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Samenvatting 

Vanuit de maatschappij en politiek klinkt er veel kritiek op jongeren die feestjes bezoeken in 

de coronatijd. De drijfveren van jongeren om te feesten in coronatijd, en wat er bij hun 

beslissing om te feesten op het spel staat, waren echter nog niet verkend. Dit kwalitatieve 

zorgethische onderzoek was erop gericht om die drijfveren te verkennen, in een poging een 

bijdrage te leveren aan een zo rechtvaardig mogelijke behandeling van feestende jongeren in 

coronatijd. Daarnaast was dit onderzoek erop gericht om een zorgethisch begrip van de relatie 

tussen zorg en spelen te verrijken.        

 De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: “Hoe kan een zorgethische 

reflectie op wat er voor jongeren op het spel staat omtrent feesten in coronatijd bijdragen aan 

een (meer) rechtvaardige behandeling van feestende jongeren tijdens de covid-19 pandemie?”

 Dit onderzoek toont aan dat jongeren die feestjes organiseren en bezoeken in 

coronatijd behoefte hebben aan een moment van stress- en spanningsontlading, aan 

toekomstperspectief, aan belichaamd en betekenisvol contact met dierbare anderen, en aan 

een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en ontdekken. Feesten is voor sommige jongeren een 

manier om zich staande te houden in de coronatijd; het houdt hun leven leefbaar.   

 Een zorgethische reflectie op de rol van feesten in het leven van jongeren in 

coronatijd laat zien dat feesten en spelen geïnterpreteerd kunnen worden als een vorm van 

zorg; feesten heeft een belangrijke plek in het web van zorg dat het voor jongeren mogelijk 

maakt om te floreren en een goed en gelukkig leven te leiden.     

 Daarnaast laat dit onderzoek zien dat feesten één van de manieren is waarop jongeren 

zich maatschappelijk en politiek kunnen engageren. Door te feesten maken zij een politiek 

statement over de hoeveelheid zelfopoffering die er van jongeren gevraagd mag worden; de 

grens ligt bij het opofferen van hun mentale welzijn, hun betekenisvolle relaties, en hun 

levensgeluk.            

 Op basis van de ervaringen en behoeften van feestende jongeren, en het serieus 

meewegen van de behoeften van andere kwetsbare burgers vraagt een meer rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren om drie dingen: (1) een adequate interpretatie en 

representatie van hun behoeften; (2) de erkenning van feesten als vorm van zorg, en van het 

feest als zorgpraktijk; en (3) de erkenning van feesten als vorm van politiek engagement. 

Alleen dan kunnen feestende jongeren weer gezien worden  als dat wat zij zijn: kwetsbare, 

afhankelijke, zorgzame én politiek geëngageerde burgers, die zich tijdens de coronapandemie 

samen staande proberen te houden. Net als iedereen. 
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1. Problematisering en relevantie 

1.1 Aanleiding 

Ik vind het interessant, leuk zelfs, als dingen een beetje onrust veroorzaken, de status quo 

bevragen, afwijken van ‘de normale gang van zaken’, misschien in de ogen van sommigen 

zelfs ‘vreemd’ of ‘gek’ zijn. Misschien komt het doordat ik ben opgegroeid in de BMX- en 

skatecultuur. Wij werden, naar mijn ervaring, op straat vaak gezien als schooiers, vernielers 

van bankjes, muurtjes en trapleuningen en verstoorders van de sociale orde. Allicht waren wij 

dat ook allemaal wel. Maar de hechte, verbindende, creatieve en zingevende elementen van 

wie wij waren en wat wij deden, het mooie en goede, bestond evenzeer.    

 Ten tijde van de coronacrisis lijken het feestende jongeren te zijn die de onrust 

veroorzaken en de status quo bevragen, doordat zij afwijken van de geldende 

gedragsvoorschriften. De feestende jongere, die voorheen een vanzelfsprekendheid leek te 

zijn, is in opspraak geraakt en door sommigen veroordeeld. Zonder te ontkennen dat feesten 

tijdens de coronatijd risico’s met zich meebrengt, vraag ik me of het coronafeest ook iets 

goeds of leerzaams herbergt. Voor deze masterthesis Zorgethiek en Beleid focus ik me 

daarom, geïntrigeerd door de spanning tussen het veroordeelde en het goede, op feestende 

jongeren in coronatijd.  

1.2 Maatschappelijke probleemstelling 

In een Instagram enquête van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) geeft iets minder dan 

de helft van de ruim 6000 stemmers aan wel eens op een illegaal (huis)feest te zijn geweest 

tijdens de coronacrisis.1 Op de website van Noord-Holland Nieuws geeft een kleine 58% van 

de 6900 stemmers aan begrip te hebben voor de jongeren.2 Er is echter ook kritiek op de vaak 

jonge feestvierders, en op jongeren in het algemeen. Uit maatschappelijk onderzoek van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2021) blijkt dat 56% van de respondenten vindt dat de 

schuld voor de aanhoudende corona-infecties bij één bepaalde sociale groep kan worden 

gelegd. Van die respondenten wijst 58% jongeren als schuldigen aan. Het SCP (2021) toont 

tevens aan dat er het afgelopen jaar meer wrijving tussen jongeren en ouderen is ontstaan, 

wanneer dit vergeleken wordt met de jaren voor de coronacrisis. Daarnaast bericht Het 

Parool dat de invoering van een avondklok volgens het Outbreak Management Team (OMT) 

 
1 Nos. (6-11-2020). Jongeren op illegaal feest: “Op school zitten we ook met 1600 man”. Geraadpleegd van: 

https://nos.nl/artikel/2355478-jongeren-op-illegaal-feest-op-school-zitten-we-ook-met-1600-man.html 
2 NHnieuws. (9-11-2020). De peiling: Heb jij begrip voor feestende jongeren? Geraadpleeg van: 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275879/de-peiling-heb-jij-begrip-voor-feestende-jongeren 
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alleen nodig was vanwege feestende jongeren.3 OMT-lid en hoogleraar infectiebestrijding 

Christian Hoebe vergelijkt het gedrag van feestende jongeren met Russisch roulette.4 Volgens 

minister Grapperhaus plaatsen de feestende jongeren zich buiten de samenleving.5 Hij geeft 

aan dat er streng opgetreden zal worden bij illegale feesten, door jongeren te beboeten en in 

sommige gevallen te arresteren.6 De World Health Organization (WHO) roept jongeren tot 

slot wereldwijd op om zichzelf de vraag te stellen ‘do I really need to go to that party?’7 De 

vraag van de WHO voelt retorisch, maar lijkt alleszins relevant. Hebben jongeren misschien 

echt het gevoel naar dat feestje te moeten gaan; en zo ja, waarom dan precies? In welk licht 

zou meer inzicht in deze zaken de huidige maatschappelijke en politieke visie op feestende 

jongeren plaatsen; worden de feestende jongeren dan eigenlijk wel rechtvaardig behandeld? 

Reflectie op wat er voor jongeren op het spel staat omtrent feesten in coronatijd zou mogelijk 

een (tentatief) antwoord kunnen geven op deze vraag. 

