Toon Kulicki

Tilburg 206240 Godelieve Engbersen

Groningen (gemeente) 189991 Chris Garrit

Nijmegen 164223 Doro Krol

Haarlem 150670 Tjarda Winkler

Arnhem 148070 Jeroen Glissenaar

Maastricht 119664 Frans Theunisz

Leiden 117915 Marjo Heemskerk

Delft 97690 Anna Krul

Schiedam 75718 Johan Stokhof

Alphen aan den Rijn 72680 Onbekend

Zeist 60824 Henjo Hekman

Doetinchem 56037 Onbekend

Woerden 49748 Marcel Fokker

Sneek 33431 Douwe K

Brielle 15978 Leen van der Reiden

Schoonhoven 11922 Marije Willems

Middelbeers 2775 Marian Smolders  
Bron: CBS 2010 

                                                           

19
 Bron: http://www.nachtburgemeesterdoetinchem.nl/ [Accessed on 28 February 2012] 
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Figuur 4: Puntverspreidingskaart – Spreiding nachtburgemeesters in Nederland 

Legenda: 

 

 

 

Nachtburgemeester aanwezig 

 
 

Verwachting aanstelling 

nachtburgemeester met verkiezing in 

2012 

 

NB: Sneek is wel in deze kaart opgenomen. 

Bron: Kaart gemaakt door Isabel Agterberg. Afbeelding is afkomstig van Wikipedia 
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2.3 Typering van nachtburgemeesters 

Doordat een nachtburgemeester wordt benoemd of gekozen vanwege verschillende redenen, verschilt 

de functie van een nachtburgemeester per stad. De omschrijving van een nachtburgemeester is hierdoor 

het beste te onderscheiden in vier types nachtburgemeesters waaruit duidelijk wordt waar de ambities 

liggen van de nachtburgemeester en welke aanpak er wordt gehanteerd. Figuur 5 geeft een visuele 

schets van de indeling van deze typering waarbij geprobeerd is alle 20 nachtburgemeesters in te delen.  

 

De vier types nachtburgemeesters zijn te onderscheiden als als: 

1. Benoemd om zijn frequente verschijning 

Dit eerste type nachtburgemeester is gekozen omdat deze persoon een echte nachtbraker is. 

Het is een eervolle vermelding en daar is deze persoon trots op. Deze nachtburgemeester is 

aanwezig bij openingen, presentaties en evenementen. Dit type is het minst vooruitstrevend in 

zijn of haar ambt. Deze nachtburgemeesters genieten (enige) lokale bekendheid en worden als 

passief aangeduid, omdat ze niet gekozen zijn om hun doelstelling met betrekking tot de nacht. 

2. Benoemd om zijn daden en persoonlijkheid 

Het tweede type nachtburgemeester is ook een bekendheid in de stad en daarbuiten. Deze 

nachtburgemeester heeft het nachtburgemeesterschap gekregen omdat hij/zij zo bekend is door 

zijn/haar unieke persoonlijkheid. Dit type lijkt wat betreft ambities met betrekking tot het 

nachtburgemeesterschap veel op het eerste type nachtburgemeester. Ook dit tweede type heeft 

geen bewuste ambities om het nachtleven te verbeteren door middel van daden, maar omdat 

hij/zij (landelijk) bekend is, kan dit type nachtburgemeester wel invloed uitoefenen.  

3. Gekozen om zijn plannen 

Het derde type nachtburgemeester is vanwege zijn/haar verkiezingsprogramma en ambities 

gekozen. Deze nachtburgemeester heeft duidelijke plannen en ideeën over de stad in de nacht 

en hoe zaken anders aangepakt moet worden. Deze nachtburgemeester doet alles wat hij/zij kan 

wat in zijn/haar bereik ligt om dit voor elkaar te krijgen. Ook deze nachtburgemeesters zijn vaak 

redelijk bekend in het nachtleven: dit is hun inspiratiebron en ingang voor veranderingen. 

4. Gekozen om zijn plannen en bekendheid 

Het vierde type nachtburgemeester lijkt veel op het derde type, maar is veel bekender door het 

werk wat hij/zij doet. Naast dat deze nachtburgemeester bekend is in de nacht heeft hij/zij ook 

een grote achterban of netwerk waardoor deze nachtburgemeester een groter (media) bereik 

heeft. Het effect dat deze nachtburgemeester kan bereiken is hierdoor groter. Deze 
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nachtburgemeester haalt alles uit de kast om zijn/haar doelen te realiseren en is het meest 

effectief en vooruitstrevend van de vier types nachtburgemeesters.  

 

Figuur 5 laat zien hoe bovenstaande typering van de huidige nachtburgemeesters per stad er 

schematisch uitziet. Op de verticale as staat de bekendheid. De mate van activiteit ten op zichte van zijn 

of haar functie geeft de mate aan in hoeverre hij of zij betekenis geeft aan de functie. Iemand die veel 

plannen en doelen heeft, wordt ingeschaald als iemand met een hoge activiteit. In een aantal gevallen is 

het hebben van geen eigen site of een site waarin gerefereerd wordt aan de functie als 

nachtburgemeester in de tabel opgevat als een nachtburgemeester die meer passief is ten aanzien van 

het nachtburgemeesterschap in verhouding tot iemand die wel een uitgebreide site heeft over het 

nachtburgemeesterschap. De nachtburgemeesters zijn in de tabel aangegeven met de naam van hun 

stad waarin zij nachtburgemeester zijn. 
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Figuur 5: Indeling van de nachtburgemeesters per stad naar het type nachtburgemeester 
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2.4 Overzicht van verschillende doelen van een nachtburgemeester 

In paragraaf 2.4 zijn verschillende type nachtburgemeesters omschreven. Het derde en vierde type 

nachtburgemeester heeft verschillende doelen voor ogen. Deze doelen hebben te maken met de 

omgeving en het tijdstip waarop zij actief zijn, namelijk de nacht in dorpen of steden. Deze doelen gaan 

onder andere in op het verbeteren van het uitgaansleven, maar ook onderwerpen die de nacht meer 

aandacht moeten geven zijn vaak voorkomend zoals het promoten van hun stedelijke nacht als 

uitgaansstad. De doelen van nachtburgemeesters zijn lastig te vinden. Daar komt bij dat op veel sites 

lang niet alle nachtburgemeesters concreet over hun doelen zijn. Een voorbeeld is het citaat van de site 

van de nachtburgemeester van Tilburg: “Van plan om veel activiteiten te organiseren binnen het thema: 

Bewustwording en duurzaamheid. In 2012 komt er veel op ons af.  Belangrijk om juist nu de lokale 

veerkracht in Tilburg te vergroten. 'Als je snel wil gaan ga dan alleen. Als je ver wil komen loop dan 

samen'.”
20

 De nachtburgemeester van Groningen beschrijft wel concreet welke doelen hij belangrijk 

vind. Chris Garrit beschrijft op zijn site dat hij het belangrijk vindt creatieve broedplaatsen te bevorderen, 

maar beschrijft niet welke stappen hij denkt te ondernemen om het doel te bereiken. Een voorbeeld is 

het volgende citaat: “Creatieve broedplaatsen bevorderen. Meer locaties in Groningen aanwijzen waar 

creativiteit zich kan ontwikkelen. Leegstand slim gebruiken en hiervoor openstellen.”
21

  De 

nachtburgemeester van Nijmegen is in de uitwerking van haar doelen iets concreter. Op haar site staat 

het volgende geschreven: ‘Als eerste Nijmeegse Nachtburgemeester streeft Doro Krol naar 

verbondenheid tussen alle lagen van de lokale samenleving. Daarvoor organiseert ze de meest 

uiteenlopende activiteiten op het gebied van cultuur, sport en welzijn. Het liefst ’s avonds of in de kleine 

uurtjes. Op die manier wil ze het nachtelijk stadsleven in een positief daglicht zetten. Zeven 

vooraanstaande Nijmegenaren helpen haar daarbij. Deze Nachtwethouders vormen samen de 8 van de 

Nacht: de N’achtwacht.’
22

  

Hieronder worden de doelen beschreven die voorkomen op officiële websites van de 

nachtburgemeesters. 

 

Doelen ter verhoging van aandacht voor de nacht 

Het promoten van de nacht 

De nachtburgemeester wil zijn/haar nacht promoten. Dit kan zijn om twee verschillende redenen, 

                                                           

20
 Bron: http://www.nachtburgemeestertilburg.nl/ [Accessed on 25 June 2012] 

21
 Bron:  http://chrisgarrit.com/index.php/nachtburgemeester [Accessed on 25 June 2012] 

22
 Bron: http://www.nachtburgemeesternijmegen.nl/ [Accessed on 25 June 2012] 
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namelijk om de nacht van zijn of haar eigen stad te promoten bij de eigen bevolking van de stad of juist 

voor de omgeving van de stad en om hiermee meer publiek aan te trekken. Een voorbeeld van een 

nachtburgemeester die dit doel voor ogen heeft, zijn de organisatoren van de nachtburgemeester van 

Doetinchem. De toekomstige nachtburgemeester van Doetinchem
23

 moet ‘het imago van uitgaan, kunst 

en cultuur verbeteren en promoten’ en zorgen voor een positieve stimulans. De nachtburgemeester 

moet vanuit deze gedachte meer mensen aan het uitgaansleven laten deelnemen. 

Nachtburgemeester als bruggenbouwer 

De nachtburgemeester wil fungeren als bruggenbouwer tussen burger, horeca en gemeente. De 

nachtburgemeester is in zijn of haar ogen de aangewezen persoon om de mening of onderwerpen die 

besproken moeten worden van de burger of de horeca aan de overheid over te brengen, omdat hij of zij 

op beide niveaus actief is. Verder vind hij of zij het belangrijk om verbondenheid tussen mensen te 

creëren. Verschillende nachtburgemeesters hebben zichzelf dit doel gesteld, zoals de 

nachtburgemeester van Amsterdam
24

 en Nijmegen
25

. 

Het aanstellen van een nachtambtenaar 

Aangezien de nachtburgemeester zelf als bruggenbouwer fungeert, zien zij ook het nut in van iemand die 

actief is binnen de politiek. Zij willen hiervoor speciaal een ambtenaar aanstellen die zich bezig houdt en 

verantwoordelijk voelt voor de nacht en het nachtleven. Op dit moment is dit in de gemeente verspreid 

over verschillende afdelingen als cultuur en veiligheid. Door het aanstellen van een ambtenaar met de 

nacht als portefeuille is het gemakkelijker om zaken te regelen met betrekking tot horeca, opening- en 

sluitingstijden, veiligheid en cultuur aangezien er nog maar een aanspreekpunt is. Vooral de 

nachtburgemeester van Amsterdam
26

, Isis van der Wel heeft dit tot een van haar hoofddoelen gemaakt, 

maar in navolging van haar heeft ook de nachtburgemeester van Groningen
27

 dit als doel opgesteld.  

 

Doelen ter verbetering van de nacht 

Het aanpassen van openings- en sluitingstijden 

De openings- en sluitingstijden van restaurants, cafés en uitgaansgelegenheden is een veelbesproken 

                                                           

23
 Bron: http://www.nachtburgemeesterdoetinchem.nl/over-ons/  Accessed on 14 May 2012 

24
 Bron: http://www.n8burgemeester.nl/  [Accessed on 27 January 2012] 

25
 Bron: http://www.denachtburgemeestervannijmegen.nl/wat.html [Accessed on 27 January 2012] 

26
 Bron: http://www.n8burgemeester.nl/  [Accessed on 27 January 2012] 

27
 Bron: http://www.groningernachtwacht.nl/over-ons/[Accessed on 14 May 2012] & 

http://chrisgarrit.com/index.php/nachtburgemeester [Accessed on 14 May 2012] 
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discussiepunt in veel steden. De nachtburgemeester stelt de openingstijden ook graag ter discussie. 

Hij/zij heeft graag dat de horeca zelf bepaalt tot hoe laat zij open blijven. De nachtburgemeester van 

Amsterdam, Isis van der Wel, heeft dit als actiepunt in haar plan
28

 opgenomen. 

Het verminderen van onnodig licht in de nacht 

De nachtburgemeester van Arnhem
29

 wil graag het licht verminderen in de parken om de duisternis van 

de nacht te beschermen. Volgens hem is de schoonheid van de nacht door het licht van de stad niet 

meer zichtbaar. Hij wil mensen weer laten inzien hoe mooi de duisternis is en dat dit niet iets is wat 

onveiligheid teweeg brengt. 

Doelen die zorgen voor meer vrijheid voor cultuur en culturele activiteiten 

Het bevorderen van meer creatieve broedplaatsen 

Verschillende nachtburgemeesters
30

, zoals de steden Amsterdam en Groningen, vragen extra aandacht 

voor het creëren van meer plekken voor kunstenaars en andere creatievelingen. Volgens hen is dit nodig 

zodat de stad vernieuwend blijft en aantrekkelijk voor zowel bewoners en daarbuiten. Zij willen 

leegstaande panden en verwaarloosde locaties gebruiken voor (tijdelijke) broedplaatsen. 

Minder strenge regelgeving voor het organiseren van festivals, exposities en culturele programma’s 

Volgens de nachtburgemeesters van Amsterdam
31

 en Groningen
32

 houdt de strenge regelgeving van de 

gemeente om festivals en exposities te organiseren de creatieve geest tegen. Zij zien graag dat deze 

regels versoepeld worden, zodat er meer ruimte en kansen ontstaan om creatievelingen hun gang te 

laten gaan en dat festivals en exposities spontaan kunnen plaatsvinden.  

Om de doelen te bereiken organiseren de nachtburgemeesters debatten, symposia en activiteiten om 

hun mening te verkondigen en aandacht te vragen voor hun doelen. Daarnaast organiseren zij 

activiteiten
33

 en evenementen zoals festivals om zelf hun creativiteit te uiten en hiermee ook plek te 

                                                           

28
 Bron: http://www.n8burgemeester.nl/  [Accessed on 27 January 2012] 

29
 Bron: http://milieudefensie.nl/lokaal/arnhem/nieuws/jeroen-glissenaar-benoemd-tot-arnhemse-

nachtburgemeester [Accessed 13 February 2012] 
30

 Bron: http://www.n8burgemeester.nl/  [Accessed on 27 January 2012], 

http://www.groningernachtwacht.nl/over-ons/ [Accessed on 14 May 2012] & 

http://chrisgarrit.com/index.php/nachtburgemeester [Accessed on 14 May 2012] 
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 Bron: http://www.n8burgemeester.nl/  [Accessed on 27 January 2012] 
32

 Bron: http://www.groningernachtwacht.nl/over-ons/ [Accessed on 25 June 2012] 
33

 Bron: http://www.nachtburgemeesternijmegen.nl/ [Accessed  on 14 May 2012] & 

http://www.nachtburgemeestertilburg.nl/ [Accessed on 14 May 2012] 
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vinden voor anderen creatievellingen
34

. Er is in opdacht van de nachtburgemeester van Amsterdam, Isis 

van der Wel, ook een onderzoek uitgevoerd naar de nacht. Zij heeft een onderzoeksbureau gevraagd de 

nacht te monitoren onder de Amsterdamse bevolking om meer inzicht te krijgen in de mening van het 

uitgaanspubliek. Deze resultaten heeft zij aan de burgemeester van Amsterdam overhandigd
35

. 

                                                           

34
 Bron: http://www.groningernachtwacht.nl/over-ons/ [Accessed 14 May 2012] 

35
 Bron: http://www.n8burgemeester.nl/nachtmonitor2011.pdf [Accessed on 16 January 2012] 
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Hoofdstuk 3 Stad en nacht – Wetenschappelijke achtergronden bij opkomst van de 

nachtburgemeesters in Nederland 

In de wetenschappelijke literatuur, zowel Nederlandstalig als internationaal, zijn geen artikelen over 

nachtburgemeesters terug te vinden. Dat maakt het schrijven van een literatuur hoofdstuk over dit 

onderwerp tot een uitdaging. Er is gekozen voor een brede benadering van het begrip 

nachtburgemeester en hierin is de focus gelegd op het veld waar de nachtburgemeester actief is. 

Daarnaast is er gekeken naar de verschillende doelen van een nachtburgemeester en hoe hierover in de 

literatuur wordt geschreven.  

 

3.1 Het werkveld van een nachtburgemeester 

Het werkveld van een nachtburgemeester speelt zich af in de avond en nacht van een stad of dorp. 