1.3 Wetenschappelijke probleemstelling  

Om te reflecteren op wat een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren zou kunnen 

zijn wordt voor dit onderzoek een zorgethisch kader als uitgangspunt genomen. In de 

afgelopen decennia is de zorgethiek op verschillende manieren geconceptualiseerd (Leget, 

van Nistelrooij, & Visse, 2017, p. 1). Leget, van Nistelrooij en Visse (2017, p. 5) beschrijven 

de zorgethiek als een interdisciplinair onderzoeksveld, wat gedreven wordt door 

maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is de centrale vraag wat in een particuliere context 

moreel goed is vanuit een perspectief van zorg (idem, p. 5). Om antwoord te geven op die 

vraag wordt ten eerste een zorgethisch theoretisch kader gehanteerd dat dient als multifocale 

interpretatieve lens om praktijken mee te bezien (idem, p.5). Ten tweede is empirisch 

onderzoek een fundamenteel onderdeel van deze vorm van zorgethiek, omdat er vertrokken 

wordt vanuit de epistemologische veronderstelling dat moral understandings sociaal en 

cultureel ingebed zijn; om te weten wat in een particuliere situatie het moreel goede is, moet 

je de details van de context kennen, de ervaringen van mensen zijn daar een essentieel 

 
3 Parool. (13-1-2021). OMT: Avondklok alleen nodig vanwege feestende jongeren. Geraadpleegd van: 

https://www.parool.nl/nederland/omt-avondklok-alleen-nodig-vanwege-feestende-jongeren~bab326dd/ 
4 Trouw. (18-7-2020). Feestende jongeren zijn een risico voor volksgezondheid en ‘een beetje Russisch 

roulette’. Geraadpleegd van: https://www.trouw.nl/nieuws/feestende-jongeren-zijn-een-risico-voor-

volksgezondheid-en-een-beetje-russisch-roulette~bd56f036/ 
5 Telegraaf. (24-7-2020). ‘Feestende jongeren plaatsen zich buiten de samenleving’. Geraadpleegd van: 

https://www.telegraaf.nl/video/1479263095/feestende-jongeren-plaatsen-zich-buiten-de-samenleving 
6 Nos. (6-11-2020). Jongeren op illegaal feest: “Op school zitten we ook met 1600 man”. Geraadpleegd van: 

https://nos.nl/artikel/2355478-jongeren-op-illegaal-feest-op-school-zitten-we-ook-met-1600-man.html 
7 World Economic Forum. (7-8-2020). ‘Do you really need to party?’ WHO asks world’s youth. Geraadpleegd 

van: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/coronavirus-covid-19-who-youth-young-party-pandemic/ 
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onderdeel van (idem, p. 6; Walker, 2007). Om vanuit zorgethisch perspectief te kunnen 

reflecteren op een rechtvaardige bejegening van feestende jongeren in coronatijd zal daarom 

eerst de ervaring van jongeren in kaart gebracht moeten worden. Immers, hoewel er onder 

jongeren onderzoek is gedaan naar het effect van de coronatijd op hun geestelijke gezondheid 

(Singh et al., 2020), naar de psychosociale gevolgen van de pandemie (Cardenas, Bustos, & 

Chakraborty, 2020), naar de ervaring van leven te midden van een pandemie (Fioretti, 

Palladino, Nocentini, & Menesini, 2020), en naar de waarde van feesten in het algemeen 

(Demant & Ostergaard, 2007; Larson & Seepersad, 2003), is er nog geen onderzoek gedaan 

naar de beweegredenen van jongeren om te feesten in de coronatijd en welke behoeften er 

daarbij voor hen op het spel staan.       

 Naast het in kaart brengen van de behoeften van feestende jongeren, kan dit 

onderzoek bijdragen aan zorgethische inzichten over de relatie tussen spelen en zorg. Over 

die relatie zijn de meningen binnen zorgethiek verdeeld. Politicologe en zorgethica Joan 

Tronto (1993, p. 103) definieert zorg als ‘a species activity that includes everything that we 

do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. 

That world includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to 

interweave in a complex, life-sustaining web.’ Aanvullend noemt zij (Tronto, 1993, p. 104) 

een aantal dingen die geen zorg zijn, waaronder ‘spelen’: “To play, to fulfil a desire, to 

market a new product, or to create a work of art, is not care.” Politiek filosoof Brunella 

Cassalini (2020, p. 129) stelt echter dat als zorg te maken heeft met het onderhouden van 

onszelf en onze relaties, dat spelen daar een fundamenteel onderdeel van zou kunnen zijn. 

 Filosoof en zorgethicus Petr Urban benoemt in een interview op Ethicsofcare.org dat 

er een hiaat bestaat in zorgethische literatuur omtrent het thema spelen, en noemt meer 

onderzoek naar de relatie tussen spelen en zorg “of great importance”.8 Die relatie kan 

middels dit onderzoek verder verkend worden door de rol en de waarde van het coronafeest 

in het leven van jongeren in gesprek te brengen met zorgethische theorieën. In welk licht 

komt de relatie tussen spelen en zorg te staan wanneer de ervaringen van feestende jongeren 

beschouwd worden door een lens van zorg? En wat zou de relatie van zorg en spelen kunnen 

zijn als er vertrokken wordt vanuit de zorgethische veronderstelling dat zorg ook een 

belichaamde politieke handeling is? (Zie bijvoorbeeld: Hamington, 2004, 2015)  

 Dergelijke reflecties dragen bij aan de verkenning van de relatie tussen spelen en 

 
8 Ethics of Care. (2017). Practice of care and practice of play. Geraadpleegd van: 

https://ethicsofcare.org/practice-care-practice-play/ 
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zorg, en zijn tevens waardevol om een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren te 

doordenken. Zorgethische theorieën zijn immers van sterk relationele aard, en hebben daarom 

uitvoerig aandacht voor de spanning tussen iemands eigen behoeften en de behoeften van 

anderen (zie bijvoorbeeld: Gilligan, 1982; Pettersen, 2011; Van Nistelrooij, 2015; Van 

Nistelrooij & Leget, 2016). In een tijd waarin jongeren die willen feesten moeten kiezen 

tussen hun eigen behoeften en de behoeften van bijvoorbeeld kwetsbare burgers, IC-

medewerkers, en politici, biedt zorgethische literatuur mogelijk waardevolle inzichten om die 

spanning beter te kunnen begrijpen. Daarnaast bieden politiek geladen theorieën van zorg - 

zoals bijvoorbeeld van Hamington (2015) en Tronto (1993; 2013) - ten eerste een lens 

waarmee de politieke betekenis van feesten in coronatijd geïnterpreteerd kan worden, en 

bieden ze ten tweede een contextgevoelig normatief kader waarmee een rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren doordacht kan worden. Door theorie en empirie op die 

manier met elkaar in gesprek te brengen, kunnen ze elkaar verrijken; in de zoektocht naar een 

beter begrip van de relatie tussen spelen en zorg, en naar een zo rechtvaardig mogelijke 

behandeling van feestende jongeren in coronatijd. 

1.4 Vraagstelling  

Het bovenstaande mondt uit in de volgende hoofdvraag: 

Hoe kan een zorgethische reflectie op wat er voor jongeren op het spel staat omtrent feesten 

in coronatijd bijdragen aan een (meer) rechtvaardige behandeling van feestende jongeren 

tijdens de covid-19 pandemie? 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Welke inzichten biedt zorgethische literatuur over een theorie van zorg, over de 

spanning tussen de behoeften van het zelf en de ander, en over zorg als belichaamde 

politieke handeling, voor een reflectie op feesten in coronatijd en een rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren? 

2. Wat staat er voor jongeren die in coronatijd feestjes bezoeken op het spel bij hun 

beslissing om te feesten, en wat is daarbij voor hen belangrijk of doorslaggevend? 

3. Welke inzichten levert een zorgethische reflectie op wat er voor feestende jongeren in 

coronatijd op het spel staat op voor een (meer) rechtvaardige behandeling van 

feestende jongeren? 
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1.5 Doelstelling  

De interne doelstelling van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan een zorgethische 

interpretatie van de relatie tussen spelen en zorg. Ik tracht deze doelstelling te behalen door 

de rol van feesten in coronatijd in het leven van jongeren in gesprek te brengen met 

zorgethische theorieën over zorg en zorg begrepen als politieke handeling. De externe 

doelstelling van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan een (meer) rechtvaardige 

behandeling van jongeren die in coronatijd feestjes bezoeken. Ik tracht dit te doen door 

allereerst in kaart te brengen wat er voor de feestende jongeren op het spel staat bij hun 

beslissing om te feesten, en door deze bevindingen vervolgens in dialoog te brengen met een 

zorgethisch begrip van rechtvaardigheid. Ik veronderstel dat de ervaringen van feestende 

jongeren tot op heden weinig doorklinken in het maatschappelijke en politieke debat over het 

probleem van ‘feesten in coronatijd’. Middels dit onderzoek probeer ik jongeren een 

bescheiden platform te geven, zodat ook zij hun stem kunnen laten horen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2. Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag welke inzichten zorgethische literatuur 

over een theorie van zorg, over de spanning tussen behoeften van het zelf en anderen, en over 

zorg als politieke handeling biedt voor een reflectie op een rechtvaardige behandeling van 

feestende jongeren in coronatijd. In dit hoofdstuk zal tevens stilgestaan worden bij de 

ontologische, epistemologische en politieke uitgangspunten van een theorie van zorg. 

Immers, in de woorden van Tronto (2013, p. 36): “A theory of care that does not include all 

of these elements is not complete or adequate.” Inzicht in deze elementen is daarom 

essentieel voor een grondige en adequate zorgethische reflectie op wat een (meer) 

rechtvaardige behandeling van feestende jongeren zou kunnen zijn. De inzichten die in dit 

hoofdstuk beschreven worden dienen tevens als theoretisch uitgangspunt om in het 

discussiehoofdstuk van dit onderzoek (H5) te reflecteren op de relatie tussen zorg en spelen.

 Echter, alvorens gefocust wordt op de zorgethiek en haar inzichten en concepten, 

wordt eerst stilgestaan bij het concept spelen, en de relatie tussen feesten en spelen. De 

interne doelstelling van dit onderzoek is immers het leveren van een bijdrage aan een 

zorgethische interpretatie van de relatie tussen spelen en zorg. Omdat getracht wordt die 

relatie te verkennen via feesten in coronatijd zal eerst de relatie tussen feesten en spelen 

verkend moeten worden. Een reflectie op de relatie tussen zorg en spelen vraagt daarnaast 

niet alleen om een begrip van het concept zorg, maar tevens om een begrip van het concept 

spelen. In de komende paragrafen (2.2 en 2.2.1) zal daarom eerst het concept spelen verkend 

worden, waarna de relatie met feesten beschouwd wordt (2.2.2). 

2.2 De ambiguïteit van spelen 

Spelen is een breed en enigszins diffuus begrip. We kunnen bijvoorbeeld toneelspelen, een 

instrument bespelen, een computerspel spelen, ‘kiekeboe’ spelen met een baby, of meedoen 

aan de Olympische Spelen. Iemand kan ‘de baas spelen’ of ‘vrij spel hebben’, en een verhaal 

kan zich in een bepaalde tijd ‘afspelen’. Ook kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat mensen 

‘hoog spel spelen’, zoals de titel van dit onderzoek luidt, wat betekent dat zij veel of grote 

risico’s nemen om iets te bereiken.9 Etymologisch is spelen, of playing in het Engels, 

eveneens een wat ingewikkelde term. De precieze oorsprong is onduidelijk en de fonetische 

 
9 Van Dale. (z.j.) Betekenis ‘spelen’. Geraadpleegd van: https://www.vandale.nl/gratis- 

woordenboek/nederlands/betekenis/spelen#.YHbxhz-xVPY 
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ontwikkeling is moeilijk te vatten.10        

 Ook Tronto’s (1993, p. 104) uitspraak over de relatie tussen spelen en zorg waar in dit 

onderzoek onder andere op gereflecteerd wordt - “To play, to fulfil a desire, to market a new 

product, or to create a work of art, is not care” - biedt weinig houvast om spelen te duiden, 

omdat Tronto play hier noch elders definieert. Casalini (2020, p. 129) biedt een eerste 

aanknopingspunt; zij stelt dat spelen gezien kan worden als een middel waarmee mensen 

zichzelf en de relaties waarvan zij onderdeel zijn onderhouden en herstellen. Filosoof Bo 

Kampmann Walther (2003) biedt een eerste concrete definitie; hij definieert spelen als “an 

open-ended territory in which make-believe and world-building are crucial factors” en 

brengt daarmee drie elementen van spelen aan het licht; spelen heeft een open einde, en wordt 

gekenmerkt door ‘alsof doen’ en het ‘bouwen’ van een wereld. Zorgethicus Maurice 

Hamington (2015, p. 276) biedt daarnaast een beschrijving van ‘a game’ wanneer hij de 

metafoor “politics is a game” onder de loep neemt. En hoewel Kampmann Walther (2003) 

benadrukt dat een game wezenlijk anders is dan playing – een game is volgens hem geen 

open-ended territory, maar juist een confined area – trekt één citaat uit de beschrijving van 

Hamington mijn aandacht. Hamington (2015, p. 76) stelt: “Games usually have limited or no 

stakes at all and are engaged in for the pleasure of the activity or for the joy of winning.” 

Hiermee lijkt Hamington een onderscheid te maken tussen wat er binnen het spel op het spel 

staat, en wat er bij het spelen van het spel op het spel staat. In het kader van dit onderzoek 

wijst dit erop dat er niet alleen aandacht moet zijn voor wat er op het feest op het spel staat, 

maar ook voor de betekenis van feesten in het leven van jongeren, die ook op het spel staat.

 Over spelen lijkt door overige zorgethici weinig geschreven. In andere 

onderzoeksvelden, zoals bijvoorbeeld in de ontwikkelingspsychologie, is meer aandacht voor 

spelen. Hierbij ligt de nadruk echter vaak op de relatie tussen spelen en de cognitieve en 

motorische ontwikkeling van jonge (school)kinderen en niet op de betekenis van spelen (zie 

bijvoorbeeld: Eggum-Wilkens et al., 2014; Polman, Orobio de Castro, van Aken, 2007; 

Rogers & Evans, 2007). Waar dan, kan een uitvoerige beschouwing van spelen gevonden 

worden waarmee verder op de relatie tussen spelen en feesten kan worden gereflecteerd? 