Nederland heeft sinds de jaren ’60 net zoals veel andere Westerse landen de overgang van een 

industriële naar een postindustriële samenleving doorgemaakt (Bradley & Hall, 2006, p.79). Kenmerkend 

aan een postindustriële samenleving is een economie die voor een groot deel afhankelijk is van de 

dienstensector (Ward, 1998, p.189, Chatterton & Hollands, 2001, p.97, Chatterton & Hollands, 2003, 

p.364). Deze is ontstaan door technologische vernieuwingen in de informatietechnologie, zoals 

verbeteringen in het transport en het ontstaan van nieuwe communicatiemogelijkheden als het internet, 

en mechanisering. De productie van materiële goederen werd vanaf dat moment door computers 

gedaan of door de nieuwe informatie technologie en globaliseringprocessen elders geproduceerd. Deze 

ontwikkelingen hebben voor een stijging van de inkomens en een toename van vrije tijd gezorgd (Ward, 

1998, p.189). De stad verandert hierin mee (Jobse & Musterd, 1994, p.3). Steden worden niet langer 

meer gezien als een werklocatie, maar ook als woonlocatie en een plek voor vertier en vermaak. De stad 

fungeert als plek waar mensen hun vrije tijd kunnen besteden en consumeren. Dat gebeurde al jaren, 

maar is de laatste jaren alleen maar toegenomen (Chatterton & Hollands, 2001, p.95). De genoemde 

maatschappelijke ontwikkelingen in inkomen en vrije tijd zorgde ook voor veranderingen in de 

samenstelling van de huishoudens. Er ontstonden meer stedelijke georiënteerde huishoudens bestaande 

uit een of twee personen die een voorkeur gaven aan ‘een stedelijk behoefte patroon’ (Musterd & 

Ostendorf, 1993, p.3, Ward, 1998, p.189). Deze huishoudens identificeren zichzelf met de stad waarin zij 

wonen dat past bij hun levensstijl van werken overdag en vrijetijdsbesteding in de avonduren (Miles, 

2010). De economie paste zich aan en er ontstond een night-time economy (Williams & College, 2008, 

p.516, Chartterton & Hollands, 2001, p.95, Eldridge & Roberts, 2009, p.11, van Liempt & van Aalst, 2012, 

p.280). Met een night-time economy worden de activiteiten aangegeven die in de nacht plaatsvinden. 
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Dit gebeurt op locaties die door Chatterton en Hollands playscapes worden genoemd (Chatterton en 

Hollands, 2001). Dat zijn plekken waar bij wijze van spreken ‘gespeeld’ kan worden of in andere woorden 

waar vrije tijdsbesteding kan plaatsvinden. De activiteiten die te maken hebben met vrije tijdsbesteding 

(Chatterton & Hollands, 2001, p.95) zijn uiteenlopend zoals uit eten gaan in de avond, drinken in een 

café, dansen in de club tot aan het bezoeken van bioscopen en theater. Ondanks dat veel mensen de 

nacht zien als een playscape is dit voor velen ook een locatie van werk (horeca). Een night-time economy 

gaat dus zowel over werk, vrije tijdsbesteding en natuurlijk de regelgeving die hierbij komt kijken, 

hierdoor zijn er veel gebruikers die soms met elkaar botsen (Eldridge & Roberts, 2009, p.11).  

Het belang van een goedlopende night-time economy neemt toe, omdat de concurrentie tussen steden 

hoog is. Steden willen hiermee nieuwe investeerders aantrekken. Steden doen hierdoor hun uiterste 

best om zo uniek en uitzonderlijk mogelijk te zijn. Zij presenteren zich zien als de ultieme stad om te 

wonen, te werken, en om in de avonduren vrije tijd te besteden. De promotie van hun stad en de 

marketing van hun imago speelt dan ook een belangrijke rol in het stedelijk beleid. Ook de 

nachtburgemeesters zetten zich voor dit imago in. In de volgende paragraaf wordt de 

nachtburgemeester als promotor van de stad uitgebreid aan de hand van wetenschappelijke literatuur 

besproken.  

3.2 Nachtburgemeesters als promotor van de stad 

Nachtburgemeesters hebben uiteenlopende doelen vastgesteld die zij in hun ambtsperiode willen 

bereiken. Deze doelen verschillen per persoon en stad of dorp. Een veel gehoord doel onder de 

nachtburgemeesters is de promotie van de nacht bij de inwoners van de stad of het dorp zelf, of voor 

daarbuiten. In de wetenschappelijke literatuur is dit doel in een bredere context dan alleen de promotie 

van de nacht terug te vinden, namelijk als promotie van de stad waar de nacht een onderdeel van is. Dit 

wordt samengevat in de begrippen city marketing of place marketing (Paddison, 1993, Ashworth & 

Voogd, 1988, Kavaratzis & Ashworth, 2006) en onder place branding (Kavaratzis, 2004, Ashworth, 2009, 

Kavaratzis & Ashworth, 2005). Bovengenoemde begrippen city marketing en place marketing hebben 

dezelfde betekenis, maar het begrip city marketing wordt in toenemende mate in Nederland gebruikt 

(Ashworth & Voogd, 1988, p.65), terwijl place marketing vaker in de Amerikaanse literatuur voorkomt 

(Jobse & Musterd, 1994, p.162). Om verwarring te voorkomen, wordt in deze paragraaf het begrip city 

marketing aangehouden in plaats van place marketing.  
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3.2.1 Overgang van city marketing naar city branding  

Het promoten van een plaats bestaat al sinds eind 19
e
 eeuw (Ward, 1998, p.15). Pas vanaf de jaren ’80 

werd city marketing in de wetenschappelijke literatuur genoemd en is in de jaren daaropvolgend steeds 

meer aandacht gekregen (Braun e.a., 2010, p.2 + p.3, Miles, 2010, p.40, Ashworth & Voogd, 1988). De 

reden hiervoor is de toenemende concurrentiestrijd tussen steden op lokaal, nationaal en internationaal 

niveau (Kavaratzis & Ashworth, 2006, p.17, Paddison, 1993, p.339, Jobse & Musterd, 1994, p.160, Kotler, 

1993, p.21). Harvey noemt het proces van de toenemende aandacht voor city marketing de opkomst van 

het ‘entrepreneurialisme’ (Harvey, 1989, p.4, Chatterton & Hollands, 2001, p.97). Hierin wordt de stad 

gezien als een bedrijf dat geleid moet worden (Harvey, 1989, p.4, Kavaratzis e.a., 2004, p.59, Kavaratzis 

& Ashworth, 2006, p.17 ). In het bedrijfsleven worden veel marketingtechnieken gebruikt om producten 

te promoten en uniek te maken: commerciële producenten doen alsof hun product anders is, ondanks 

dat de eigenschappen hetzelfde zijn (Ashworth, 2009, p.9). Zij voegen op deze manier waarde toe aan 

hun product. Op een dezelfde wijze worden deze technieken ook op steden toegepast en wordt de stad 

als een product gezien (Paddison, 1993, p. 339, Jobse & Musterd, p. 162). Alleen wordt volgens Paddison 

bij city marketing in vergelijking tot product marketing de nadruk op services gelegd in plaats van op 

producten (Paddison, 1993, p.341). Kortom, de term city marketing wordt gebruikt om op verschillende 

manieren te beschrijven waarin een stad zijn positie in de markt kan verbeteren (Ashworth & Voogd, 

1988, p.66). City marketing gaat dus over het promoten en het laten verschillen van een stad in 

vergelijking tot andere steden. Daarnaast is city marketing volgens Paddison het definiëren van een 

imago of het juist opnieuw opbouwen van een imago van een stad (Paddison, 1993, p.340).  

City marketing wordt ingezet door lokale actoren uit de publieke (burgemeester, gemeente, bureau van 

toerisme etc.) en private sector (financiële instanties als banken, kamer van koophandel, 

architectenbureaus), regionale actoren (overheid, gemeente en regionale toeristen bureaus), nationale 

en internationale actoren (ministeries, ambassades en consulaten) (Kotler e.a., 1993, p. 34). Deze 

actoren hebben een specifiek doel voor ogen, maar dit kan verschillen per plaats of gebied. Jobse en 

Musterd onderscheiden twee soorten city marketing: interne en externe city marketing. Interne city 

marketing wordt gebruikt voor de eigen bewoners en het bedrijfsleven (Jobse en Musterd, 1994, p.164) 

en kan worden ingezet om de lokale identiteit te vergroten en sociale ongelijkheid te verminderen 

(Kavaratzis, 2004, p. 70). Externe city marketing wordt gebruikt voor het aantrekken van bedrijven en 

consumenten van buiten de stad (Jobse en Musterd, 1994, p.164), maar ook voor andere bezoekers als 

toeristen, investeerders, forensen, en toekomstige nieuwe bewoners (Braun e.a., 2010, p.4 & Kotler e.a., 

1993, p. 18). Veel citymarketeers zetten sterk in op externe city marketing en lijken de eigen inwoners en 
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het bedrijfsleven van de stad te vergeten. Zo schrijven Jobse en Musterd ‘bij steden met een zwak imago 

kan interne citymarketing een hoger rendement hebben dan extern gerichte campagnes’(Jobse en 

Musterd, 1994, p.164). Hiermee onderschatten citymarketeers de waarde van interne marketing (Jobse 

en Musterd, 1994, p.164 & Braun e.a., 2010, p.4).  

Behalve het begrip city marketing bestaat er ook city branding. Kavaratzis maakt onderscheid tussen 

deze twee begrippen en volgens hem wordt city branding gebruikt om city marketing uit te voeren 

(Kavaratzis, 2004, p. 58). City marketing zorgt voor de basis van het beleid en beïnvloedt hiermee het 

handelen van de gebruikers. Hierbij is city marketing afhankelijk van de manier waarop het beeld wordt 

samengesteld, gecommuniceerd en hoe dit wordt uitgedragen. Op dit laatste gaat city branding dieper 

op in: het aantrekkelijk maken en aanpassen van de stad door middel van het creëren van beeldvorming 

vaak door logo’s en ‘slogans’. Het laat aan de ene kant zien hoe beleid zich ontwikkelt en tegelijkertijd 

zorgt het ervoor dat inwoners zich identificeren met dit beeld (Kavaratzis, 2004, p.58 & Kavaratzis, 

Ashworth, 2005, p. 508). 

Volgens Ashworth wordt place branding op drie manieren toegepast, namelijk via ‘flagship building’, 

‘personality association’ en het organiseren van evenementen. Bij ‘flagship building’ wijst een stad een 

gebouw aan dat uniek en kenmerkend is voor de stad. De stad kan ook een nieuw gebouw bouwen dat 

voldoet aan deze kenmerken. De achterliggende gedacht is dat mensen bij het zien van dit specifieke 

gebouw aan deze stad (gaan) denken (Ashworth, 2009, p.11). Bekende voorbeelden van ‘flagship 

buildings’ zijn de Eiffel toren in Parijs, het Colosseum in Rome en de Martini toren in Groningen. De 

tweede en derde toepassing zijn vanuit het oogpunt van de nachtburgemeester interessanter, omdat 

‘personality association’ en het organiseren van evenementen veel overeenkomsten met 

nachtburgemeesters hebben. Het toepassen van ‘personality association’ betekent dat plaatsen zich 

identificeren met een bepaald individu. De gedachte hierbij is dat mensen de kwaliteiten of 

persoonlijkheid van deze persoon associëren met de stad (Ashworth, 2009, p.11 ). Braun (e.a.) beschrijft 

het gebruik van personality association specifieker, namelijk dat in toenemende mate beleidsmakers 

bewoners van een stad als ambassadeur van een stad benoemen. De invloed van deze bewoners is hoog, 

omdat ‘a strongly involved citizen, in contrast to a mere resident, will show positive behaviour that goes 

beyond ‘normal’ duties of a citizen defined by law and social norms’ (Braun e.a. 2010, p.6).  

De laatste toepassing van place branding is het organiseren van evenementen. ‘Event Hallmarking’ gaat 

volgens Ashworth in op het organiseren en sponsoren van tijdelijke evenementen in een stad. Wanneer 

het evenement een succes is, laat een stad laat zien dat het goed is het tot stand brengen van dit soort 

activiteiten. Dit heeft vervolgens een positieve invloed op de reputatie van een stad (Ashworth, 2009, p. 
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18) en toont hiermee een stad spontaniteit en flexibiliteit in regelgeving aan (Richards & Wilson, 2004, 

p.1931). Wanneer deze toepassing volgens Ashworth wordt gecombineerd met ‘personality assocation’ 

dan is de impact nog groter (Ashworth, 2009, p.20). Dit laat een overeenkomst zien met de 

nachtburgemeester die vanuit zijn of haar naam graag evenementen organiseert om zijn stad of dorp op 

de kaart te zetten. Echter is volgens Ashworth de invloed van evenementen voor branding alleen groot 

wanneer het gaat om grote evenementen in steden, zoals de Olympische zomerspelen van 1992 in 

Barcelona en in 2008 in Beijing. Ashworth en Kavaratzis kijken ook naar de invloed van het organiseren 

van culturele evenementen. Uit dit onderzoek naar de promotie van de stad Amsterdam blijkt dat 

culturele evenementen een belangrijke plaats in nemen bij place branding. Het effect van culturele 

evenementen is groot omdat het ‘big moments of visuality’zijn. (Kavaratzis & Ashworth, 2004, p.21). 

Bradley en Hall hebben ook de nadruk gelegd op (culturele) festivals als evenementen. Zij suggereren 

hier ook de mogelijkheid dat festivals zorgen voor interne city marketing, namelijk dat mensen in de stad 

blijven in plaats van dat er mensen van buiten af worden aangetrokken (Bradley & Hall, 2006, p.80).  

 

3.2.2. Bedenkingen en beperkingen van city marketing en branding 

Helaas zijn er ook bedenkingen over de effecten van city marketing en city branding. Het probleem ligt 

hierin dat city marketing zich richt op diensten en niet op producten. Hierdoor is er weinig bewijs om het 

effect van city marketing te meten, en is het niet goed te zeggen of city marketing het doel bereikt wat 

beoogd is (Paddison, 1993, p.342 & Miles, 2010, p.41). Verder geeft Paddison aan dat de grenzen van 

steden niet altijd duidelijk zijn. Het is geen begrensd product. City marketeers moeten zich daarom 

afvragen of zij promotie maken voor de stad of voor het gehele regionale gebied, omdat de marketing 

ook vaak invloed heeft op de omgeving van de stad (Paddison, 1993, p.342). Ook hier is niet te goed te 

meten tot hoe ver city marketing reikt en welk effect het heeft met betrekking tot het bedoelde gebied. 

Daarnaast is er nog een moeilijkheid waar city marketeers tegenaan lopen. De doelgroep bij city 

marketing is breed en bestaat uit inwoners tot aan investeerders. Dit betekent dat elke doelgroep een 

eigen benadering nodig heeft en dit zal terug moeten komen in de city marketing aanpak 

(Kavaratizis,2004, p.66). Een laatste beperking is het gebruik van typische beelden van een stad. Vanolo 

beschrijft in zijn artikel dat lastig is te achterhalen welke beelden positieve dan wel negatieve associaties 

hebben met een stad. Hierdoor ontstaat er veel onwetendheid over welke beelden wel of niet gebruikt 

moeten worden in de city marketing (Vanolo, 2008, p.371).  
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3.3 De nachtburgemeester en de creatieve stad 

Een ander doel wat onder andere de nachtburgemeester van Amsterdam sterk nastreeft is het promoten 

en creëren van meer creativiteit in de stad. Deze combinatie van creativiteit en citybranding is ook terug 

te vinden in de wetenschappelijke literatuur (Vanolo, 2008, Miles, 2010, Eldridge & Roberts, 2009, 

Ashworth, 2009). Hierbij wordt vaak gerefereerd aan de ideeën van Florida (2002) over de toekomst van 

de stad. Hij beschrijft ‘The Creative Class’ als de dominante klasse van de samenleving, welke bestaat uit 

een mix van artiesten, wetenschappers, analisten en opiniemakers (Florida, 2002, p. 8). Zij zorgen voor 

een bepaalde ‘Bohemianisation’ in de stad. Ondanks dat deze sfeer alleen in een klein gedeelte van een 

stad aanwezig is, heeft de aanwezigheid van de creatieve klasse invloed op het imago van de stad als een 

geheel. Het trekt investeerders en toekomstige bewoners aan, wat volgens Florida zorgt voor 

economische groei (Vanolo, 2009, p.370). Steden willen omwille van economische groei de creatieve 

klasse aantrekken. Dit kan volgens Florida via de aanwezigheid van de 3T’s in een stad. Deze staan voor 

technologie, talent en tolerantie. Hierbij bedoelt hij met talent de aanwezigheid hoogopgeleiden. 

Technologie gaat over innovatie en concentraties van ‘ high tech industry’ in de regio van steden. 

Tolerantie wordt door hem gedefinieerd als een locatie waar ruimte is voor ‘openess, inclusiveness, and 

diversity to all ethnicities, races, and walks of life’ (Florida, 2002, p.10). Kortom tolerantie staat voor een 

gezond leefklimaat waar iedereen zich vrij van kan bewegen. Florida geeft via de Bohemian index 

(aanwezigheid van werkzame creatieve klasse), de Gay index (het aantal homoseksuelen) en de Melting-

pot index (hoeveel eerstegeneratieallochtonen er in een stad wonen) aan hoe de tolerantie gemeten kan 

worden. Een hoge score op deze indexen staat voor een hoog niveau van tolerantie in een stad (Florida, 

2002, p.13 & 13). De ideeën van Florida zijn erg populair onder beleidsmakers, planners en politici. Zij 

proberen deze drie pijlers (3T’s) in te zetten in de beleidsvoering van steden (Ashworth, 2009, p.18, 

Eldridge & Roberts, 2009, p.39, Vanolo, 2009, p.370). In veel city marketing van steden is dit ook terug te 

zien ondanks de eerder genoemde beperkingen van city marketing (Vanolo, 2009, p.371). Maar er zijn 

ook kritieken op de ideeen van Florida. De eerste omvat dat Florida bijvoorbeeld de 3T’s vaag beschrijft 

en weinig voorbeelden geeft. Hierdoor is het onduidelijk wat er precies onder ‘high tech industry’. 