 Hier wend ik me tot historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga. Huizinga (2008) 

geeft in zijn werk Homo ludens, ofwel ‘de spelende mens’, een uitvoerige definitie van spelen 

en onderzoekt de verhouding tussen spelen en cultuur. Spelen moet daarbij niet worden 

gezien als één element wat tezamen met andere elementen ‘in’ een cultuur bestaat (Van Oers, 

 
10 Online Etymology Dictionary. (z.j.) Play (v.). Geraadpleegd van: https://www.etymonline.com/word/play 
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2013). Huizinga focust zich primair op het ‘spelachtige’ karakter van cultuur zelf, en probeert 

te onthullen hoe cultuur ‘als’ spel weer nieuwe culturen tot stand brengt (Van Oers, 2013). 

Kijken naar spelen vanuit een perspectief van de homo ludens biedt mogelijk relevante 

inzichten voor een zorgethisch begrip van spelen. Casalini (2020, p. 129) stelt dat de homo 

ludens vaak in oppositie van de zorgethische homo curans – de zorgende mens - geplaatst 

wordt, omdat veel mensen de homo curans associëren met (zelf)opoffering. Echter, “if we 

want to understand care in all its forms and manifestations, it is plausible to say that the 

homo ludens shares many features with the homo curans, and its real opposites are the homo 

faber and homo oeconomicus” (Casalini, 2020, pp. 129-130). De zorgethische homo curans 

komt later in dit hoofdstuk aan bod, voor nu richt ik me op het spelen van de homo ludens. 

2.2.1 Homo Ludens – Kenmerken van het spel 

Wat is het spelen van de homo ludens dat Huizinga voor ogen heeft? Huizinga (2008, p. 28) 

begint zijn beschrijving van spelen met een, in zijn woorden, “zeer belangrijk punt”. Spelen 

is altijd meer dan een fysiologische of fysiologisch bepaalde psychische reactie: “Het spel is 

een zinrijke functie. In het spel ‘speelt’ iets mee, wat buiten de onmiddellijke zucht tot 

levensbehoud uitgaat, en in de handeling een zin legt” (Huizinga, 2008, p.28). Met andere 

woorden, spelen gebeurt niet vanwege een zekere biologische doelmatigheid, maar omwille 

van de betekenis van het spel die de louter lichamelijke behoeften van zowel mensen als 

dieren, want dieren spelen volgens Huizinga (2008) evenzeer, overstijgt. Wie spelen wil 

begrijpen, moet zich daarom richten op het begrijpen van de betekenis dat het spel voor de 

speler heeft (Huizinga, 2008, p. 31). Maar hoe dan, kan het spel herkend worden? Huizinga 

(2008) omschrijft de hoofdkenmerken. Hierbij richt hij zich in het kader van zijn 

cultuuronderzoek op vormen van spelen die van sociale aard zijn: “Wij zullen hebben te 

spreken van wedkamp en wedloop, van vertooningen en opvoeringen, van dansen en muziek, 

van maskerade en tournooi” (Huizinga, 2008, p. 35). Hier lijkt, met de focus op dansen, 

muziek en maskerade, ofwel een gemaskerd feest, alvast een tipje van de sluier te worden 

gelicht wat betreft de relatie tussen feesten en spelen.      

 Spelen is voor Huizinga (2008, p. 35) ten eerste een vrije handeling. Spelen is 

vrijheid, omdat het overvloedig is ten opzichte van de puur fysiologische behoeften en men 

niet tot spelen gedwongen kan worden, omdat het spel daarmee niet langer spel is (Huizinga, 

2008, p. 35). Hierbij kan ten aanzien van dieren en kinderen een kanttekening gemaakt 

worden, die niet of nog niet vrij kunnen beslissen over het spelen (Huizinga, 2008, p. 35). 

Volwassenen kunnen er echter voor kiezen om niet te spelen, of om het spel uit te stellen: 
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“Het wordt niet opgelegd door physieken nood, nog minder door moreelen plicht” (Huizinga, 

2008, p. 35). Ten tweede is het spel niet het ‘gewone’ of ‘eigenlijke’ leven; er wordt vanuit 

dat leven in een tijdelijk leven gestapt, met een andere sfeer en met een eigen doel of 

betekenis, en dat leven kan een speler tijdelijk geheel in beslag nemen (idem.). Het spel is een 

soort intermezzo van het dagelijks leven. Dit betekent echter niet dat de wereld van het spel 

geen relatie heeft met het gewone leven. Het complementeert dat leven, vult het aan, en wordt 

daarmee deel van dat leven in het algemeen (idem.). Spelen is daarnaast voor Huizinga 

(2008) onmisbaar voor een gemeenschap, vanwege de sociale en geestelijke verbindingen die 

het tussen mensen schept. Deze claim roept vragen op met betrekking tot Huizinga’s eerdere 

opmerking dat spelen vrij is van iedere morele plicht. Als spelen onmisbaar is voor de 

verbinding tussen leden van een gemeenschap, zoals Huizinga veronderstelt, valt de 

dichotomie tussen spelen en morele plicht vanuit zorgethisch perspectief te betwisten. Je 

verbonden voelen met anderen is immers, althans vanuit zorgethisch perspectief, een 

voorwaarde om aandacht te hebben voor de behoeften en noden van anderen (zie 

bijvoorbeeld: Tronto, 1993, p. 106). Hiermee lijkt vanuit zorgethisch perspectief wel degelijk 

een morele dimensie van spelen aan het licht te komen.     

 Huizinga (2008, p. 36) richt zich na het belang van spelen voor de verbinding van de 

gemeenschap op een derde kenmerk van het spel: haar begrensdheid in tijd en plaats 

(Huizinga, 2008, p. 36). Een spel kent een start- en eindpunt en heeft een bepaalde 

speelruimte. De tijd en ruimte bakenen de tijdelijke wereld af waarbinnen de regels van het 

spel gelden; waarbinnen het spel bestaat. Met die regels toont zich een vierde kenmerk van 

het spel: het schept orde (Huizinga, 2008, p. 38). Wie afwijkt van de orde, dat wil zeggen de 

(ongeschreven) regels, bederft het spel. Echter - en hier wordt een belangrijk cultuur-

scheppend element van spelen zichtbaar – bestaat er ook een kans dat degenen die met de 

regels van het spel breken hun eigen gemeenschap vormen; hun eigen spel gaan spelen. “Juist 

de outlaw, de revolutionair, de geheime-clubman, de ketter, is buitengewoon sterk 

groepvormend en tegelijk bijna altijd van een sterk ludiek karakter” (Huizinga, 2008, p. 39). 

Die groepsvorming lijkt Huizinga (2008, p. 40) het sterkst wanneer hun spelen zich ‘in het 

geheim’ afspeelt; “Dit is van ons, en niet voor de anderen. Wat die anderen daarbuiten doen 

gaat ons tijdelijk niet aan. Wij zijn en wij doen ‘anders’.”      

 Samenvattend kan men spelen een vrije handeling noemen, die in een wereld ‘buiten’ 

het gewone leven plaatsvindt, waarin ‘alsof’ gedaan wordt en wat iemand desondanks 

tijdelijk geheel in beslag kan nemen. Deelname aan die wereld berust niet op een 

fysiologische behoefte of nuttigheid maar gebeurt omwille van de betekenis van het spelen. 
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De spelwereld is afgebakend door een tijd en een plaats, waarbinnen via het naleven van 

bepaalde regels orde ontstaat. Deelname aan die ordelijke wereld, en soms juist de 

verwerping van die orde, roept gemeenschapsverbanden in het leven, welke het sterkst lijken 

wanneer die gemeenschap ‘in het geheim’ bestaat.  

2.2.2 Spelen en feesten 

Op basis van de bovenstaande paragrafen concludeer ik dat feesten en spelen nauw met 

elkaar verweven zijn. Ten eerste is feesten, zoals bijvoorbeeld bij het vieren van een 

verjaardagsfeest, een religieuze viering, of gewoon een feest- of festivalbezoek ‘voor de lol’, 

vrij van enige fysiologische noodzakelijkheid. Deze feesten voltrekken zich, net als het spel, 

omwille van hun betekenis. Bijvoorbeeld ter viering van de geboorte en het leven, als uiting 

van een geloof, of als moment van ontspanning en plezier. Het verbindende element van 

spelen wat Huizinga (2008) beschrijft komt tevens nadrukkelijk terug bij feesten. Een studie 

naar het effect van verschillende feesten in Finland laat onder andere zien dat “festivals may 

contribute to the development of individual and collective identities, [and] strengthen a sense 

of cohesiveness and belonging to a place” (Jaeger & Mykletun, 2013). Antropologisch 

onderzoek laat daarnaast zien dat religieuze feesten essentieel zijn voor het in stand houden 

van de stabiliteit en groepsharmonie van een gemeenschap, doordat feesten een manier is om 

gedeelde normen, waarden en overtuigingen uit te drukken (Sosis & Alcorta, 2003). Door te 

feesten scheppen mensen daarnaast als geen andere vorm van spelen een andere wereld, 

waarin op een bepaalde plaats en gedurende een bepaalde tijd een andere orde heerst dan in 

de ‘gewone’ wereld, en waarin mensen volledig op kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan 

nachtclubs, met hun portiers die de club fysiek afbakenen en de orde en regels van het spel 

handhaven, en waar gedimde, gekleurde of flikkerende lampen, de dansende mensen en de 

oorverdovende muziek die tijdelijke wereld samen vormgeven.     

 Op basis hiervan veronderstel ik dat feesten een intensieve vorm van spelen is door 

het sterk relationele en verbindende karakter van feesten, waarbij een tijdelijke wereld tot 

leven geroepen wordt, met eigen regels en een eigen orde, die bijdraagt aan het vormen en in 

stand houden van een gemeenschap. Hamington (2015) en Huizinga (2008) benadrukken 

beiden dat het belangrijk is om gevoelig te blijven voor de specifieke betekenis van dan wel a 

game, dan wel van spelen. Feesten in coronatijd is mogelijk anders en heeft mogelijk een 

andere betekenis, dan feesten buiten de coronatijd. Hier zal in het empirische deel van dit 

onderzoek aandacht voor zijn. 
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2.3 Zorgethiek 

Nu de kaarten op tafel liggen wat betreft mijn interpretatie van de relatie tussen spelen en 

feesten, wordt overgegaan op het beschrijven van zorgethiek als ethische en politieke 

stroming. Allereerst zal kort uiteengezet worden hoe zorgethiek door verschillende zorgethici 

geduid wordt. Daarna zullen de ontologische (2.3.2), epistemologische (2.3.3) en politieke 

uitgangspunten (2.3.4) van zorgethiek beschreven worden. Vervolgens zal er stilgestaan 

worden bij zorgethische inzichten en concepten die betrekking hebben op zelfzorg (2.4, 

2.4.1), en tot slot bij een theorie van zorg als belichaamde politieke handeling (2.4.2).  

2.3.1 Uitgangspunten van zorgethiek 

Van eerste generatie zorgethici wordt soms gezegd dat zij zorg vooral zagen als een set van 

waarden, waaronder zachtaardigheid, vastberadenheid en vrijgevigheid (Baur, van 

Nistelrooij, & Vanlaere, 2017). Hierdoor wordt zorgethiek door sommigen gezien als een 

vorm van deugdethiek waarbij zorg een belangrijke, al dan niet de belangrijkste, waarde is 

(zie bijvoorbeeld: Slote, 2007). Tweede generatie zorgethici hebben echter geprobeerd te 

breken met het idee van zorgethiek als vorm van deugdethiek door zorg te duiden als een 

sociaal en politiek geladen praktijk (Leget, van Nistelrooij, & Visse, 2017). Zorg wordt 

hierbij gezien als “a collective and political practice that builds up society” (idem, p. 2). 

Leget, van Nistelrooij en Visse (2017) stellen dat dit impliceert dat zorgethiek meer is dan 

een vorm van deugdethiek, omdat zorg meer is dan een waarde of deugd die aan een bepaalde 

persoon gebonden; zorg is ook altijd politiek.       

 Zelf zien Leget en collega’s (2017) zorgethiek als een interdisciplinair 

onderzoeksveld, wat gedreven wordt door maatschappelijke concerns waarbij ‘wat moreel 

goed is vanuit een perspectief van zorg in deze particuliere situatie’ de sleutelvraag is. Door 

zorgethiek te interpreteren als een onderzoeksveld lijkt te worden afgestapt van het idee dat 

zorgethiek ‘slechts’ een stroming binnen de ethiek is, naast vele andere stromingen. Dit is in 

lijn met de visie van filosoof en zorgethicus Maurice Hamington (2012), die helemaal afstapt 

van de term ‘zorgethiek’ en spreekt over een ‘theorie van zorg’. Een theorie van zorg is 

volgens Hamington (2012) meer dan een normatieve ethische theorie, vanwege de 

“interlocking dance” waarin zorg en morele kennisvergaring zich bevinden. Hamington 

(2012) illustreert deze beeldspraak door te benoemen dat des te beter wij iemand ‘kennen’, 

wij meer of beter in staat zijn om voor iemand te ‘zorgen’. Tegelijkertijd leren wij door voor 

iets of iemand te ‘zorgen’, diegene of datgene beter ‘kennen’. Kennen en zorgen bewegen op 

die manier heen en weer, waardoor er een soort dans ontstaat tussen kennis en zorg. Hoewel 



17 

 

zorgethiek door zorgethische denkers verschillend begrepen wordt, zijn er volgens 

Hamington (2015, p. 4) vijf thema’s die altijd in meerdere of mindere mate aanwezig zijn 

binnen een theorie van zorg: (1) een relationeel begrip van moraliteit, (2) responsiviteit aan 

de ander, (3) contextgevoeligheid, (4) het doorbreken van morele grenzen tussen het private 

en politieke en (5) de rol van emoties als informerende en motiverende morele tools. Deze 

thema’s worden in de volgende paragrafen verder beschouwd, te beginnen met het relationele 

uitgangspunt van zorgethiek.  

2.3.2 Ontologie – Homines Curans, zorgende mensen 

Zorgethiek veronderstelt een radicaal andere menselijke ontologie dan bijvoorbeeld liberale 

politieke theorieën of Kantiaanse vormen van ethiek (Baur, van Nistelrooij, & Vanlaere, 

2017; Robinson, 2010; Tronto, 2017). Waar de mens in het liberalisme en Kantiaanse vormen 

van ethiek gezien wordt als een individuele autonome morele actor, kenmerkt zorgethiek zich 

door een relationele ontologie (zie bijvoorbeeld: Tronto, 1993, 2017; Gilligan, 1982; 

Robinson, 2010; Pettersen, 2012). Zorgethiek vertrekt vanuit de vooronderstelling dat alles 

bestaat in relatie tot andere dingen. Dit betekent ten eerste dat mensen, andere wezens en 

onze omgeving interdependent of wederzijds afhankelijk zijn van elkaar (Tronto, 2017, p. 