Florida geeft wel voorbeelden van steden die deze 3T’s bevatten, maar beschrijft niet hoe deze binnen 

de steden eruit zien. Dit zorgt ervoor dat de 3T’s niet goed toepasbaar zijn in vervolg onderzoek (Stam en 

de Jong, 2005, p.2 & Marlet en Woerkens, 2004, p.2). Een ander kritiek punt is dat Florida alleen 

Amerikaanse steden gebruikt in zijn onderzoek. Steden uit de VS hebben een andere context dan 

Nederlandse en Europese steden waardoor het onderzoek niet genereerbaar is (Stam en de Jong, 2005, 

p.2). In het onderzoek van Florida wordt verder weinig empirisch bewijs gegeven voor zijn bevindingen, 
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waardoor het causale verband van dat de creatieve klasse voor economische groei zorgt niet 

onderbouwd wordt (Stam en de Jong, 2005, p.2 & Marlet en Woerkens, 2004, p.2) 

3.4 De schaduwzijde van de nacht en de nachtburgemeester 

De stad heeft zich de laatste tien jaar sterker ontwikkeld tot een uitgaanscentrum waar mensen hun vrije 

tijd besteden (van Aalst en van Liempt, 2011, p.9). Helaas heeft het bruisende nachtleven met vermaak 

en vertier ook een schaduwzijde. In de nacht komen veel problemen naar voren met de bijbehorende 

angstgevoelens (Aalst en Schwanen, 2009, p.157, Williams & College, 2008, p.518). Deze ontstaan door 

dat de sociale en fysieke veiligheid in gevaar worden gebracht door geweld op straat en alcohol- en 

drugsongevallen (sociale veiligheid) en het ontbreken van verlichting in openbare ruimte of begroeiing 

van gewassen die voor onveilige situaties zorgen (fysieke veiligheid) (van Aalst e.a., 2004, p.20). Deze 

problemen zijn met de groei van het uitgaansleven toegenomen (Scheepmaker, 2011, p.5). 

Nachtburgemeesters hebben doelen voor ogen om deze problemen aan te pakken, want bij de promotie 

van de nacht van hun stad zijn problemen alles behalve gewenst. Wanneer bezoekers worden 

geconfronteerd met dronken jongeren of angstig zijn slachtoffer te worden van geweld, bestaat de kans 

dat ze de volgende keer wegblijven’ beschrijven van Aalst en van Liempt in hun artikel over het 

uitgaansleven (2011, p.9). Tot 2000 was er in Nederland sprake van een gedoogbeleid op het gebied van 

drugs en overlast, maar sindsdien is er sprake van een nieuwe aanpak (Scheepmaker, 2011, p.5) en 

wordt de controle opgevoerd (van Melik e.a., p.31). Om het uitgaansleven in Nederland veiliger te 

maken worden steden en de lokale horeca opgeroepen om mee te werken aan een beleid om veiliger 

uitgaan mogelijk te maken (van Aalst en Schwanen, 2009, p.158). In 2003 werd door het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) geïntroduceerd 

waarmee steden aan de hand van een stappenplan een veiliger uitgaansgebied kunnen creëren (van 

Aalst en van Liempt, 2011, p.11). Daarnaast zijn er door de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Veiligheid en Justitie reclamefilmpjes ontwikkeld om burgers op te roepen in actie te komen (door 

inschakeling van hulp en politie bij het zien van wetsovertredingen) en zo bij te dragen aan een veiliger 

leefomgeving. Ook worden er steeds meer in steden camera’s geplaatst om de veiligheid te waarborgen 

en toezicht te houden. Van Aalst en van Liempt beschrijven hoe Rotterdam en Utrecht maatregelen 

nemen tegen het uitgaansgeweld. In Rotterdam wordt er een zero-tolerance beleid gevoerd om het 

uitgaansgeweld terug te dringen (van Aalst en van Liempt, 2011, p.13). Maatregelen die ter uitvoering 

van dit beleid werden genomen, bestaan uit vast cameratoezicht in het gehele uitgaansgebied van de 

binnenstad, politie en stadstoezicht, sociaal veilige verlichting en beperkte sluitingstijden (van Aalst en 

van Liempt, 2011, p. 16). Ook in Utrecht zijn er maatregelen genomen die betrekking hebben op het 
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veilig uitgaan. Deze komen gedeeltelijk overeen met de maatregelen van Rotterdam, maar Utrecht 

houdt vast aan vrije sluitingstijden van uitgaansgelegenheden en heeft minder juridische maatregelen 

ingevoerd (van Aalst en van Liempt, 2011, p. 16). Beide steden laten volgens van Aalst en van Liempt een 

toename van het aantal veiligheidsmaatregelen zien die zich voornamelijk in de binnenstad, namelijk in 

het uitgaansgebied, van toepassing zijn. (Van Aalst en van Liempt, 2011, p.21). Ondanks deze 

maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de openbare ruimte, wordt volgens hen het 

uitgaansleven door de gebruiker op verschillende manieren beleefd: ‘beveiliging door politie, 

bewakingsdiensten en uitsmijters van clubs kan de veiligheid in een uitgaansgebied vergroten, maar 

tegelijkertijd tot irritaties onder stappers leiden’ (Van Aalst en van Liempt, 2011, p.21). Hierin bestaat 

een contrast tussen de beleving van gebruikers van het uitgaansleven, want waarbij beveiliging in een 

gebied voor de ene persoon ervaren wordt als een veilig, ziet de ander het als een gebied waar juist 

overlast kan plaatsvinden.  

Dit laat zien dat het gevoel voor onveiligheid mensen al kan weerhouden om een plek te bezoeken, maar 

dat zich voornamelijk kan richten op plekken waarvan bekend is dat er veel overlast is (van Aalst en 

Schwanen, 2009, p.158). Het uitbannen van deze gevoelens is volgens van Aalst en Schwanen 

onmogelijk, omdat de factoren die hiervoor zorgen te complex zijn om hier beleid om te maken (van Aalt 

en Schwanen, 2009, p.173).  

 

De beschrijving van het werkveld en de doelen van nachtburgemeester heeft aangegeven hoe deze 

aansluiten bij de wetenschappelijke achtergrond. Het heeft voor een context gezorgd waarin het 

werkveld de nachtburgemeester beter te begrijpen is. Veel nachtburgemeesters zien zichzelf als 

oplossing van de problemen die de nacht met zich mee brengt. Zij willen als bruggenbouwer fungeren 

tussen het uitgaanspubliek, de horeca en de gemeente. Een andere groep nachtburgemeesters, zoals de 

nachtburgemeester van Amsterdam en Groningen, zien meer in de aanstelling van een ambtenaar die 

zich verantwoordelijk voelt voor alles wat met de nacht te maken heeft omdat deze nu ontbreekt. 

Daarnaast geeft de wetenschappelijke beschrijving meer inzicht hoe de doelen van de 

nachtburgemeester gevormd zijn. Veel doelen van de nachtburgemeesters tonen overeenkomsten met 

de literatuur over city marketing. Deze overeenkomsten uiten zich in dat nachtburgemeesters de nacht 

op interne als externe wijze promoten door mensen van binnen de stad meer te betrekken bij het 

nachtleven, en extern door mensen van buiten af aan te trekken. Daarnaast toont de nachtburgemeester 

overeenkomsten met het begrip ‘personality association’ van Ashworth (2009, p.11) waarbij bekende 

personen of personen met een bepaalde mening van een stad worden gebruikt als place branding. Hierin 
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kan de nachtburgemeester namelijk gezien worden als gezicht van de nacht van een stad of dorp. 

Aangezien city marketing ook beperkingen kent die invloed hebben op het effect, het bereik en de 

methode van marketing voor doelgroepen, zullen deze beperkingen ook op de nachtburgemeester van 

invloed zijn. De literatuur over de creatieve stad toont ook veel overeenkomsten met de 

nachtburgemeester Isis van de Wel (Amsterdam). Zij gelooft in de invloed van de bohème door de 

creatieve klasse. Haar streven is om meer ruimte te creëren voor het ontstaan van creatieve 

broedplaatsen. Haar doel past hierdoor sterk bij de ideeën van Florida, namelijk dat creatievelingen 

aangetrokken worden door een tolerante, creatieve en kwalitatieve omgeving (Florida, 2002, p.8). 

Nachtburgemeesters zijn sterk gericht op het verbeteren van de stad door problemen op te lossen en 

hiermee de nacht veiliger te maken. Toch zijn de doelen van verschillende nachtburgemeesters hierin 

contrasterend. Hoewel het uitbannen van geweld in het uitgaansleven in ieders lijstje centraal staat en 

zij aanhanger zijn van een streng beleid te voorkoming van geweld, zijn sommige nachtburgemeesters 

ook een voorstander van langere openingstijden en een flexibelere omgang met het organiseren van 

spontane (nu nog illegale) feesten op straat.  

Nu dat de doelen aan de hand van de wetenschappelijke literatuur beschreven zijn, zal het volgende 

hoofdstuk ingegaan op het onderzoek waarin gekeken wordt hoe deze in Nederlandse kranten worden 

beschreven. 
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Hoofdstuk 4  Onderzoek 

In deze thesis wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:: hoe schrijven media over de 

nachtburgemeesters van Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld? Aan de hand van deze vraag wordt 

er gekeken in welke mate Nederlandse kranten schrijven over het fenomeen nachtburgemeesters. 

Daarnaast wordt er gekeken hoe zij schrijven over nachtburgemeesters van Nederland en of zij daarbij 

ook de verschillende doelen die nachtburgemeesters voor ogen hebben noemen.  

Hierbij horen de volgende  deelvragen: 

1) Wat is een nachtburgemeester? 

2)  Hoe sluiten de doelen van een nachtburgemeester aan bij de wetenschappelijke literatuur? 

3) Hoe wordt er over nachtburgemeesters geschreven in Nederlandse krantenartikelen? 

Deelvraag 1 en 2 zijn reeds beantwoord in de voorgaande hoofdstukken. In hoofdstuk 2 werd uit figuur 2 

duidelijk dat er sinds 2006 sprake is van een stijging van het aantal nachtburgemeesters in Nederland. 

Vooral in de afgelopen jaren, de jaren 2010 en 2011, is het aantal nachtburgemeesters gestegen van 6 in 

2009 naar 13 nachtburgemeesters in 2010 en naar 19 nachtburgemeesters in 2011. Hierbij wordt er 

vanuit gegaan dat als er een toename van het aantal nachtburgemeesters is, mensen zich meer bewust 

zijn van het bestaan van een nachtburgemeester. Toch lijkt het onderwerp bij veel mensen vaak 

onbekend en daar zijn ook de nachtburgemeesters zelf zich van bewust. In het volgende hoofdstuk zal 

antwoord worden gegeven op deelvraag 3. Er wordt gekeken hoe het beeld van nachtburgemeesters in 

krantenartikelen worden weergegeven. Omdat de nadruk ligt op hoe vaak de doelen in media genoemd 

worden, wordt er onderzoek gedaan naar artikelen in kranten. Om dat te doen wordt er inhoudsanalyse 

toegepast. Er wordt eerst ingegaan op hoe inhoudsanalyse is ontstaan en hoe het gebruikt kan worden 

als onderzoeksmethode. Vervolgens wordt er ingegaan op de aanpak van het onderzoek. Hierin wordt 

besproken welke zoektermen zijn gebruikt en op welke wijze de krantenartikelen zijn geselecteerd. 

Tenslotte wordt besproken hoe de artikelen zijn geanalyseerd aan de hand van een coderingsschema. 

4.1 Inhoudsanalyse als onderzoeksmethode 

Inhoudsanalyse is een onderzoekstype dat gebruikt wordt met als doel communicatieboodschappen van 

media te analyseren (Pleiter, 2006, p. 7, Gorp e.a., 2005, p3, Krippendorff, 2004, p.18, Bryman, 2008, p 

27). Verschillende soorten media kunnen door inhoudsanalyse onderzocht worden: van kranten en het 

journaal tot aan internetfora, brieven, folders, beleidstukken en tv-series (Bryman, 2008, p 523). Het is 

aan het eerst genoemde medium te danken dat de inhoudsanalyse is ontstaan. De explosieve toename 

van het aantal kranten vanaf het begin van de twintigste eeuw en met name na de tweede wereldoorlog 
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zorgde ervoor dat onderzoekers de invloed van de artikelen wilde begrijpen. De Koude Oorlog in de jaren 

’80 zorgde voor een tweede golf voor de interesse van de invloed van media waardoor de waardering 

voor inhoudsanalyse toenam (Krippendorff, 2005, p.5). Er is nog steeds interesse naar de invloed van 

media. Tegenwoordig alleen niet zo zeer meer naar de directe invloed van media gekeken, maar naar de 

indirecte invloed van agendasetting van media: media kunnen niet bepalen wat de mening van mensen 

is, maar zij kunnen wel via de berichtgeving sturen waarover mensen gaan nadenken en praten 

(McQuail, 2005, p.512).  

Het onderzoek dat de wetenschappers toepasten op de kranten ging voornamelijk uit van objectieve 

tellingen van het aantal losse kenmerken. Dit type onderzoek wordt door Krippendorff de ‘kwantitatieve 

krantenanalyse’ genoemd (Krippendorff, 2005, p.5) en werd later beschouwd als de klassieke 

inhoudsanalyse, de kwantitatieve inhoudsanalyse (Pleiter, 2006, p.2). 

Rond de jaren ’50 ontstaat er kritiek op deze manier van analyseren. Deze kritiek gaat in op het 

analyseren op basis van objectieve tellingen en zou betekenen dat de betekenis boodschap van een tekst 

bestaat uit het losse kenmerken van frequenties en aantallen (Pleiter, 2006, p.4). Een kleine groep 

wetenschappers vonden dit te beperkt en pleiten voor een tweede type inhoudsanalyse ontwikkeld, 

namelijk de kwalitatieve inhoudsanalyse. Bij kwalitatieve inhoudsanalyse wordt de boodschap van de 

media geanalyseerd. In deze analyse wordt rekening gehouden met het beeld dat in de boodschap 

schuilt en de manier waarop er bijvoorbeeld in kranten wordt geschreven. Ook dit type inhoudsanalyse 

krijgt kritiek. Krippendorff schrijft hierover dat er niet van een kwalitatief type inhoudsanalyse gesproken 

kan worden, omdat alle interpretaties van teksten uiteindelijk ook in tellingen worden omgezet 

(Krippendorff, 2004, p.16).  

Inhoudsanalyse wordt als onderzoeksmethode op zich ook nog wel eens bekritiseerd. Deze kritiek gaat in 

op de objectiviteit van het onderzoek. Omdat teksten altijd door mensen geselecteerd en geanalyseerd 

worden, is er altijd sprake van een eigen interpretatie en als gevolg hiervan een subjectiviteit in het 

onderzoek (Bryman, 2008, p.291). Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn, maar onderzoeken die 

onder de Cultural Studies vallen en waar dit onderzoek ook toebehoort, bevatten altijd een bepaalde 

subjectiviteit. Zolang de wetenschappelijke normen blijven gelden en andere onderzoekers het 

onderzoek kunnen verifiëren en falsificeren is de subjectiviteit acceptabel. 
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4.2 Aanpak van het onderzoek 

Dit onderzoek is alleen gebaseerd op teksten. Dat betekent dat eventuele afbeeldingen in de artikelen 

niet zijn opgenomen in het onderzoek. Het onderzoek is van start gegaan door te analyseren hoeveel 

artikelen er gepubliceerd zijn over de nachtburgemeesters in Nederland. Hierbij is er gezocht naar 

krantenartikelen met de zoekterm ‘Nachtburgemeester’ in de databankmachine LexisNexis Academic in 

de periode van 1 januari 2006 tot 1 januari 2012. Deze periode van zes jaar is bewust gekozen, omdat 

deze periode de toename van het aantal nachtburgemeester uit figuur 2 omvat. Dit heeft een 

verzameling bruikbare artikelen opgeleverd waarmee gekeken kon worden hoe vaak er over 

nachtburgemeester geschreven wordt. Teven kunnen hiermee uitspraken over de bekendheid van een 

nachtburgemeester gedaan worden. Er is gekozen om geen steekproef toe te passen op het aantal 

bruikbare krantenartikelen. De gedachte hierbij is dat via deze aanpak er een vollediger beeld ontstaat in 

hoeverre er door media artikelen worden geschreven waarin ook de doelen en de functie van de 

nachtburgemeester beschreven worden dan wanneer er een selectie artikelen geanalyseerd wordt. 