32). Autonomie wordt door zorgethici niet gezien als beginpunt van het mens-zijn, maar 

erkent dat mensen alleen een bepaalde mate van autonomie kunnen bereiken door een groei- 

en transformatieproces waarbij ze afhankelijk zijn van anderen en hun omgeving (Tronto, 

2017). Deze afhankelijkheid leidt tot een tweede ontologische vooronderstelling van 

zorgethiek; de mens is kwetsbaar (Tronto, 2017). Hoewel onze kwetsbaarheid fluctueert 

gedurende ons leven, stelt Tronto (2017) dat iedereen altijd in meerdere of mindere mate 

kwetsbaar is doordat mensen een kwetsbaar lichaam hebben en afhankelijk zijn van anderen 

om te kunnen floreren. Ten derde zijn alle mensen vanuit een perspectief van zorg altijd 

zowel ontvangers als gevers van zorg. Alle mensen ontvangen elke dag zorg, zij het van 

anderen of van zichzelf, ook als zij gezond en able-bodied zijn (Tronto, 2017). Deze 

uitgangspunten vragen er volgens Tronto (2013, 2017) om dat we onszelf moeten zien als 

homines curans, als zorgende mensen, en dat zorg een centrale plek zou moeten krijgen in de 

politiek, waarover in paragraaf 2.3.4 meer.       

 Voor nu wil ik eerst kort stilstaan bij de implicaties van een relationele ontologie voor 

dit onderzoek. De relationele ontologie die in zorgethiek verondersteld wordt heeft gevolgen 

voor de manier waarop ik de ‘feestende jongeren’ die in dit onderzoek centraal staan zie. Ik 

begin mijn onderzoek expliciet vanuit de veronderstelling dat, hoewel jongeren (vaak) able-
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bodied zijn, ook zij afhankelijk zijn van zorg om te groeien, zich te ontwikkelen en te 

floreren. Welke behoeften of noden zij daarbij hebben in de coronatijd, en hoe zij en anderen 

daaraan tegemoetkomen, zullen daarom belangrijke aandachtspunten zijn voor de reflectie op 

een rechtvaardige behandeling van de groep.  

2.3.3 Epistemologie en normativiteit 

Dit zorgethische onderzoek heeft zowel een descriptief als een normatief aspect. Ik ben 

immers niet alleen op zoek naar de behoeften van jongeren en hun beweegredenen om te 

feesten, maar vooral ook naar wat dit betekent voor een ‘goede’ en rechtvaardige behandeling 

van de groep. In deze paragraaf zal daarom verkend worden waar die morele kennis 

gevonden kan worden vanuit zorgethisch perspectief, en hoe die kennis zich verhoudt tot 

normativiteit.          

 Filosofe Margaret Urban Walker (2007, pp. 7-14) beschrijft hoe veel ethische 

theorieën moraliteit en morele oordeelsvorming inperken tot een abstracte, rationele, 

mathematische en idealistische aangelegenheid. Dit maakt volgens Walker (2007, p. 19) dat 

het morele leven van veel mensen verdwijnt of onverstaanbaar wordt. Daarom stelt zij een 

ander begrip van moraliteit voor, in de vorm van haar expressief-collaboratieve model 

(Walker, 2007). Moraliteit wordt binnen het expressief-collaboratieve model begrepen als een 

“socially embodied medium of understanding and adjustment in which people account to 

each other for the identities, relationships, and values that define their responsibilities” 

(Walker, 2007, pp. 67-68). Walker’s (2007, p. 15) model kenmerkt zich ten eerste door een 

begrip van moraliteit als onderdeel van sociale praktijken; moraliteit bestaat en kan gevonden 

worden in praktijken, en niet in theorieën over moraliteit. Ten tweede stelt Walker (2007, p. 

16) dat moraliteit het best begrepen kan worden in belichaamde praktijken van 

verantwoordelijkheid waarin een gedeeld begrip van “who gets to do what to whom and who 

is supposed to do what for whom” tot stand komt. Door onszelf en anderen bepaalde 

verantwoordelijkheden toe te schrijven, door deze te accepteren, of juist door deze af te 

wijzen, drukken we ons uit over de identiteit, relaties en waarden van zowel onszelf als 

anderen (2007, p. 16). Daarbij is het ten derde essentieel om aandacht te hebben voor de 

context waarin over de verdeling van verantwoordelijkheden onderhandeld wordt en voor de 

positie die mensen binnen die context innemen. Waar andere morele theorieën spreken van 

‘de’ morele actor, is een expressief-collaboratief model gevoelig voor de 

machtsverhoudingen die in concrete praktijken bestaan doordat het erkent dat “not everyone 

is in the same position to give or to demand moral account” (2007, p.16).    
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 Door het afwijzen van universele abstracte principes en puur rationele 

besluitvormingsprocedures wordt zorgethiek door sommigen verweten te ambigu te zijn; het 

zou niet in staat zijn om concrete begeleiding te bieden bij moreel handelen.11 Met andere 

woorden: zorgethiek is volgens sommigen niet normatief en sturend genoeg. Hamington 

(2015, p. 278) stelt echter dat zorgethiek wel degelijk normatief is, maar dat het een minder 

vaststaande en abstracte normativiteit kent. Kritieken op de normativiteit van zorgethiek 

vertrekken doorgaans vanuit de veronderstelling dat normativiteit bepaald moet worden aan 

de hand van universele regels en ‘morele berekeningen’, zoals in meer traditionele vormen 

van ethiek de norm is (Hamington, 2015, p. 278). Een dergelijk uitgangspunt is echter niet 

toereikend voor zorgethiek, omdat de beste zorgrespons vanuit zorgethisch perspectief 

afhankelijk is van de specifieke behoeften van mensen in een concrete praktijk (Hamington, 

2015; Tronto, 1993). Voor Walker (2007, p. 14) is het belang van normatieve 

overtuigingskracht voor de legitimering van een morele stroming daarnaast zorgelijk: “I have 

come to wonder, or rather to worry about, why it is so important to know whether ‘we’ and 

right and ‘they’ are wrong, tout court.”        

 Het bovenstaande vraagt erom om binnen dit onderzoek gefocust te zijn op hoe en 

vanuit welke positie feestende jongeren over bepaalde verantwoordelijkheden en behoeften 

onderhandelen, en wat daarvan geleerd kan worden over het moreel goede. Een normatief 

oordeel over de behandeling van feestende jongeren komt daarbij niet tot stand door het 

toepassen van universele en abstracte principes, maar door de vraag te stellen wat de beste 

zorgrespons zou zijn wanneer hun morele levens en behoeften serieus genomen worden.  

2.3.4 Politieke zorgethiek en rechtvaardigheid 

Een reflectie op wat een (meer) rechtvaardige behandeling van feestende jongeren in 

coronatijd zou kunnen zijn is niet alleen van morele aard, maar bevat tevens een politiek 

element. De vraag is immers hoe er in de politiek en maatschappij met deze groep omgegaan 

zou moeten worden. Daarom zal in deze paragraaf uiteengezet worden wat de belangrijkste 

politieke uitgangspunten van zorgethiek zijn, en hoe rechtvaardigheid vanuit dat perspectief 

begrepen moet worden. Ik heb ervoor gekozen om deze punten te uiteen te zetten aan de hand 

van het werk van Joan Tronto (1993; 2013; 2017). Daar heb ik twee redenen voor. Ten eerste 

is Tronto de dominante politieke denker binnen zorgethiek; haar werk dient vaak als 

fundering voor het werk van andere politiekgeoriënteerde zorgethici (zie bijvoorbeeld: 

 
11 Maureen Sander-Staudt, Internet Encyclopedia of Philosophy. (2019). Care Ethics. Geraadpleegd van:  

https://iep.utm.edu/care-eth/ 
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Engster & Hamington, 2015; Pettersen, 2012; Sevenhuijsen, 2000; 2003). Ten tweede 

doordenkt Tronto (2013) in haar werk een aantal belangrijke democratische waarden, 

waaronder rechtvaardigheid, wat mij een zorgethische interpretatie van rechtvaardigheid 

biedt.           

 Tronto (2013, p. ix) stelt in haar werk Caring Democracy centraal hoe een meer 

zorgzame en rechtvaardige democratische maatschappij gerealiseerd zou kunnen worden. 

Haar uitgangspunt is duidelijk: “I argue that, despite the voluminous discussions about the 

nature of democratic theory, politics, and life, nothing will get better until societies figure out 

how to put responsibilities for caring at the center of their democratic political agendas” 

(Tronto, 2013, p. ix). Daarmee krijgen, net als in Walker’s (2007) meta-ethische 

epistemologische project, verantwoordelijkheid en de verdeling van verantwoordelijkheden 

een centrale plek in Tronto’s (2013) politieke en morele theorie. Een dergelijke ethic of 

responsibility behoeft volgens Tronto (2013, p. 11) een commitment aan zowel 

democratische waarden als aan zorg. Zorg moet daarbij begrepen worden als: “a species 

activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so 

that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, and our 

environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web.” (Tronto, 

1993, p. 103), en goede zorg kenmerkt zich door de aanwezigheid van vier morele 

kwaliteiten, die zowel individuen als gemeenschappen zich eigen kunnen maken; 

attentiveness, responsibility, competence en responsiveness (Tronto, 2013, pp. 34-35). 

Achtereenvolgend betreffen deze kwaliteiten het hebben van aandacht voor (zorg)behoeften; 

het erkennen dat er een verantwoordelijkheid bestaat om aan die behoeften tegemoet te 

komen; op een adequate manier zorgen voor de of het zorgbehoevende; en ontvankelijk zijn 

voor de manier waarop zorg ontvangen wordt, met aandacht voor eventuele overgebleven of 

nieuwe behoeften (Tronto, 2013, pp. 34-35). Een vijfde morele kwaliteit is in het bijzonder 

belangrijk om een zorgende democratie te realiseren: solidariteit (Tronto, 2013, p. 35). 

Solidariteit vraagt om een acceptatie van verschillen tussen mensen, open communicatie, 

vertrouwen en respect (Tronto, 2013, p. 35), en om erkenning van het gegeven dat alle 

mensen afhankelijk zijn van elkaar om een goed leven te kunnen leiden (Tronto, 2013, 2017). 

Een caring democracy vereist daarnaast dat “caring needs and the ways in which they are 

met need to be consistent with democratic commitments to justice, equality, and freedom for 

all” (Tronto, 2013, p. 23) Om dit te kunnen realiseren stelt Tronto (2013, p. 33) dat: “caring 

democracy requires a commitment to genuine equality of voice, and of reducing power 

differentials as much as possible, in order to create the conditions for a meaningful 
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democratic discussion of the nature of responsibility in society.”     

 Tezamen vormen deze elementen de kern van Tronto’s (2013) politieke ideaal. In een 

caring democracy staat zorg voor elkaar en voor onze wereld bovenaan de politieke agenda. 

Dit vraagt om voortdurende aandacht en zorg voor onszelf en voor elkaar, vanuit een gevoel 

van solidariteit en het besef dat alle mensen kwetsbaar zijn en elkaar nodig hebben (Tronto, 

2017). Daarbij is het essentieel dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar 

zorgbehoeften kenbaar te maken, en dat verantwoordelijkheden omtrent de zorg voor die 

behoeften eerlijk en rechtvaardig verdeeld worden. Dit vraagt om het reduceren van 

machtsverschillen, zodat een volwaardig democratisch gesprek over de behoeften en 

verantwoordelijkheden van mensen mogelijk wordt.      

 Maar hoe vertalen de uitgangspunten van een caring democracy zich nu naar een 

zorgethisch begrip van rechtvaardigheid? In Tronto’s (2013, p. 41) woorden vraagt 

rechtvaardigheid er vanuit een perspectief van zorg om dat “each receives what is due.” Met 

what is due wordt niet alleen bedoeld dat mensen datgene ontvangen waar zij op basis van 

een juridisch kader recht op hebben. Rechtvaardigheid vraagt er tevens om dat mensen 

behandeld worden op een manier die strookt met zorgzame democratische en sociale 

waarden; waarden die veronderstellen dat alle mensen recht hebben op adequate zorg 

gedurende het leven; het recht hebben om betekenisvolle zorgrelaties aan te gaan en om deze 

te onderhouden; en recht hebben op inspraak aangaande de manier waarop zorg zowel voor 

zichzelf als voor de samenleving vormgegeven wordt (Tronto, 2013, pp. 153-154). 

 Tronto’s werk laat zien dat een aantal elementen essentieel is voor een reflectie op 

hoe een (meer) rechtvaardige behandeling van feestende jongeren eruit zou kunnen zien. Ten 

eerste vraagt een zorgethisch rechtvaardige behandeling erom dat er aandacht is voor de 

behoeften van jongeren en dat deze serieus genomen worden, vanuit de morele overtuiging 

dat iedereen recht heeft op goede zorg. Ten tweede zal een zorgethische reflectie gevoelig 

moeten zijn voor de eerlijk- en rechtvaardigheid van de (hoeveelheid) verantwoordelijkheden 

die jongeren toegeschreven krijgen. Daarbij zal tevens aandacht moeten zijn voor de mate 

waarin zij mee kunnen praten en beslissen over die verantwoordelijkheden. Tot slot heeft 

Tronto’s (2013, pp. 153-154) stellingname dat “there is a right to care” mogelijk belangrijke 

implicaties voor een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren; bijvoorbeeld als 

feesten voor hen een manier is om caring relationships aan te gaan of te onderhouden.  
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2.4 Zelfzorg  

Uit Tronto’s (2013) stellingname dat mensen een right to care hebben, rijst tevens de vraag 

hoe dit zich verhoudt tot een right to care for the self. In het kader van dit onderzoek is dat 

een belangrijke vraag, omdat er een spanning bestaat tussen de behoeften van de feestende 

jongeren zelf en de behoeften van anderen. Jongeren willen feesten, mogelijk omdat zij 

daarmee in bepaalde behoeften of noden voorzien, en tegelijkertijd zijn anderen erbij gebaat 

dat ze niet feesten; bijvoorbeeld kwetsbare medeburgers en IC- en andere zorgmedewerkers 

die zich inmiddels al een jaar lang onder hoge druk staande proberen te houden in het 

coronatijdperk. In de komende paragrafen (2.4 en 2.4.1) wordt een zorgethische visie op die 

spanning uiteengezet.           