 Vervolgens zijn de artikelen geselecteerd op het aantal soorten kranten. Hierbij is een keuze gemaakt 

voor alle Nederlandse dagbladen in de categorieën landelijke, regionale en gratis dagbladen. Om de 

analyse overzichtelijker te maken is er een verdeling gemaakt tussen nationale en regionale dagbladen. 

Nachtburgemeesters zijn actief in steden verspreid over Nederland en hierdoor is er gekozen voor zowel 

regionale als nationale dagbladen. De categorie gratis dagbladen is vanwege het landelijke bereik en de 

hoge oplage bij de categorie nationale dagbladen toegevoegd. Dit geldt ook voor het Financiële Dagblad 

dat eigenlijk een gespecialiseerde krant is en niet onder de landelijke dagbladen valt (Bakker e.a., 2007, 

p.10). Ondanks een lagere oplage van het Financiële Dagblad is er vanwege hetzelfde bereik als de 

nationale dagbladen hiervoor gekozen. 

Tijdens het analyseren van de artikelen wordt er inhoudelijk gekeken naar de volgende vragen: 

a) Welke krant heeft iets over een nachtburgemeester geschreven? 

b) Welke nachtburgemeester van welke stad wordt in het krantenartikel genoemd? 

c) Op welke manier wordt er over een nachtburgemeester geschreven? 

d) Wordt er een omschrijving gegeven van de doelen van een nachtburgemeester? 

e) Wordt er een omschrijving gegeven van de activiteiten van een nachtburgemeester? 

f) Wordt er een omschrijving gegeven van de functie van een nachtburgemeester? 

Deze vragen zijn vertaald in een coderingschema waarmee alle artikelen beoordeeld en in Excel geteld 

kunnen worden. Figuur 6 laat zien hoe het coderingschema is opgebouwd op basis van de informatie die 

naar voren is gekomen van de internetsites zoals gebruikt in het tweede hoofdstuk. 
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Figuur 6: coderingschema voor inhoudsanalyse met toelichting 

Onderwerp Geselecteerde kenmerken 

Krant & Jaartal Naam van de krant waarin het is gepubliceerd. 

Jaar van Publicatie. 

Deze informatie zorgt voor een overzicht van 

wanneer en door welke krant geschreven wordt 

over een nachtburgemeester. Met deze informatie 

kunnen er uitspraken worden gedaan in hoeverre 

nachtburgemeesters media aandacht weten te 

genereren. 

Nachtburgemeester Naam van de stad van de nachtburgemeester 

Naam van de nachtburgemeester 

Publicatie soort: Hoe wordt er over de NB geschreven: 

Een artikel over de NB (interview, column, 

verkiezing, mening, aanwezig/afwezig bij 

evenement) 

Een artikel over de persoon achter de NB (vanwege 

zijn of haar beroep) 

Context (hierbij gaat de inhoud van het artikel over 

een ander onderwerp dan de nachtburgemeester, 

maar wordt de nachtburgemeester wel kort in het 

artikel genoemd) 

Positief/Negatief/Neutraal 

Positief = er wordt genoemd dat 

nachtburgemeesters een goede invloed hebben, dat 

zij iets bereikt hebben, dat een door hun geslaagde 

evenement/activiteit geslaagd is, dat de functie een 

toevoeging is voor een stad. 

Neutraal = er wordt feitelijk iets over de 

nachtburgemeester geschreven, maar er wordt niet 

iets uitermate positief/negatiefs geschreven. 

Negatief = er wordt geschreven dat een 

nachtburgemeester ergens niet aanwezig was, een 

evenement/activiteit niet geslaagd is, dat de functie 

geen toevoeging is voor een stad. 

Doel van nachtburgemeester Welke doelen worden genoemd in het artikel: 

NB wil fungeren als als bruggenbouwer: 

bruggenbouwer. 

NB wil het nachtleven nachtleven promoten: 

marketing en promotie van de stad/nacht. 

NB wil mensen samenbrengen 

NB wil de veiligheid van de nacht verbeteren: 

geweld op straat, geluidsoverlast, overlast door 

alcohol- en/of drugsgebruik. 

NB wil de opening- en sluitingstijden aanpassen 

NB wil creativiteit creëren: creatieve broedplaatsen 

NB wil cultuur bevorderen 
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Overige doelen (nog onbekend) 

Activiteiten van nachtburgemeester Welke activiteiten worden er georganiseerd door de 

nachtburgemeester? Worden er activiteiten 

genoemd die te maken hebben met: 

activiteiten die betrekking hebben op het uitgaan, 

zoals concerten, feesten, festivals. 

Debatten 

Rondleidingen door de omgeving in de nacht 

Overig 

Worden deze activiteiten in verband gebracht met 

het doel dat de nachtburgemeester wil bereiken? 

(Er wordt letterlijk genoemd dat de activiteit wordt 

georganiseerd om een doel te bereiken) 

Functie van nachtburgemeester Wordt er beschreven wat de functie van een 

nachtburgemeester inhoudt? 

Aantal jaren ambtsjaar 

Verwachtingen 

 

 

4.3 Nieuwswaarde van nachtburgemeesters 

Bij de analyse zal ook gekeken worden naar hoe de nachtburgemeesters in het onderzoek terugkomen. 

Om uitspraken over dit soort resultaten te doen, is informatie over welke gebeurtenissen in kranten 

terecht komen op zijn plaats. Er is namelijk veel onderzoek gedaan naar de nieuwswaarde van 

gebeurtenissen. Volgens van Ginneken zijn er twaalf (2002) zijn er twaalf verschillende factoren die 

ervoor zorgen dat gebeurtenissen beschreven worden (p.33). De factoren die op de nachtburgemeesters 

van toepassing zijn zullen hieronder beschreven worden: 

Om de aandacht van de media te genereren moeten gebeurtenissen kort geleden zich afgespeeld 

hebben of binnen een relatief korte tijd plaatsvinden. Ten tweede moet een gebeurtenis opvallen in de 

media. Gebeurtenissen die groot en heftig zijn zullen sneller in het nieuws genoemd worden dan 

gebeurtenissen die minder belangrijk zijn. Een voorbeeld bij deze twee factoren is een verkiezing van een 

nachtburgemeester. Wanneer deze ‘groot’ is opgezet en binnen een korte tijd plaatsvindt, is de 
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nieuwswaarde aanwezig. Verder moeten de details van een gebeurtenis ook duidelijk zijn om te kunnen 

omschrijven. Daarnaast moet het een betekenis omvatten: mensen moeten zich er herkennen en er 

moet een bepaalde relevantie aanwezig zijn. Een andere factor die van Ginneken noemt is 

‘overeenstemming’. Hiermee bedoelt hij dat er een gelijkenis aanwezig moet zijn met wat de ontvanger 

verwacht te lezen. In tegenstelling tot deze factor, raken mensen ook geïnteresseerd in nieuws dat juist 

niet in de verwachting van de lezer ligt. Deze nieuwsfeiten zullen dan meer opvallen. Tevens moet de 

gebeurtenis een bepaalde ‘continuïteit’ hebben. Hierbij moet nieuws regelmatig in het nieuws 

terugkomen. Verwijzingen naar elite en bekende personen zorgen ook voor een nieuwswaarde. 

Nachtburgemeesters kunnen zowel bekend zijn als tot de ‘elite’ behoren. Een voorbeeld is Isis van der 

Wel (Amsterdam) die als DJ veel nationale bekendheid heeft en Jules Deelder (Rotterdam) die nationaal 

wellicht onder de ‘elite’ ingedeeld kan worden. Mensen willen bij hen bijvoorbeeld graag weten of een 

rol hebben gespeeld in een gebeurtenis en hoe deze er dan uitziet. Als laatste factor die betrekking heeft 

op de nachtburgemeesters noemt van Ginneken de negativiteit van gebeurtenissen, waarin negatief 

nieuws goed gelezen wordt.  
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Hoofdstuk 5 Nachtburgemeesters in de krant 

In een periode van zes jaar tijd zijn er in zowel nationale als regionale kranten 1120 artikelen 

gepubliceerd met het woord ‘nachtburgemeester’. De verdeling van de 1120 artikelen over 10 nationale 

kranten en 14 regionale kranten is terug te zien in figuur 9 en 10. Een beschrijving hiervan zal in de 

eerste paragraaf van dit hoofdstuk aan bod komen. Tijdens de analyse is gebleken dat er veel dubbele 

artikelen en ‘onbruikbaar materiaal’ zijn opgenomen in de selectie kranten (zie figuur 7).  

Figuur 7: Overzicht aantal artikelen in het onderzoek 

Artikelen in onderzoek Aantallen
Totaal aantal artikelen 1120
Totaal aantal dubbele artikelen 143
Totaal aantal onbruikbare artikelen 255
Totaal aantal bruikbare artikelen 722  

De dubbel gepubliceerde artikelen zijn ontstaan doordat er een aantal regionale dagbladen zijn die 

samen een hoofdredactie hebben. In september 2005 zijn de Haagsche Courant, Goudsche Courant, 

Utrechts Nieuwsblad, Amersfoorste courant, Rotterdams Dagblad, Rivierenland, Rijn en Gouwe en de 

Dordtenaar gefuseerd met het Algemeen Dagblad (AD). Daarnaast werken ook het Noordhollands 

Dagblad, Haarlems Dagblad, Leids Dagblad en de Gooi- en Eemlander samen (Bakker e.a., 2007, p.8 & 

p.9). Bij de regionale dagbladen met zowel een nationaal als regionaal katern is de kans op dubbele 

publicaties nog groter. Een voorbeeld hiervan is het Algemeen Dagblad. De dubbel gepubliceerde 

artikelen zijn niet opgenomen in het onderzoek, waardoor het aantal uitkomt op 722 artikelen die wel 

bruikbaar zijn voor analyse.  

De aanwezigheid van dubbele artikelen heeft tevens een ander gevolg voor het onderzoek. De 

databankmachine LexisNexis maakt een selectie van artikelen op krantnaam en zet deze op volgorde van 

publicatiedatum. Doordat alle kranten volgens deze volgorde zijn geanalyseerd, zijn de dubbele artikelen 

op deze manier aan het licht gekomen. De databankmachine heeft geen gegevens over uit welk katern 

het artikel afkomstig is. Er kan zodoende niet vastgesteld worden tot welk katern (algemene gedeelte of 

regionale gedeelte) het artikel behoord en dus welke redactie (de hoofdredactie of de regionale 

redactie) het artikel geschreven heeft. Hierdoor kunnen er geen uitspraken over deze regionale kranten 

worden gedaan, wanneer er antwoord gezocht wordt op vragen als welke regio de meeste artikelen over 

nachtburgemeesters heeft gepubliceerd en of dit afkomstig is van de nachtburgemeester uit deze regio. 

Om toch de resultaten van regionale kranten te beschrijven zoals het AD, is er voor gekozen deze 

artikelen samen te voegen. Figuur 8 laat zien op welke wijze dit gedaan is. 
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Figuur 8: Samenvoeging van regionale kranten met gezamenlijke hoofdredactie 

Namen regionale kranten Naam samenvoeging

Algemeen Dagblad
AD/Amersfoortse Courant
AD/De Dordtenaar
AD/Groene Hart
AD/Haagsche Courant
AD/Rivierenland
AD/Rotterdams Dagblad
AD/Utrechts Nieuwsblad Algemeen Dagblad (incl regionale edities)
De Stentor
De Stentor/Dagblad Flevoland
De Stentor/Deventer Dagblad De Stentor

Haarlems Dagblad
Leids Dagblad
Noordhollands Dagblad Haarlems Dagblad, Leids Dagblad en Noordhollands Dagblad  

In het onderzoek kwamen ook een aantal artikelen naar voren die niet opgenomen konden worden in dit 

onderzoek. Vooral in de periode van 1 april 2008 tot 1 januari 2009 is het aandeel ‘onbruikbare artikelen’ 

hoog. Dit kwam doordat er in deze periode een uitgaansgelegenheid in Utrecht bestond met de naam 

‘Nachtburgemeester’. Hierdoor zijn er erg veel artikelen geschreven waarin deze club genoemd werd in 

de uitgaansagenda, maar die geen verband met het fenomeen nachtburgemeester hebben. Deze 

artikelen zijn daarom niet bruikbaar in dit onderzoek. Daarnaast waren er ook enkele artikelen waarin 

het woord nachtburgemeester voorkwam, maar waaruit op geen enkele wijze duidelijk was tot welke 

stad of aan welke persoon het woord ‘nachtburgemeester’ toebehoorde. Deze 255 artikelen zijn als 

‘onbruikbaar’ gedefinieerd en om deze reden niet opgenomen in het onderzoek (zie ook figuur 9 en 10).  

Een voorbeeld van een onbruikbaar artikel is het volgende artikel uit het Brabants Dagblad: 

 

Afscheid van Alex de Vries in De Pont 

door Gerrit van den Hoven  
TILBURG - Lang was Alex de Vries als gespreksleider het gezicht van de maandelijkse kunstenaarsgesprekken in 
De Pont in Tilburg. In totaal sprak hij 56 Brabantse kunstenaars over hun drijfveren. 

Morgenavond zit hij op de andere stoel en zal Hendrik Driessen, directeur van De Pont, De Vries ondervragen. De 
Vries heeft afscheid genomen van de reeks gesprekken die mede georganiseerd zijn door het Brabants 
Kenniscentrum Cultuur. Rebecca Nelemans heeft inmiddels de rol van gespreksleider overgenomen. 
Het afscheid van De Vries begint al om 17 uur met de 'Avond van de nachtburgemeester'. Om 18 uur vertelt De 
Vries wat zijn meest dierbare kunstwerk is in De Pont. Ook dichter Daan Taks, pastoor Harm Schilder, verteller 
Herman Coenen, zangeres Sandra Coelers, dansers Tomoko Stalplers en Ellie Weaver en dragqueen Cybersissy 
vertellen  over hun favoriete werken.  Het gesprek tussen Driessen en De Vries begint om 20 uur. 

Bron: Het Brabants Dablad, 14 december 2011 
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5.1 Algemeen: nationale en regionale kranten 

Er zijn 722 bruikbare individuele artikelen geanalyseerd die in enige mate aandacht besteden aan 

nachtburgemeesters. Nationale kranten (zie figuur 9) hebben met 180 artikelen veel minder over 

nachtburgemeesters gepubliceerd dan regionale kranten met 542 artikelen. Van alle nationale kranten 

heeft de Telegraaf met 45 artikelen het hoogste aantal artikelen over nachtburgemeesters geschreven. 

Na de Telegraaf heeft de gratis krant, de Metro, met 35 artikelen veel over nachtburgemeesters 

geschreven. Bij de overige nationale kranten varieert het aantal geschreven artikelen tussen de 11 en 21 

artikelen in een periode van zes jaar. Alleen het Nederlands Dagblad en het Financiële Dagblad zijn een 

uitzondering. Zij hebben ieder in zes jaar 4 artikelen gepubliceerd. In het geval van het Financiële 

Dagblad is dit niet heel vreemd, omdat deze krant bekend staat als een specialistische krant gericht op 

economische berichtgeving en nachtburgemeesters minder snel in economische artikelen voorkomen. 

Bij de Telegraaf is een toename van het aantal krantenartikelen terug te zien in de laatste twee jaren, 

namelijk oplopend van 4 publicaties in 2006, naar 8 publicaties in 2010 en 14 in 2011.  

Er is, behalve bij de Telegraaf, niet een bepaalde lijn in het aantal publicaties terug te vinden, want de 

aantallen fluctueren in hoge mate. Het ene jaar zijn er veel artikelen over nachtburgemeesters 

gepubliceerd en het andere jaar weer veel minder. Omdat er veel nachtburgemeesters de laatste twee 

jaar (2010 en 2011) bij zijn gekomen, was de verwachting dit ook in aantallen zou zijn, maar dat is niet 

het geval. In 2007 zijn er weinig nachtburgemeesters bijgekomen, maar wel verhoudingsgewijs meer 

artikelen gepubliceerd door het NRC Next, Trouw en de Volkskrant. Het aantal gepubliceerde artikelen 

uit nationale kranten correspondeert dus weinig met de toename van het aandeel nachtburgemeesters. 

Figuur 9: Aantal nationale kranten over nachtburgemeesters in Nederland per jaar 

Nationaal 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totaal

Betaalde kranten

De Telegraaf 14 8 9 5 5 4 45

Nederlands Dagblad 1 1 1 1 4

NRC Handelsblad 3 1 1 2 4 11

NRC Next 4 7 1 1 4 2 19

Trouw 4 3 4 3 14

Volkskrant 3 3 2 4 4 16

Financiele Dagblad 1 1 2 4

Gratis kranten

De Pers 6 3 1 1 11

Metro 7 6 10 2 10 35

Spits 5 12 2 2 21

Totaal 34 47 23 23 20 33 180

Onbruikbaar 1 6 2 1 10

Dubbel 3 2 1 1 7

Totaal Dubbel en onbruikbaar 3 3 6 3 2 17
Totaal Nationaal incl dubbel & 

onbruikbaar 37 50 29 26 20 35 197  
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Van de regionale kranten (zie figuur 10) heeft het Algemeen Dagblad (AD) met 158 artikelen het hoogste 

aantal publicaties over nachtburgemeesters. Het AD is, zoals eerder beschreven, een samenvoeging van 

meerdere kranten uit diverse regio’s. Hierdoor is de oplage en de spreiding over Nederland hoog. Dit kan 

verklaren waardoor zij een hoger aantal publicaties hebben in vergelijking tot de overige regionale 

kranten. Naast het AD hebben de Gelderlander (80), het Brabants Dagblad (60) en Het Parool (75) veel 

artikelen gepubliceerd over nachtburgemeesters. 

Figuur 10: Aantal regionale kranten over nachtburgemeesters in Nederland per jaar 

Regionaal 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totaal

AD incl AD Nationaal 49 51 19 16 9 14 158

BN De Stem 3 3 7 9 4 2 28

Brabants Dagblad 13 13 14 4 8 8 60

Dagblad van het Noorden 22 2 2 3 1 2 32

De Gelderlander 51 13 2 3 2 9 80

De Stentor 8 1 1 2 12

De Twentsche Courant: Tubantia 2 5 2 5 14

Eindhovens Dagblad 5 5 4 14

Het Parool 10 19 10 10 11 15 75

Leeuwarder Courant 1 1 2 4

Limburgs Dagblad 2 1 5 2 3 13

Noordholands Courant 1 1 2

Provinciale Zeeuwe Courant 2 2 1 1 2 8

Haarlems Dagblad, Leids Dagblad en 

Noordhollands Dagblad 12 9 9 7 5 42

Totaal 181 125 72 58 48 58 542

Onbruikbaar 11 5 42 67 5 3 133

Dubbel 59 62 55 9 9 54 248

Totaal Dubbel en onbruikbaar 70 67 97 76 14 57 381
Totaal Regionaal incl dubbel & 

onbruikbaar 251 192 169 134 62 115 923  
NB: De samengevoegde regionale kranten zijn cursief weergegeven. 

 

Ondanks dat de nationale kranten in mindere mate de toename van het aantal krantenartikelen in de 

laatste jaren is terug te zien, is deze toename wel in de regionale kranten aanwezig. De Gelderlander laat 

een flinke toename zien van 13 artikelen in 2010 naar 51 artikelen in 2011.  Dit kan komen door het 

aantal nachtburgemeesters in Gelderland en de bijbehorende ontwikkelingen. Gelderland kent twee 

nachtburgemeesters: de nachtburgemeesters van Nijmegen en Arnhem. Nijmegen heeft 

nachtburgemeester Doro Krol aan het roer van de nacht staan en zij organiseert veel activiteiten: de 

aankondiging van activiteiten trekken de aandacht en doen het altijd goed als nieuwswaarde in kranten. 

Het kan ook zijn dat Doro Krol contacten heeft bij de redactie van de Gelderlander waardoor meer de 

aandacht naar zich toe weet te trekken. Verder is Tjarda Winkler als eerste nachtburgemeester van 

Arnhem gekozen wat een gebeurtenis is waarover kranten schrijven. Beide steden kunnen voor veel 
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nieuwswaarde in de Gelderlander hebben gezorgd. Een andere belangrijke ontwikkeling in deze regio is 

de aankondiging vanuit Doetinchem dat zij een nachtburgemeester voor hun stad willen aanstellen. Dit 

kan ook tot een toename van het aantal artikelen in de Gelderlander hebben geleid.  

Het Brabrants Dagblad laat een toename zien in de tweede helft van de periode van zes jaar. Gemiddeld 

heeft het Brabants Dagblad in deze periode ongeveer 13 artikelen gepubliceerd. In Brabant zijn de 

nachtburgemeesters van Tilburg en Middelbeers actief. Nieuws over het nachtburgemeestercongres 

(onder andere georganiseerd door de nachtburgemeester van Middelbeers) kan hieraan bij gedragen 

hebben. Het Parool (regio Amsterdam) laat over de afgelopen zes jaar een stabiele reeks aan publicaties 

over nachtburgemeesters zien. In bijna alle jaren verschijnen jaarlijks minstens 10 artikelen over een 

nachtburgemeester met 19 artikelen in het jaar 2010 als hoogtepunt. Dit is hetzelfde jaar wanneer de 

nachtburgemeester van Amsterdam Isis van der Wel werd gekozen. Toch is opmerkelijk dat in 

vergelijking met de jaren ervoor in 2011 niet meer artikelen zijn verschenen. Isis van der Wel staat 

bekend als ambitieuze nachtburgemeester en lijkt met haar plannen veel aandacht lijkt te vragen, maar 

dit is niet terug te zien in het aantal gepubliceerde artikelen. Wellicht is de nieuwwaarde van deze 

nachtburgemeester eraf en wordt er alleen in het jaar van de verkiezing aandacht aan de 

nachtburgemeester gegeven. Kranten uit regio’s waar geen nachtburgemeesters aanwezig zijn, scoren 

laag in aantallen publicaties, voorbeelden zijn de Provinciale Zeeuwse Courant, De Twentse Courant: 

Tubantia en het Eindhovens Dagblad. Alleen het Dagblad van het Noorden heeft in de eerste vijf jaar 

nauwelijks artikelen over nachtburgemeesters gepubliceerd met 2011 uit uitzondering waarin 22 

artikelen zijn gepubliceerd. De aanstelling van Chris Garrit als eerste nachtburgemeester van Groningen 

in 2011 is een gebeurtenis dat voor deze stijging gezorgd kan hebben. 

Er is ook gekeken hoe vaak steden en de bijbehorende nachtburgemeesters in zowel nationale als 

regionale kranten zijn genoemd. Figuur 11 geeft een overzicht van alle nachtburgemeesters in nationale 

kranten en figuur 12 laat zien hoe dit in de regionale kranten eruit ziet. Deze cijfers komen helaas niet 

geheel overeen met de gegevens uit figuur 10 waarin de spreiding is terug te zien. Dit komt omdat 

tijdens de analyse onderscheid is gemaakt hoe er over nachtburgemeesters geschreven is. Hiermee kan 

achterhaalt worden op welke manier kranten over nachtburgemeesters schrijven en of hierin de 

nachtburgemeester het onderwerp van de tekst is of dat zij als bijzaak worden genoemd. De voorgaande 

figuren 9 en 10 zijn gebaseerd op artikelen waarin de nachtburgemeesters het onderwerp zijn van het 

artikel. Bij de figuren 11 en 12 kon er dit onderscheid niet gemaakt worden. De dubbele artikelen en 

onbruikbare artikelen zijn wel uitgefilterd. 
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Figuur 11: Overzicht steden met nachtburgemeester genoemd in nationale kranten 

Stad + Naam nachtburgemeester 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totaal

Amsterdam Algemeen 8 2 1 5 18

Amsterdam: Isis van der Wel 37 35 3 75

Amsterdam: Josine Neyman & Kristel Mutsers 7 4 10 21

Amsterdam: Chiel van Zelst 1 6 14 12 33

Amsterdam: De Nachtwacht 4 4

Amsterdam: Fabiola 1 1

Amsterdam: Ramses Shaffy 1 1

Antwerpen: Vital Baeken 'Vitalski' 3 3 1 7

Den Haag: algemeen 3 2 1 6

Den Haag: Jille van der Veen 1 2 1 4

Den Haag: Rene Bom 1 3 2 1 7

Enschede: Ronald Scholten 1 1

Groningen: Chris Garrit 2 2

Haarlem: algemeen 1 1

Helmond: Vinny Frits Mandemakers 1 1

Leiden: Peter Labrujere 2 2

Middelbeers: algemeen 1 1

Nederland: algemeen 4 1 5

New York: Carl Bernstein 1 1

Nijmegen: Doro Krol 2 2

Rotterdam: Jules Deelder 11 6 17 13 11 14 72

Rotterdam: Pierre van Duijl 1 1

Rotterdam: Ted Langenbach 5 1 6

Tilburg: Zeus Hoenderop 2 1 1 4

Utrecht: Boemklatch 2 2

Utrecht: Cees van Leeuwen 1 1

Utrecht: Pax 1 1  

In de nationale kranten (figuur 11) zijn in een periode van zes jaar de meeste artikelen over de 

nachtburgemeesters van Amsterdam verschenen. Van alle nachtburgemeesters is er het meeste 

geschreven over Isis van der Wel. Uit deze gegevens blijkt dat zij veel nationale media aandacht weet te 

generen, want over haar zijn 75 artikelen verschenen en dit zijn veel meer artikelen in vergelijking tot de 

vorige nachtburgemeesters van Amsterdam. In de tabel is terug te zien dat er voornamelijk sinds haar 

aanstelling in 2010 over haar geschreven. Over het algemeen is het totale verschil van 2 artikelen met de 

nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deelder, klein. De nachtburgemeester van Rotterdam is een 

begrip en dit is terug te zien in de regelmatige berichtgeving verspreid over de jaren. 

Het kleine verschil tussen Rotterdam en Amsterdam in de nationale kranten is niet aanwezig in de 

publicaties van regionale kranten. Er verschijnen in regionale kranten meer artikelen over Jules Deelder 

(140) dan over Isis van der Wel (29). Ondanks dat er in de regionale kranten minder over Isis van der Wel 

geschreven wordt, scoort zij hoger in aantallen dan andere nachtburgemeesters in Nederland. Er worden 

wel evenveel artikelen (29) over de nachtburgemeester van Nijmegen geschreven, en dit kan komen 

doordat de Gelderlander veel over haar heeft geschreven. 
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Figuur 12 a: Overzicht van steden met nachtburgemeester genoemd in regionale kranten. 

LET OP: figuur 12 bestaat uit 2 delen: deel 12 a en deel 12 b 
Stad + Naam nachtburgemeester 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totaal

Alkmaar: Peter Koning 1 1

Alphen aan den Rijn: algemeen 1 1

Amsterdam Algemeen 5 1 4 10

Amsterdam: Isis van der Wel 17 12 29

Amsterdam: Josine Neyman & Kristel Mutsers 1 3 7 11

Amsterdam: Chiel van Zelst 1 1 4 10 10 26

Amsterdam: De Nachtwacht 2 2

Amsterdam: Fabiola 1 1

Amsterdam: Ramses Shaffy

Arnhem: algemeen 1 1

Arnhem: Jeroen Glissenaar 5 5

Arnhem: Jan Wessels 1 1

Antwerpen: Vital Baeken 'Vitalski' 1 3 4 1 9

De Zuiderhagen: Gerrit Loman 1 1

Den Bosch: Paul Smits 1 1

Delft: Anna Krul 3 3

Delft: Anna Krul & Den Haag: Rene Bom 1 1

Den Haag: algemeen 1 1 2

Den Haag: Jille van der Veen 1 1 2 1 5

Den Haag: Rene Bom 12 3 3 1 19

Doetinchem: algemeen 9 9
Dordrecht: Peter M. van der Linden 1 1

Dussen: Ad Los 1 1

Enschede: Ronald Scholten

Epe: onbekend 1 1

Gelselaar: Herman Wannink 1 1

Giessendam: Teus Bongen 1 2 3

Grijpskerk: Koos van der Goot 1 1

Groningen: algemeen 10 10

Groningen: Chris Garrit 10 10

Groningen: Henk Leupen 1 1 2

Haarlem: algemeen 2 4 6

Haarlem: DJ duo Pep 1 1

Haarlem: Marcel Smidt 2 1 3

Haarlem: Tjarda Winkler 2 2

Heerlen: Lex Nelissen 1 4 2 7

Helmond: Vinny Frits Mandemakers

Hengelo: Henk van de Wetering 1 1

Hoogeveen: Hans Wagelaar

Hoogwoud: Willem van Duin 1 1

Honselersdijk: algemeen 1 1

Koudekerk: Ferdinand Ketel 1 1  
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Figuur 12 b: Overzicht steden met nachtburgemeester genoemd in regionale kranten 

Stad + Naam nachtburgemeester 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totaal

Leiden: Marjo van Heemskerk 1 4 1 6

Leiden: Nick Borst 1 1

Leiden: Peter Labrujere 1 1

Leiden: René Vallentgoed 1 1

Leiden: Rob Baars 1 1

Leimuiderburg: Ad Koens 1 1

Lelystad: Joop Hardenbol 2 2

Middelbeers: algemeen 8 8

Middelbeers: Harrie van Hoof 2 2

Middelbeers: Marian Smolders 1 8 9

Middelbeers: Marian Smolders & Tilburg:  Zeus 

Hoenderop 1 1

Millingen: Jos van Campen 1 1

Nederland: algemeen 1 1

New York: Carl Bernstein

Nieuwkoop: Henny Brouwer 1 1

Nijmegen: algemeen 4 4

Nijmegen: Doro Krol 30 6 36

Noordwijk: Wil Slats 1 1

Onderdendam: onbekend 1 1

Oosterhout: onbekend 1 1

Roermond: Guus Kets 1 1

Roermond: Peter Brouwens 1 1

Roosendaal: Ton Roelofs 1 1 2

Rotterdam: Jules Deelder 26 17 34 29 16 18 140

Rotterdam: Pierre van Duijl

Rotterdam: Ted Langenbach

Schoonhoven: Jan Beugelaar 1 1

Schoonhoven: Marije Willems 1 2 3

Sleeuwijk: Cor Priele 2 2

Spanbroek: Jaap Klaver 1 1

Tiel: Ire Andrea 1 3 4

Tiel: Rene Teunissen 1 1

Tiel: Sven Adriaans 1 1

Tilburg: algemeen 2 2

Tilburg: Bram Govers & Cees van Raak 1 1

Tilburg: Cees van Raak 5 5

Tilburg: Godelieve Engbersen 1 1

Tilburg: Rene van Densen 1 3 4

Tilburg: Rene van Densen & Troy Titane 2 2

Tilburg: Troy Titane (Anton Dautzenberg) 4 4

Tilburg: Ton Smulders 1 1

Tilburg: Zeus Hoenderop 7 7 5 19

Utrecht: algemeen 12 12

Utrecht: Boemklatch 1 5 6

Utrecht: Cees van Leeuwen 7 1 1 9

Utrecht: Pax

Vechtstreek: onbekend 3 2 5

Vechtstreek: Toon Kulicki 3 3

Veldhoven/Zeelst: Johnny Beatsen 1 2 3

Vlissingen: Patch Park

Westerbork: Jan Beugel 1 1

Westrand: Arwen van Gestel 1 1

Woerden: Marcel Fokker 3 3

Wageningen: Michael Hellegering 2 2

Zeist: Henjo Hekman 1 1

Zuidhorn: onbekend 1 1
Zwolle: Gerrit van der Kooy 1 1
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Daarnaast geven beide overzichten inzicht in de hoeveelheid nachtburgemeesters die nog niet eerder 

bekend waren uit de eerste analyse van internetbronnen en geeft het inzicht in de geschiedenis van 

nachtburgemeesters. Aangezien veel internetbronnen niet over de geschiedenis van 

nachtburgemeesters schrijven of de gegeven informatie niet betrouwbaar genoeg is, vullen de 

krantenartikelen de eventuele ontbrekende informatie hierover aan. Hoewel beide figuren laten zien 

welke steden in verband worden gebracht met een nachtburgemeester, ligt de frequentie van het aantal 

publicaties over deze nachtburgemeesters laag. Hierdoor is het niet denkbaar dat deze ‘nieuwe’ 

nachtburgemeesters hun ambt zeer serieus nemen. Het blijft lastig om hieruit te bepalen in hoeverre 

deze personen serieus zijn met betrekking tot het ambt. Er kan ook sprake zijn dat deze ‘nieuwe’ 

nachtburgemeesters nauwelijks de aandacht van de media weten te generen.  

Sommige van deze nachtburgemeesters lijken slechts voor een avond of een bepaalde activiteit tot 

nachtburgemeester benoemd. Een voorbeeld van een artikel die onder deze categorie valt is het 

volgende artikel uit het Haarlems Dagblad. Het artikel laat zien hoe er over een ‘nieuwe’ 

nachtburgemeester wordt geschreven en geeft daarnaast in de schuin gedrukte tekst aan hoe hierover 

gedacht wordt, namelijk dat dit komt doordat iedereen zich een nachtburgemeester kan noemen. 

'Hoezo Haarlems éérste nachtburgemeester?', vraagt de huidige zich af 

Haarlem - Het werd toch ook de hoogste tijd, nietwaar? Dat Haarlem nu eens zijn eigen nachtburgemeester kreeg. 
Maar wacht eens even, hadden we er al niet een? 

De in 2006 overleden Willem Christiaan Smits - beter bekend als 'Ome Piet' - droeg de titel als geuzennaam. En 
Marcel Schmidt moet even lachen als hij hoort van de aankondiging dat Haarlem zijn 'eerste' nachtburgemeester 
kiest. De drummer (ex-Raggende Manne) en uitgever van uitgaanskrant Luna ging jarenlang als 'officieel' Haarlems 
nachtburgemeester door het leven en nam nooit officieel afstand van zijn publieke eretitel. ,,Een keer - toen Luna 
tien jaar bestond - heb ik plechtig mijn ambtsketen afgelegd. Dré (André van Rooyen), de bassist van Jzzzzzp nam 
het toen over, maar die bakte er niet veel van. Dus na een paar maanden was ik het weer. En ik geloof niet dat er 
daarna nog een officieel eind aan is gekomen en zal ik wel de huidige nachtburgemeester van Haarlem zijn.'' 

Maar eerlijk is eerlijk: van dat nachtburgemeesterschap kwam later niet veel meer terecht, meent ook Schmidt. En 
dus is het misschien niet eens zo gek dat er nu een 'opvolger' wordt aangesteld. 

Schmidt, grinnikend: ,,Weet je wat het is met zo'n officieuze titel? Hij is niet officieel. Oftewel: iedereen mag zich zo 
noemen. Misschien lopen er nog wel twintig nachtburgemeesters in de stad, waar wij helemaal niet van weten...'' 
 
Bron: Haarlems Dagblad 25 september 2010 

 

Daarnaast worden ook in verhalende teksten mensen een nachtburgemeester genoemd die geen 

nachtburgemeester zijn. Het volgende citaat uit de nationale krant het Nederlands Dagblad laat zien hoe 
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de acteur Ramses Shaffy een nachtburgemeester wordt genoemd. ‘Vanaf de jaren tachtig werd zijn 

carrière kleiner, de optredens verstilder. Maar hij bleef de 'nachtburgemeester van Amsterdam', de 

vodka bleef stromen en de schuldeisers bleven aanbellen.’ (Nederlands Dagblad, 2 december 2009).  

5.2 Wijze waarop de nachtburgemeester beschreven wordt in kranten 

Tijdens de analyse is er ook gekeken hoe kranten over nachtburgemeesters schrijven. Dit kan op 

verschillende manieren. Er gekozen voor een indeling van drie hoofdcategorieën. De resultaten zijn 

opgenomen in de figuren 13 en 14. Deze resultaten zullen later aan bod komen. Er wordt beschreven op 

welke manier de artikelen zijn ingedeeld. De eerste categorie heet ‘NB
36

 staat centraal’. In deze categorie 

zijn artikelen opgenomen waarin de nachtburgemeester het onderwerp van de tekst is. In de tweede 

categorie ‘Persoon staat centraal’ staat de persoon die het nachtburgemeesterschap beoefent centraal. 

Deze artikelen gaan bijvoorbeeld over het werk van de nachtburgemeester. Een voorbeeld van een 

artikel dat ingedeeld is tot categorie ‘persoon staat centraal’ is het volgende artikel waarin geschreven 

wordt over Jules Deelder als dichter: 

Festival - 'Je kunt niet gek genoeg doen' 
door Francine Wildenborg  
'De nazi's hadden één gebrek, ze hielden niet van jazz'. Tsja, wie daar de ironie niet van inziet, moet maar 
niet aan zijn gedichten beginnen, vindt Jules Deelder. Zaterdag leest de nachtburgemeester van Rotterdam 
voor uit eigen werk op het Wintertuinfestival in Nijmegen, én hij draait zijn jazzplaten.  
 
Bron: De Gelderlander, 24 november 2011 

 

In de laatste categorie ‘context’ wordt de nachtburgemeester terloops genoemd in het artikel, maar gaat 

het artikel over een ander onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het volgende krantenartikel: 

Bijna 7000 euro opgehaald met Glazen Studentenbus  

Den Haag - Studenten van hogeschool Inholland hebben met hun actie 6959,88 euro opgehaald voor het 
Rode Kruis. 

De studenten maakten deze week 72 uur onafgebroken radio vanuit de Glazen Studentenbus. Zij begonnen 
hun actie op het Plein in Den Haag en reden met de bus door naar Rotterdam en Haarlen. Door middel van 
verschillende acties, zoals de geld-plakpakken, een menselijke live jukebox, kusjes uitdelen voor 50 cent 
en kerstmutsen verkopen, probeerden de studenten zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarnaast lieten 
twee studenten hun hoofd kaalscheren, waarvoor zij ruim 200 euro kregen.  

De studenten stonden er niet alleen voor. Zij kregen hulp van verschillende gast-dj s en bekende 

                                                           

36
 Nachtburgemeester wordt hier afgekort als NB 
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Nederlanders. Onder anderen de Haagse drummer Jamie Westland (Di-rect), dj Billy de Klit en de 
nachtburgemeester van Den Haag, René Bom kwamen langs in de Glazen Studentenbus. 

De studenten van Inholland hielden hun acties in het kader van de landelijke actie Serious Request. Het 
geld komt dit jaar ten goede aan het Rode Kruis, dat het in zal zetten om moeders te steunen die vechten 
tegen de gevolgen van oorlog. 
 
Bron: AD/Haagsche Courant, 17 december 2011 

 

In de eerste categorie ‘Nachtburgemeester staat centraal’ kan de nachtburgemeesters om verschillende 

manieren het onderwerp van de tekst zijn. Hierdoor is deze categorie onderverdeeld in 4 

subcategorieën. Deze bestaan uit artikelen die in het nieuws komen omdat zij tot nachtburgemeester 

zijn gekozen (Verkiezing), zij hun mening over een onderwerp geven (Mening van NB), of omdat hun 

naam in verband wordt gebracht met een evenement (Evenement) en als laatste wanneer de journalist 

de doelen, functie en/of activiteiten van een nachtburgemeester beschrijft (Doel/activiteit).  

Uit de volgende vier voorbeelden wordt duidelijk hoe artikelen tot een subcategorie zijn ingedeeld. In 

drie artikelen komt Chris Garrit als nachtburgemeester van Groningen centraal in het artikel naar voren. 

Omdat Chris Garrit tijdens de analyse niet met ‘mening’ centraal in de tekst naar voren komt, wordt in 

het vierde artikel een voorbeeld gegeven waarin de nachtburgemeester van Amsterdam beschreven 

wordt. Hieruit wordt duidelijk hoe zij haar mening geeft tijdens een demonstratie. 

Voorbeeld 1  

Categorie: Nachtburgemeester staat centraal & Verkiezing 

Burgemeester voor de nacht in Groningen 

Chris Garrit is de eerste nachtburgemeester van Groningen. Het publiek in Huize Maas en een vakjury 
verkozen hem gisteravond boven overige kandidaten Merlijn Poolman, Niels Knelis Meijer,Martin ter 
Braake en Sherlock Telgt. Precies om middernacht kreeg Chris Garrit de bijbehorende ambtsketen 
omgehangen. Na Rotterdam en Amsterdam is Groningen de derde stad met een nachtburgemeester. De 
komende twee jaar is Garrit het gezicht van de nacht. Ook fungeert hij als bruggenbouwer tussen 
uitgaanspubliek, ondernemers en de gemeente. 
 
Bron: Dagblad van het Noorden, 8 november 2011 
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Voorbeeld 2 

Categorie: Nachtburgemeester staat centraal & Evenement  

 
Nieuw leven voor De Kar 

Groningen Veertigers en vijftigers van nu krijgen twinkelende ogen als de naam van bar-dancing De Kar 
valt. "Een icoon van de Groninger horeca", noemt nachtburgemeester Chris Garrit de zaak in de 
Peperstraat. Hij heropende De Kar gisteravond na een maandenlange verbouwing. In de hoop dat de 
danstent weer net zo legendarisch wordt als in de jaren negentig.  

Bron: Dagblad van het Noorden, 8 december 2011 

 

 

Voorbeeld 3 

Categorie: Nachtburgemeester staat centraal & Doelen/activiteit 

 
Nachtburgemeester Stad opent digitaal loket Nachtwacht 

Groningen Chris Garrit, de Nachtburgemeester van Groningen, is begonnen met de bouw van een online 
nachtloket. Het nachtloket is een website over en van het Groninger nachtleven en krijgt de titel Groninger 
Nachtwacht.  

Op dewebsite valt te lezen wat er te doen is in nachtelijk Groningen en bezoekers kunnen er ideëen 
droppen of klachten indienen. Iedereen die actief is in het Groninger nachtleven, van stappers tot 
ondernemers, van omwonenden tot vertierzoekers, kan er informatie vinden. 

De website, die is geïnspireerd op de site van de Amsterdamse Nachtburgemeester, is binnenkort te 
bekijken op www.groningernachtwacht. nl. 

Chris Garrit werd onlangs verkozen tot eerste Nachtburgemeester van Groningen. Zijn opdracht is de 
komende twee jaar de schakel te vormen tussen de gemeente en alle partijen in het uitgaansleven. (DvhN) 

Bron: Dagblad van het Noorden, 18 november 2011 
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Voorbeeld 4 

Categorie: Nachtburgemeester staat centraal & Mening 

 
'Wie vertelt jou wat bedtijd is?' 
 
AMSTERDAM Het was een bonte stoet demonstranten die gisteren door het centrum trok om te 
protesteren tegen de vertrutting van Amsterdam. Ajaxsupporters, Occupy'ers, krakers, een paar 
horecaondernemers en een enkele verdwaalde geest.  

Op de Dam, rond kwart voor vijf, zijn het er nog maar vier. Ietwat beteuterd speuren twee meisjes naar 
medestanders. "We zijn zelfs helemaal in stijl gekomen. Kijk, ik heb mijn Ajaxshirt onder mijn jas aan." 
Tegen alle regeltjes en verboden voor grote evenementen zijn ze. "Straks mag Ajax niet meer op het 
Museumplein gehuldigd worden. Dat kan toch niet?" 

Gelukkig, na een tijdje arriveren meer verontwaardigden. 'Van der Laan, zoek een andere baan,' roept een 
jongen. "We zijn nog niet met veel, maar over een minuut zijn we met tienduizend. Net als op dat plein in 
Egypte," meent een optimist. Het worden er ruw geschat honderd. Oscar Escobar, één van de twee jonge 
Ajaxsupporters die op Facebook opriep tot de demonstratie, wandelt wat nerveus rond. "De geluidswagen 
is te laat. Waar blijft-ie." Een Occupy'er, gehuld in een creatie van gordijnstof, deelt flyers uit. Uit de 
luidsprekers van de inmiddels gearriveerde geluidswagen klinkt opzwepende reggae afgewisseld met 
'Amsterdam is poep op de stoep'. "We gaan naar de Stopera," roept één van de organisatoren. Daar zal de 
'enige echte burgemeester van Amsterdam' ons toespreken. Nachtburgemeester Isis. 

De afgevaardigden van Noorderlicht en Blijburg beklagen zich over de absurde regelgeving rondom de 
oudejaarsfeesten. Een horecaondernemer windt zich op over het rookbeleid. "Krijg ik eerst een bekeuring 
voor roken in mijn zaak en, even later, eentje voor búiten roken. Begrijp je het nog?" Zo heeft iedereen zijn 
eigen agenda."Straks mogen er geen buitenlanders meer in de coffeeshop. Stel dat ik op een terras in Parijs 
een croissantje wil bestellen en ik moet aantonen dat ik Fransman ben?" 

Dan zet de stoet zich in beweging. "Tegen de vertrutting, tegen de vertrutting," schalt het. En, tegen de 
trambestuurder, die even stil moet houden: "Tegen de bezuinigingen in het openbaar vervoer!" 

Een opmerkelijk allegaartje is het. Een groepje Ajaxsupporters scandeert: "Joden, Joden." "Dat moeten ze 
nou niet doen," moppert een ander. Een jongen met een maagdelijk witte jurk zwaait met een bord: 'Fuck 
the system'. Waar die jurk voor staat, wil een buurvrouw weten. "Voor agressive virginity." Aha. De 
stemmig zit erin. "Kraken gaat door," roept een jongen. En een 'grappenmaker': "Leve de vrouwenhandel." 
Eenmaal bij de Stopera wordt gedanst en geluisterd naar nachtburgemeester Isis. "Wie kan je 
vertellen wanneer je naar bed moet? Iedereen heeft recht op een feestje." Ook als het al lang bedtijd 
is voor de burgemeester. Ze gaat zich er hard voor maken, belooft ze. 

De jonge organisatoren Oscar Escobar en Timos Krabben kunnen tevreden zijn. 

Demonstratie 'Weg met regeltjes en verboden' 

Bron: Het Parool, 1 december 2011 
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De wijze waarop de artikelen de nachtburgemeesters beschrijven in terug te zien in figuur 13 en figuur 

14. 

Figuur 13: De wijze waarop de nachtburgemeester beschreven wordt in regionale kranten 

Jaar

NB staat 

centraal

Persoon staat 

centraal Context

Totaal Verkiezing Mening van NB Evenement Doelen/activiteit Totaal Totaal

2006 37 9 1 15 12 4 14

2007 30 2 7 12 9 11 6

2008 31 1 1 2 27 10 15

2009 39 2 3 19 15 20 16

2010 96 35 3 17 40 10 13

2011 135 19 7 43 66 23 17  

 

Figuur 14: De wijze waarop de nachtburgemeester beschreven wordt in nationale kranten 

Jaar

NB staat 

centraal

Persoon staat 

centraal Context

Totaal Verkiezing Mening van NB Evenement Doelen/activiteit Totaal Totaal

2006 21 5 2 4 10 8 9

2007 17 1 1 4 11 9 6

2008 20 3 2 15 8 6

2009 14 3 3 1 7 10 15

2010 50 13 10 8 19 9 13

2011 45 2 12 1 30 11 4  

In zowel nationale als regionale kranten komen nachtburgemeesters centraal in het artikel voor. Als er 

alleen gekeken wordt naar de categorie ‘NB staat centraal’ dan zijn er in 2010 96 artikelen geschreven en 

in 2011 135 artikelen. Dit zijn hogere aantallen dan in de voorgaande jaren. Dat betekent dat er de 

laatste twee jaren inhoudelijker over de nachtburgemeesters is geschreven. Dit is ook terug te zien in 

dezelfde categorie in figuur 14 van de regionale kranten. In vergelijking tot de nationale kranten (135 

artikelen) zijn er door regionale kranten minder inhoudelijke artikelen geschreven over 

nachtburgemeesters. Hoewel dit niet is terug te zien in hogere aantallen in de categorie ‘context’ waarbij 

slechts terloops de nachtburgemeester wordt genoemd. Als kranten de nachtburgemeester centraal in 

hun tekst beschrijven dan schrijven zij voornamelijk over hun ‘evenementen’ en ‘doelen’ (derde en 

vierde subcategorie). De nationale kranten schrijven iets vaker over evenementen en doelen dan 

regionale kranten. Een reden hiervoor kan zijn dan nationale kranten vaker langere artikelen plaatsen 

met meer verdieping dan regionale kranten die vaker kortere artikelen plaatsen waarin zij kort de 

activiteiten van de nachtburgemeester noemen. 
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5.3 Doelen van de nachtburgemeester in kranten 

De doelen zijn belangrijk voor veel nachtburgemeesters. Het geeft aan wat een nachtburgemeester wil 

bereiken voor zijn of haar stad. En tegelijkertijd kan het noemen van de doelen een bijdrage leveren aan 

de beeldvorming van een nachtburgemeester voor de burger. Burgers krijgen hierbij een idee wat 

nachtburgemeesters doen en waarom deze in hun woonplaats aanwezig is. Alleen al om deze laatste 

redenen is het belangrijk dat deze doelen in krantenartikelen terugkomen. Zo schrijft de Gelderlander (2 

november 2011) over de nieuwe nachtburgemeester van Arnhem ‘Glissenaar wil het donkerste belang 

verdedigen van de nacht zelf. De nacht in Arnhem wordt weer zwart als op het strand en niet meer 

verbleekt door stadse lichtvervuiling waardoor je de sterren niet meer ziet en waardoor dieren minder 

tevoorschijn durven komen, zo heeft hij zich voorgenomen.’ Andere berichtgeving gaat als volgt, zoals in 

het Brabants Dagblad de doelen van Isis van der Wel wordt geschreven: ‘Isis van de Wel pakt het serieus 

aan in Amsterdam en toont middels een powerpointpresentatie haar speerpunten: een 

gemeenteambtenaar voor de nacht en aandacht voor agressie tegen homo's.’ (31 oktober 2011). Of 

zoals in een artikel van de Gelderlander wordt beschreven dat Nijmeegse nachtburgemeester Doro Krol 

‘met dit initiatief kunst en cultuur in Nijmegen voor iedereen toegankelijk maken en op de kaart zetten.’ . 

 

Wanneer er alleen naar de doelen gekeken wordt en de mate waarop deze voorkomen per jaar, laten de 

aantallen een lichte stijging zien (figuur 13 en 14). 

Figuur 13: Het aantal artikelen uit regionale kranten waarin de nachtburgemeester  

met doelen wordt genoemd 

Artikelen in 

regionale kranten

Artikelen met doelen per 

jaar

Artikelen met doelen 

in verhouding tot 

totaal gepubliceerde 

artikelen (=542)

Jaar Absoluut Absoluut Relatief

2006 58 6 1%

2007 48 2 0%

2008 58 6 1%

2009 72 3 1%

2010 125 29 5%

2011 181 33 6%

Totaal 542 79 15%  
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Figuur 14: Het aantal artikelen uit nationale kranten waarin de nachtburgemeester  

met doelen wordt genoemd 

Artikelen in 

regionale kranten

Artikelen met doelen per 

jaar

Artikelen met doelen 

in verhouding tot 

totaal gepubliceerde 

artikelen (=180)

Jaar Absoluut Absoluut Relatief

2006 33 2 1%

2007 20 4 2%

2008 23 9 5%

2009 23 5 3%

2010 47 18 10%

2011 34 24 13%

Totaal 180 61 34%  

 

In de nationale kranten verschenen er in 2010 125 artikelen en in 2011 181 artikelen waarin doelen 

worden genoemd. Deze stijging is ook in de regionale kranten te zien met een stijging van 24 artikelen 

van 2009 naar 2010. Alleen in de overgang van 2010 naar 2011 is een lichte afname aanwezig. Hoewel er 

in artikelen doelen beschreven worden, is de verhouding tot het totaal gepubliceerde artikelen over 

nachtburgemeesters in regionale of nationale kranten laag. Dan worden de doelen nauwelijks tot weinig 

genoemd. In de jaren van 2006-2009 ligt het aandeel artikelen in nationale kranten rond één procent van 

het totaal gepubliceerde krantenartikelen. In de regionale kranten is het percentage in deze periode ook 

laag en komt het percentage tussen één en vijf procent uit. In meer recente jaren, zoals 2010 en 2011, 

ligt het percentage bij regionale kranten bij zes procent en bij de nationale kranten tussen acht en twaalf 

procent. De opkomst van de nachtburgemeesters in de laatste twee jaar is wel enigszins terug te zien in 

deze percentages. In deze periode zijn ook veel verkiezingen georganiseerd. Over deze verkiezingen 

wordt ook in kranten geschreven en hierin worden doelen genoemd die een nachtburgemeester volgens 

de organisatoren moet hebben. Het volgende bericht uit het Algemeen Dagblad laat zien hoe dit 

gebeurd:‘Groningen Groningen gaat op zoek naar een nachtburgemeester. Dat laat RTV Noord weten. 

De nachtburgemeester moet het nachtleven in de stad vertegenwoordigen en verbeteren’ (10 augustus 

2011). Daarnaast wordt in de berichtgeving over de uitkomsten van de verkiezing worden de doelen 

beschreven. Een voorbeeld hiervan is het volgende citaat uit De Spits (26 februari 2010): ‘Amsterdam 

heeft sinds een week een nieuwe nachtburgemeester, Isis van der Wel. De ambassadeur van het 

uitgaansleven, die al meer dan 15 jaar als dj 100% Isis aan de weg timmert: "Ik wil een echte nachtstad in 

het leven roepen. Het zouden meerdere gebieden kunnen zijn, maar in ieder geval moet er één gebied in 

Amsterdam komen waar vrije openingsuren gelden." ‘ 
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Er is tijdens de analyse ook gekeken naar welke doelen er precies beschreven worden. In onderstaande 

figuren is een overzicht gegeven van de verschillende doelen die zijn genoemd in regionale en nationale 

kranten (zie figuur 15 en 16).  

Figuur 15: Het aantal verschillende doelen die genoemd zijn in de regionale kranten van 1 januari 2006- 1 januari 

2012 

Regionale kranten: Aantal:

Functie: Fungeren als bruggenbouwer 36

Een gezicht geven aan de nacht 16

NB op de kaart zetten 8

Als NB de nacht promoten 23

Creativiteit van de stad behouden 8

Imago van de stad behouden 1

Donker behouden 6

Ambtenaar voor de nacht aanstellen 4

Opening- en sluitingstijden aanpassen 12

Aandeel vrouwen verhogen 1

Uitgaansleven verbeteren 32

Creativiteit via broedplaatsen creëren 10

Cultuur brengen naar mijn stad 8

Veiligheid op straat 4

Bredere doelgroep naar de nacht brengen 2

Evenementen & festivals organiseren 12

Een nachtrestaurant introduceren 2

Een nieuwe club openen 4

Aantal hotels uitbreiden 2

Regelen van bijzondere feestlocaties 2

Beleid: Krakenverbod opheffen 2

Rookbeleid afschaffen 2

Rookbeleid helder maken 2

Binnenstad autovrij 4

Leegstaande panden gebruiken voor creatieve uitingen 1

Bewust en duurzaam leven promoten 2

Mensen met elkaar integreren 8

Talent een podium geven 6

Kunst & cultuur toegankelijk maken + promoten 2

Agressie tegen homosekuselen (aandacht voor vragen) 1

Totaal: 223

Samenleving:

Type doelen:

De nacht behouden:

De nacht verbeteren:

Activiteiten:
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Figuur 16: Het aantal verschillende doelen die genoemd zijn in de nationale kranten van 1 januari 2006- 1 januari 

2012 

Nationale kranten: Aantal:

Functie: Fungeren als bruggenbouwer 3
Een gezicht geven aan de nacht 1
NB op de kaart zetten 0
Als NB de nacht promoten 4
Een betaalde nachtburgemeester aanstellen 1

Creativiteit van de stad behouden 3
Imago van de stad behouden 4
Donker behouden 0
Cultuur behouden van de stad 1

Ambtenaar voor de nacht aanstellen 5
Opening- en sluitingstijden aanpassen 17
Aandeel vrouwen verhogen 0
Uitgaansleven verbeteren 11
Creativiteit via broedplaatsen creëren 9
Openbaar vervoer (nacht) verbeteren 1
Cultuur brengen naar mijn stad 1
Veiligheid op straat 1
Bredere doelgroep naar de nacht brengen 1
Uittocht van creatievelingen tegengaan 5

Evenementen & festivals organiseren 1
Een nachtrestaurant introduceren 0
Een nieuwe club openen 0
Aantal hotels uitbreiden 0
Regelen van bijzondere feestlocaties 0
Organiseren van congres 1

Beleid: Gemeentebeleid flexibeler maken 7
24uurs vergunning 3
Afschaffen zero-tolerancebeleid 2
Kraken gedogen 1
Rookbeleid afschaffen 0
Rookbeleid helder maken 0
Binnenstad autovrij 0
Leegstaande panden gebruiken voor creatieve uitingen 0
Horecavergunningen 1
Aidspreventie 1
Deurbeleid 1

Bewust en duurzaam leven promoten 0
Mensen met elkaar integreren 4
Talent een podium geven 1
Kunst & cultuur toegankelijk maken + promoten 0
Agressie tegen homosekuselen (aandacht voor vragen) 0
De stad moet van de bewoners worden 2

Overig: Nachthoofdstad van Europa maken 1
Uitgaansleven monitoren 2

Totaal: 96

De nacht behouden:

De nacht verbeteren:

Activiteiten:

Samenleving:

Type doelen:
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Veel doelen die gevonden zijn tijdens de inventarisatie op officiële websites komen ook terug in de 

krantenartikelen, zoals het fungeren als bruggenbouwer, creativiteit van de stad behouden, een gezicht 

geven aan de nacht en de cultuur van de stad behouden. Dat wil zeggen dat de boodschap van de 

nachtburgemeesters wel overkomt in de media. Maar er kwamen nog veel meer doelen van 

nachtburgemeesters aan het licht, zoals het rookbeleid afschaffen, de binnenstad autovrij maken en het 

aandeel vrouwen verhogen. Deze doelen komen voornamelijk in de nationale kranten voor. Opvallend is 

dat regionale kranten weer andere nieuwe doelen melden, zoals het aanstellen van een betaalde 

nachtburgemeester, uittocht van creatievelingen tegengaan en de stad moet weer van de bewoners 

worden. Daarnaast kwamen er veel doelen naar voren die met het beleid van een stad of dorp te maken 

hebben, zoals het gemeentebeleid flexibeler maken, een 24uurs vergunning aanstellen, afschaffen zero-

tolerance beleid. Of doelen die te maken hebben met het rookbeleid en doelen die te maken hebben 

met het openen van clubs, restaurants en hotels. 

Omdat uit bovenstaande beschrijving blijkt dat er veel verschillen zijn tussen doelen uit regionale en 

nationale kranten is er ook gekeken in welke frequentie doelen voorkomen. Dit is weergegeven in de 

figuren 17 en 18. Het valt op dat het doel fungeren als bruggenbouwer (figuur 17) op een prominente 

plaats staat in de regionale kranten, maar dat deze bij de nationale kranten niet voorkomt onder de 

meest genoemde doelen (figuur 18). Andere veel genoemde doelen in regionale kranten zijn 

uitgaansleven verbeteren, als nachtburgemeester de nacht promoten, en een gezicht aan de nacht 

geven. In nationale kranten zijn de doelen het creëren van creativiteit via broedplaatsen en promoten 

van de stad als nachtburgemeester veelvoorkomend, maar deze komen niet in regionale kranten voor.  
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Figuur 17: Genoemde doelen in regionale kranten 

Fungeren als bruggenbouwer

Uitgaansleven verbeteren

Als NB de nacht promoten

Een gezicht geven aan de nacht

Opening- en sluitingstijden
aanpassen

Evenementen & festivals
organiseren

Creativiteit via broedplaatsen
creëren

NB op de kaart zetten

Creativiteit behouden

Cultuur brengen

Mensen met elkaar integreren

 

NB: De doelen die minder dan 4 keer voor kwamen zijn niet opgenomen in deze figuur. 

Figuur 18: Genoemde doelen in nationale kranten 

Opening- en sluitingstijden
aanpassen

Uitgaansleven verbeteren

Creativiteit via broedplaatsen
creëren

Gemeentebeleid flexibeler
maken

Ambtenaar voor de nacht
aanstellen

Uittocht van creatievelingen
tegengaan

Als NB de nacht promoten

Imago van de stad behouden

Mensen met elkaar integreren

 
NB: De doelen die minder dan 4 keer voor kwamen zijn niet opgenomen in deze figuur. 
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5.4 Functie van de nachtburgemeester in kranten 

Over de functies wordt weinig geschreven (zie figuur 19 en 20). In 13 procent van alle regionale en 18 

procent van alle nationale kranten van de afgelopen zes jaar worden de nachtburgemeesters met een 

korte uitleg over hun functie genoemd. Wanneer er gekeken wordt hoe er jaarlijks over functies in 

artikelen wordt geschreven zijn de percentages nog veel minder. Ook hier geldt dat alleen in de laatste 

twee jaren er iets meer over functies van nachtburgemeesters wordt geschreven. Dit is op zich geen 

verrassend resultaat aangezien is gebleken dat er ook weinig doelen worden beschreven en er vaak 

tegelijkertijd met de doelen ook aandacht wordt besteed aan functies in krantenartikelen. De opkomst 

van de nachtburgemeesters in ook in deze categorie bij de laatste twee jaar terug te zien in deze 

percentages. 

Figuur 19: Het aantal artikelen uit regionale kranten waarin de nachtburgemeester met functie wordt genoemd 

Jaar

Totaal artikelen in 

regionale kranten

Aantal artikelen 

met functies per 

jaar

Artikelen met doelen 

in verhouding tot 

totaal gepubliceerde 

artikelen (=542)

2006 58 7 1%

2007 48 2 0%

2008 58 7 1%

2009 72 5 1%

2010 125 14 3%

2011 181 37 7%

Totaal 542 72 13%  

Figuur 20: Het aantal artikelen uit nationale kranten waarin de nachtburgemeester met functie wordt genoemd 

Jaar

Totaal artikelen in 

nationale kranten

Aantal artikelen 

met functies per 

jaar

Artikelen met doelen 

in verhouding tot 

totaal gepubliceerde 

artikelen (=180)

2006 33 4 2%

2007 20 2 1%

2008 23 6 3%

2009 23 3 2%

2010 47 16 9%

2011 34 11 6%

Totaal 180 32 18%  

 

Enkele artikelen beschrijven hoe lang bijvoorbeeld de ambtstermijn van de nachtburgemeester duurt en 

wordt er aangegeven wat voor een soort functie het betreft. Het volgende citaat uit Het Parool geeft dit 
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aan met ‘In Amsterdam geldt een ambtsperiode van drie jaar, en is het niet slechts een symbolische 

functie’ (Het Parool, 18 februari 2006). 

Andere artikelen proberen te duiden wat een nachtburgemeester betekent voor een stad:  

Burgemeester Doro krijgt eigen wethouders 
NIJMEGEN  -  De Nachtburgemeester van Nijmegen, Doro Krol, krijgt een eigen college. Zij krijgt hulp van een 
aantal Nachtwethouders in de persoon van Uta Meier, Ton Hendriks, Oeds Westerhof, Rogier Kersten, Ronald Migo 
en Nick Valentijn. Het is de bedoeling dat het Nachtcollege van B en W een aantal keren per jaar bijeenkomt, en 
adviezen en tips geeft aan de Nachtburgemeester. Vandaag is de eerste collegevergadering met de 
portefeuilleverdeling.   

 Het Nachtcollege komt in Villa LUX bijeen.  

Bron: De Gelderlander, 11 juli 2011  

Dat de invulling van het ‘ambt’ per stad verschilt blijkt ook wel uit het volgende bericht: ‘In het algemeen 

is een nachtburgemeester vooral een ceremoniële functie. Vaak zijn ze bij openingen en feesten 

aanwezig, als grappige tegenhanger van de politieke delegatie’ (AD Haagsche Courant, 2 februari 2011).   

 

5.6 Aanpak van nachtburgemeesters in kranten  

In de artikelen wordt weinig tot nauwelijks gerefereerd aan hoe de nachtburgemeester zijn of haar 

doelen denkt te bereiken (figuur 21 en 22). 

Figuur 21: Het aantal artikelen uit regionale kranten waarin de nachtburgemeester met  

actie om doel te bereiken wordt genoemd 

Totaal aantal 

artikelen in 

regionale kranten

Artikelen met acties per 

jaar

Artikelen met acties in 

verhouding tot totaal 

gepubliceerde artikelen (=542)

Jaar Absoluut Absoluut Relatief

2006 58 0 0%

2007 48 1 0%

2008 58 2 0%

2009 72 1 0%

2010 125 0 0%

2011 181 9 2%

Totaal 542 13 2%
 

Figuur 22: Het aantal artikelen uit nationale kranten waarin de nachtburgemeester met  

actie om doel te bereiken wordt genoemd 
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Totaal aantal 

artikelen in 

nationale kranten

Artikelen met acties per 

jaar

Artikelen met acties in 

verhouding tot totaal 

gepubliceerde artikelen (=180)

Jaar Absoluut Absoluut Relatief

2006 33 0 0%

2007 20 1 1%

2008 23 1 1%

2009 23 3 2%

2010 47 5 3%

2011 34 11 6%

Totaal 180 21 12%  

 

In de regionale kranten wordt in twee procent van alle krantenartikelen de “methoden” van de 

nachtburgemeester genoemd, in de nationale kranten komt het percentage op 12 procent uit. Deze 

“methoden” bestaan uit activiteiten in de nacht, evenementen, debatten etc. Net zoals bij de doelen en 

de functies van de nachtburgemeester is in de laatste twee jaar een zeer lichte stijging te zien. Een 

voorbeeld van een beschrijving die onder deze categorie is dit citaat uit de Volkrant over de 

Amsterdamse nachtburgemeester Isis van der Wel: ‘Zo was zij het die GroenLinks-raadslid Marco de 

Goed ervan op de hoogte stelde dat de thuisbasis van Galerie Schijnheilig een kunstenaarscollectief dat 

zich in gekraakte panden ophoudt zou worden ontruimd. Doodzonde, vond Isis. Maar er werd naar haar 

geluisterd: de uitzetting werd afgeblazen (De Volkskrant, 17 januari 2011).  

 

5.7 Andere opvallende resultaten uit het onderzoek 

Naast de bovenstaande kenmerken waarnaar specifiek gekeken is tijdens de analyse zijn kranten ook een 

bron van informatie voor dit onderzoek. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan extra informatie 

met betrekking tot de nachtburgemeester dat tijdens het coderen en analyseren naar voren is gekomen.  

Uit een aantal krantenartikelen is gebleken dat ook politieke partijen iets zien in de functie van een 

nachtburgemeester. Zo laat Boris van der Ham van D66 van zich horen in de Volkskrant. Hij wil met het 

aanstellen van nachtburgemeesters  ‘iets doen aan de vertrutting van het Nederlandse nachtleven’ 

(Volkskrant, 18 november 2006). Ook de Haagse PVV fractie strijdt voor een betaalde 

nachtburgemeester die ‘kan de problemen in kaart brengen en de gemeente rapporteren over het 

Haagse nachtleven’ (De Telegraaf, 21 september 2011). Een nachtburgemeester zou volgens het PVV –

raadslid Richard de Mos ‘het nachtleven aanzienlijk kunnen verbeteren’ (AD Haagsche Courant, 4 juni 

2011). In Doetinchem waar nog een nachtburgemeester aangesteld moet worden, is wethouder Loes van 
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der Meijs van de VVD enthousiast over ‘de persoonlijke invulling van het nachtburgemeesterschap’ (De 

Gelderlander, 30 maart 2011). Daarnaast laat PvdA’er Marianne Kock weten hoe haar partij de 

aanstelling van de nachtburgemeester steunt. Zij ziet de nachtburgemeester als ‘een verbindende 

factor’: 

CENTRUM Plan voor kleurrijke spil tussen horeca, stappers en gemeente - Doetinchem krijgt 
nachtburgemeester 

PvdA Doetinchem steunt initiatief van jongeren om nachtburgemeester aan te stellen. Nachtburgemeester moet 
Doetinchem als uitgaansstad uitdragen. Nachtburgemeester is onbezoldigd en wordt gekozen.  

DOETINCHEM -  Doetinchem krijgt mogelijk een heuse nachtburgemeester. De PvdA-fractie ondersteunt het plan 
dat vanuit jongeren komt om een kleurrijke spil aan te stellen die als draaipunt moet functioneren tussen horeca, 
horecabezoekers (jong en oud) en de gemeente Doetinchem."De nachtburgemeester moet Doetinchem uitdragen als 
uitgaansstad van de Achterhoek", zegt initiatiefnemer Goof Pontier (22). "De nachtburgemeester streeft naar 
verbetering van het uitgaansleven en naar meer saamhorigheid en samenwerking in het uitgaansleven." 
Nachtburgemeester wordt een onofficiële, onbezoldigde functie. Pontier: "Wel moet er een onkostenvergoeding zijn 
voor bijvoorbeeld promotie-activiteiten."   

De eerste nachtburgemeester van Nederland was Jules Deelder. De schrijver annex dichter kreeg in de jaren zeventig 
de eretitel toegewezen van de gemeente Rotterdam. Dit omdat Deelder impulsen gaf aan het avond- en nachtleven in 
de Maasstad.  In 1996 kreeg dit initiatief een vervolg in Den Haag waar de eerste nachburgemeester werd benoemd. 
In Amsterdam wordt inmiddels elke twee jaar een nieuwe nachtburgemeester verkozen; op dit moment is dat dj Isis 
van der Wel. Dichter bij huis is er sinds oktober 2010 een nachtburgemeester  in Nijmegen, Doro Krol.  

Pontier is op dit moment een tocht aan het maken langs de horeca (maar ook bijvoorbeeld taxibedrijven) in en rond 
het Doetinchemse centrum om via handtekeningen draagvlak voor de nachtburgemeester te verkrijgen. 
De PvdA-fractie ondersteunt het initiatief van Pontier en brengt het plan in in de beeldvormende raad, zo laat 
raadslid Marianne Kock weten: "De nachtburgemeester moet een verbindende factor worden tussen horeca, 
gemeente en jongere en oudere stappers. Als partij ondersteunen we dat graag omdat het een initiatief vanuit 
de gemeenschap is, in dit geval van de jeugd. Door het als raad te ondersteunen krijgt het een wat formeler 
status. Eventuele kosten kunnen misschien samen worden gedragen door de horeca en de gemeente."  

Als het aan Pontier, vice-voorzitter van de jongerenraad in Doetinchem, ligt heeft de Achterhoekse centrumstad over 
een jaar een eigen heuse nachtburgemeester. Deze zou uit een reeks kandidaten bijvoorbeeld een keer in de vier jaar - 
tijdens een daarvoor ingericht feest - kunnen worden gekozen. De nachtburgemeester moet een bekende, kleurrijke 
Doetinchemmer zijn die geregeld zijn gezicht laat zien in de horeca. Hij moet makkelijk benaderbaar zijn, zowel 
voor de uitbaters als voor de jonge en oudere stappers. Hij moet bovendien niet geliëerd zijn aan een horecazaak. 
Kandidaten kunnen zich melden via het e-mailadres: dtc.n8burgemeester@gmail.com  

Reageren? henny.haggeman@  

http://gelderlander.nl 

Bron: De Gelderlander, 19 februari 2011 

 

Dat politieke partijen zich ook gaan inzetten voor het belang van een nachtburgemeester van een stad 

laat zien dat er een verschuiving gaande is. Het is niet alleen meer een geluid van burgerinitiatief, maar 

het nachtburgemeesterschap krijgt via de politiek een groter draagvlak. 



 62 

Hoofdstuk 6 Conclusie 

Dit onderzoek naar de nachtburgemeesters van Nederland begon met een beschrijving en inventarisatie 

van het fenomeen nachtburgemeester in Nederland.  

Er bestaat geen lijst met alle nachtburgemeesters van Nederland. Iedere gemeente heeft een 

‘dag’burgemeester, maar een nachtburgemeester is ontstaan uit eervolle benoemingen en eretitels voor 

toonaangevende personen die veel gedaan hadden voor een stad of die een geziene gast waren in het 

nachtleven van de stad. Andere nachtburgemeesters worden gekozen omdat zij doelen voor de nacht 

van hun stad voor ogen hebben. De inventarisatie begon op het internet. Een aantal 

nachtburgemeesters hebben een eigen officiële of persoonlijke website waarbij ze over hun ambt 

vertellen. Hun doelen, de invulling van hun functie en het ambtstermijn komen aan de orde. De eerste 

nachtburgemeesters, dit waren er in het begin niet veel, maar in 2010 en 2011 is een duidelijke stijging 

in nachtburgemeesters zichtbaar. De selectie en invulling van de nachtburgemeester verschilt sterk per 

stad of dorp. Op basis van de gevonden informatie is een typering gemaakt van vier soorten 

nachtburgemeesters, waarbij de nachtburgemeesters zijn ingedeeld op bekendheid en ambitie. 

Nachtburgemeesters die nationaal bekend zijn en ambitieus zijn, laten dit zien door de doelen die zij 

voor ogen hebben. Doelen die breed gedragen worden bestaan uit het promoten van de nacht van hun 

stad, het creëren van creatieve plaatsen, en het oplossen van problemen in de stad vanuit het 

gebruikersperspectief (variërend van vrije openingstijden tot het afschaffen van het zero-tolerance 

beleid). Zij organiseren verschillende activiteiten om deze doelen te bereiken, zoals festivals, debatten, 

en gesprekken met de burgemeester. Maar de typering laat ook zien dat het nachtburgemeesterschap 

ook meer ceremonieel van aard is met de daarbij behorende ‘passieve’ taken, zoals het openen van 

nieuwe uitgaansgelegenheden en aanwezig zijn bij bepaalde lokale evenementen. 

Doelen die nachtburgemeesters op officiële websites noemen sluiten deels aan bij de algemene 

ontwikkelingen in stad en nacht. Het fenomeen past dus binnen de context van vrijetijdseconomie, 

night-time economy, de ‘entrepreneurial’ stad en toont ook een duidelijke relatie met city marketing en 

branding. In de context van city marketing en branding fungeert de nachtburgemeester als persoon als 

“promotiemateriaal”. Hier is de nachtburgemeester zelf waarschijnlijk niet altijd van bewust, maar alleen 

al het aanwijzen van een persoon kan al van waarde zijn voor het imago van een stad. De door de 

nachtburgemeesters georganiseerde activiteiten sluiten tevens aan bij city marketing en branding, zoals 

het organiseren van festivals. Helaas blijkt uit de literatuur ook dat dit niet altijd een groot effect heeft 

op city marketing wanneer de nachtburgemeesters deze activiteiten gebruiken om hun doelen te 
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bereiken. In de doelen herkennen we ook de ideeën van het invloedrijke boek over de creatieve klasse 

van Richard Florida. Overigens worden er bij dit boek in de wetenschappelijke literatuur kanttekeningen 

gemaakt over het bewezen effect van de creatieve klasse in Nederlandse en Europese steden. Hierdoor 

kunnen deze doelen van de nachtburgemeesters ook een minder grote uitwerking hebben dan dat zij 

verwachten.  

In deze thesis heeft de volgende onderzoeksvraag centraal gestaan:  

Hoe schrijven media over de nachtburgemeesters van Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld?  

Aan het begin van deze thesis is kenbaar gemaakt dat er media aandacht aan het 

nachtburgemeesterschap gegeven wordt, maar dat volgens het nachtburgemeestercongres deze kennis 

niet bij een breder publiek leek terecht te komen. Media spelen een belangrijke rol in beeldvorming over 

onderwerpen, zo ook bij hoe er door het publiek over nachtburgemeesters worden gedacht. Kranten zijn 

een onderdeel van de geschreven media. Als nachtburgemeesters media aandacht weten te generen, 

heeft dit een effect op de beeldvorming. Wanneer er veel over nachtburgemeesters en over hun functie, 

doelen en activiteiten in kranten geschreven wordt, is de gedachte dat dit een positieve invloed heeft op 

de beeldvorming. Informatie over de functie en activiteiten geeft aan waarom er in een stad een 

nachtburgemeester aanwezig is.  

Door middel van inhoudsanalyse zijn er kranten geanalyseerd om te kijken of nachtburgemeesters media 

aandacht weet te genereren voor zijn of haar activiteiten. Uit de inhoudsanalyse is gebleken dat relatief 

veel artikelen over de nachtburgemeester zelf worden geschreven waarin de nachtburgemeester 

centraal staan, maar dat zowel de doelen, als functie en de methoden waarop de nachtburgemeester 

deze doelen wil bereiken niet goed terug komen in de artikelen. Dat zou betekenen dat mensen nog 

altijd weinig afweten over de nachtburgemeesters. De kleine stijging in 2010 en 2011 van het aantal 

artikelen in deze categorieën geeft aan dat er toch iets meer geschreven wordt over de opkomst van de 

nachtburgemeesters dan in de jaren er voor, wanneer er minder nachtburgemeesters actief waren. 

Daarnaast is uit de inhoudsanalyse gebleken dat zelfs de politieke partijen veel zien in de functie van een 

nachtburgemeester. Zij uiten hun waardering voor een nachtburgemeester door initiatieven te tonen om 

een nachtburgemeester aan te stellen in steden waar dit bijvoorbeeld nog niet het geval is, zoals in 

Doetinchem. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de Nederlandse kranten wel over de nachtburgemeesters 

schrijven, maar dat er weinig over de verschillende doelen die zij voor ogen hebben, de manier waarop 

hun functie omschreven wordt en de methoden waarop zij hun doelen willen aanpakken in de artikelen 
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naar terug komt. Op deze manier wordt de nachtburgemeester niet goed op de kaart gezet. Ondanks dat 

de resultaten voor de laatste jaren (2010 en 2011) niet uitgesproken zijn, is er wel een toename te zien 

in het aantal publicaties op deze vlakken. Het zou kunnen zijn dat in de toekomstige jaren deze toename 

doorzet en dat kranten meer over de nachtburgemeesters gaan schrijven. 

 

Deze thesis heeft een eerste beschrijving gegeven en is zodoende opgesteld om zoveel mogelijk 

informatie over dit onderwerp te geven zodat vervolgonderzoek hierop ik kan gaan. In het 

vervolgonderzoek zijn nog veel onderwerpen aangaande nachtburgemeesters te exploreren. Hier wil ik 

graag een aantal aanbevelingen in doen. In dit onderzoek wordt er in een bepaalde mate vanuit gegaan 

dat burgers onbekend zijn met nachtburgemeesters, omdat er weinig over de doelen en functies van 

nachtburgemeesters geschreven wordt. Echter, hoe er ‘echt’ over nachtburgemeesters wordt gedacht is 

onbekend. Mijn eerste aanbeveling gaat daarom in op een vervolgonderzoek naar hoe er door burgers 

over de nachtburgemeesters van Nederland wordt gedacht. De uitkomsten kunnen een bijdrage leveren 

aan nachtburgemeesters en laten zien wat zij kunnen doen het publieke beeld te beïnvloeden. 

Daarnaast was er in dit onderzoek geen tijd om gebruik te maken van interviews van 

nachtburgemeesters. Ik had het persoonlijk interessant gevonden om hier dieper op in te gaan. Mijn 

tweede aanbeveling gaat daarom in op vervolgonderzoek naar nachtburgemeesters en of zij bewust de 

media aandacht opzoeken en zo ja, op welke manier zij dit doen. Deze thesis reikt met het overzicht van 

het aantal nachtburgemeesters in hiermee een begin aan wie er als nachtburgemeester actief (kunnen) 

zijn. De resultaten van het onderzoek kunnen inzicht geven in welke kansen de nachtburgemeesters 

eventueel mislopen met het oog op het bereiken van hun doelen. 

Uit dit onderzoek is tevens naar voren gekomen dat verschillende politieke partijen steeds meer zien in 

de aanstelling van een nachtburgemeester voor steden die dit niet hebben of dat zij actief zijn om een 

‘serieuze’ in plaats van een minder serieuze nachtburgemeester aan te stellen. Mijn laatste aanbeveling 

gaat in op de politieke invloed van de aanstelling van nachtburgemeesters. Het is hierbij interessant om 

achter de beweegredenen van politieke partijen te komen.  
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Reflectie 

Zoals bij ieder ander, verliep ook bij mij het schrijven van deze thesis met ‘up and downs’. Ik had in maart 

2011 een redelijk snelle start gemaakt en verschillende onderwerpen bedacht. Tijdens het eerste 

gesprek heb ik deze onderwerpen door gesproken, maar ik werd er niet gemotiveerd van. Terloops 

noemde ik vlak voor het einde van onze afspraak mijn laatste onderwerp van het lijstje waarvan ik 

eigenlijk niet dacht dat het niet thesiswaardig en bruikbaar zou zijn: de nachtburgemeester. Daar zag 

mijn begeleidster wel mogelijkheden in. Vanaf dat moment ben ik begonnen aan een lange periode van 

uitzoeken en ontdekken waaruit de wereld van een nachtburgemeester bestaat. Ik vond het interessant 

om steeds meer over de nachtburgemeester te ontdekken. Tijdens deze periode ben ik per toeval in 

contact gekomen met een van de organisatoren van het nachtburgemeestercongres, namelijk Erno 

Mijland. Hij heeft mij voorzien van een uitnodiging van het nachtburgemeestercongres en hiermee 

inzicht gegeven in de wereld van de nachtburgemeester. Toch bleef het ingewikkeld om een beschrijving 

te geven van de nachtburgemeester. Er was nauwelijks betrouwbare informatie voorhanden en de 

bronnen als kranten kon ik vanwege mijn onderzoek niet als bron gebruiken. Het was ook een uitdaging 

om de nachtburgemeesters te schrijven wanneer er geen wetenschappelijk onderzoek en literatuur 

beschikbaar is. Hier heb ik erg veel van verleerd. 

 

Met een stage van drie en een halve maand en bijbehorende stage opdracht kwam de thesis stil te 

liggen. Daarnaast heeft mijn parttime baan vanaf september 2011 niet bij gedragen aan het vlot 

afronden van mijn thesis. Ik bleek het moeilijk te vinden om naast het werk weer de draad van de thesis 

op te pakken, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Na het theoretische gedeelte kwam mijn thesis in een 

stroomversnelling terecht. Ik wilde graag inhoudsanalyse als onderzoeksmethode gebruiken, omdat ik 

dat nog niet eerder had gedaan. Het analyseren van teksten vond ik na het literatuur gedeelte een 

aangename verandering. De beschrijving van de resultaten heeft mij veel tijd gekost. Het bleek niet zo 

gemakkelijk op een ‘leesbare’ manier te resultaten te beschrijven en hier conclusies uit te trekken. Na 

het inleveren van de conceptversie ben ik begonnen met het verbeteren. Tijdens het verbeterproces 

moest ik veel keuzes maken in welke informatie ik juist wel of juist niet wilde gebruiken. Ik had namelijk 

zoveel uitgezocht dat ik bijna niet meer wist wat ik hiervan moest toevoegen. Terugkijkend naar het 

gehele schrijfproces zou ik bepaalde aspecten anders hebben aangepakt. Ik had mijn analyse anders 

aangepakt. Vanwege de beschikbare tijd in een vrije week ben ik eerder aan mijn analyse begonnen dan 

dat mijn methoden en theoretische gedeelte volledig waren afgerond. De basis lag er, maar ik heb 

daarna nog veel aanpassingen gemaakt. Achteraf gezien had mijn theorie en methodologie af moeten 
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hebben, zodat ik mijn analyse scherper kon toepassen. Verder had ik graag nog een maand aan 

‘verbetertijd’ over gehouden, zodat ik met een frisse blik mijn eigen schrift kon doornemen, overpeinzen, 

en voor een zoveelste keer willen verbeteren. 

Hoe dan ook, als afsluiting kan ik stellen trots te zijn om als eerste over het fenomeen 

nachtburgemeesters een thesis te hebben geschreven. 
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