 Alvorens ingegaan wordt op de spanning tussen zorg voor eigen behoeften en zorg 

voor de behoeften van anderen wordt kort stilgestaan bij hoe zelfzorg begrepen kan worden 

vanuit zorgethisch perspectief. Zelfzorg is een complex thema binnen zorgethiek. Sommige 

zorgethische denkers verwerpen de mogelijkheid tot zelfzorg zelfs compleet, zoals 

bijvoorbeeld Diemut Bubeck, voor wie een zorgbehoefte “is of such a nature that it cannot 

possibly be met by the person in need herself.”12 De nadruk op de onmogelijkheid van iemand 

om zelf aan de zorgbehoefte te beantwoorden in haar definitie van zorg problematiseert de 

mogelijkheid tot zelfzorg. Andere definities van zorg laten daarentegen meer ruimte over 

voor zelfzorg. Bijvoorbeeld Hamington’s (2004, p. 3) definitie, waarin gesteld wordt dat 

“care is committed to the flourishing and growth of individuals yet acknowledges our 

interconnectedness and interdependence.” Door te stellen dat zorg gecommitteerd is aan het 

floreren en groeien van het individu wordt zelfzorg mogelijk, bijvoorbeeld als we, in de 

meest basale vorm, proberen om enigszins gezond te eten en voldoende te slapen. Daarnaast 

benoemt Tronto (1993, p. 103), aansluitend op haar eerdergenoemde definitie van zorg, dat 

ons lichaam en ons ‘zelf’ onderdeel is van ‘de wereld’ die we met zorg in stand houden, 

continueren of herstellen. Ook de morele kwaliteiten van zorg - attentiveness, responsibility, 

competence en responsiveness - die Tronto (1993, pp. 127-136) essentieel acht voor goede 

zorg zijn relevant bij zelfzorg. Daarmee heeft zelfzorg wel degelijk een plek in Tronto’s 

begrip van zorg, maar ligt de focus in haar werk (1993; 2013; 2017) duidelijk meer op zorg 

voor anderen, verantwoordelijkheid, machtsstructuren en politiek.     

 Zelfzorg komt daarnaast in zorgethische literatuur vaak aan het licht in het kader van 

 
12 Maureen Sander-Staudt, Internet Encyclopedia of Philosophy. (2019). Care Ethics. Geraadpleegd van:  

https://iep.utm.edu/care-eth 
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de spanning tussen zorg voor het zelf en zorg voor anderen (zie bijvoorbeeld: Gilligan, 1982; 

Kittay, 1999; Pettersen, 2011; Van Heijst, 2005; Van Nistelrooij & Leget, 2016; Van 

Nistelrooij, 2014, 2015). Zoals gesteld is deze spanning een belangrijk thema voor dit 

onderzoek. Enerzijds hebben feestende jongeren immers hun eigen behoeften, en anderzijds 

bestaat de kans dat het coronavirus wordt verspreid op de feestjes, waardoor mogelijk meer 

(kwetsbare) mensen besmet kunnen raken en de druk op het zorgsysteem toeneemt. Hoe 

vanuit zorgethisch perspectief met die spanning omgegaan kan, en misschien wel moet, 

worden, zal in de komende paragraaf uiteengezet worden. 

2.4.1 Zorg voor mij – Zorg voor jou 

De spanning tussen zorgen voor je eigen behoeften en de behoeften van anderen is sinds het 

ontstaan van zorgethiek een veelbesproken thema. De posities over hoe met die spanning 

omgegaan kan worden lopen daarbij uiteen. In deze paragraaf worden achtereenvolgend drie 

perspectieven op het thema beschreven: een perspectief waarbij verondersteld wordt dat die 

spanning opgelost kan worden; een perspectief wat zelfopoffering problematiseert; en een 

perspectief waarbij de spanning tussen behoeften van het zelf en de ander als fundamenteel 

onderdeel van zorg wordt verondersteld, en waarbij verondersteld wordt dat zorg voor 

anderen altijd gepaard gaat met zelfopoffering.      

 In Carol Gilligan’s (1982) toonaangevende werk In a different voice neemt de 

spanning tussen zelf en ander een belangrijke plek in. Gilligan (1982) beschrijft in haar werk 

de ontwikkeling van de morele oordeelsvorming van de vrouwen die zij voor haar onderzoek 

interviewde. Die ontwikkeling loopt volgens Gilligan (1982) langs drie fasen. In de eerste 

fase ligt de focus op zelfzorg en de eigen belangen, waarmee getracht wordt overleving te 

garanderen (Gilligan, 1982, p. 74). Deze fase wordt gevolgd door een tussenfase, waarin 

iemand zich bewust wordt van de zelfzuchtigheid of het egoïsme wat gepaard gaat met de 

focus op de eigen behoeften (Gilligan, 1982, p. 74). In de tussenfase lijkt er een begrip te 

ontstaan van de connectie tussen het zelf en de ander, waarmee een bepaald 

verantwoordelijkheidsgevoel gepaard gaat (Gilligan, 1982, p. 74). Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel leidt in de tweede fase tot een moreel kompas waarin ‘het 

goede’ gelijkgesteld wordt aan altruïstische zorg voor anderen (Gilligan, 1982, p. 74). Deze 

focus op uitsluitend anderen leidt er volgens Gilligan (1982, p. 74) echter toe dat relaties 

onder spanning komen te staan, wat ervoor zorgt dat iemand zich richting de derde en 

hoogste fase begint te bewegen. In deze fase wegen mensen niet uitsluitend de eigen 

belangen of de belangen van anderen, maar wordt gezocht naar een oplossing die voor alle 
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betrokkenen van de relatie zo goed mogelijk of het minst schadelijk is. Het erkennen van, en 

handelen naar, de wederzijdse afhankelijkheid van mensen leidt uiteindelijk tot het oplossen 

van de spanning tussen zelf en ander (Gilligan, 1982, p. 74). Deze hoogste fase van morele 

oordeelsvorming wordt aangeduid met de term mature care (zie bijvoorbeeld: Gilligan, 1982; 

Hem & Pettersen, 2011; Pettersen, 2011; Van Nistelrooij & Leget, 2016).    

 Filosofe Tove Pettersen (2011) denkt het concept mature care verder door, en 

problematiseert daarbij vooral altruïsme en zelfopoffering. In de maatschappij heerst volgens 

Pettersen nog steeds de overtuiging dat altruïsme en zelfopoffering goede eigenschappen zijn. 

Ze (Pettersen, 2011, p. 369) stelt de vraag “Why should the cared-for’s interest consistently 

weigh more than the carer’s interests?” Het op voorhand excluderen van de eigen belangen 

en behoeften leidt volgens Pettersen (2011) tot een onbillijke en ongelijke situatie, die niet 

veel beter lijkt dan het per definitie vooropstellen van het eigenbelang. Pettersen (2011, p. 

369) refereert naar Simone de Beauvoir, die stelt dat de ongebreidelde priorisering van 

belangen van anderen gezien kan worden als een uitvlucht uit de existentiële uitdaging van 

het creëren van een ‘eigen leven’, en als manier om verantwoordelijkheid voor het eigen 

handelen te ontduiken. Daarnaast lijkt iemand zichzelf met het ondergeschikt maken van de 

eigen belangen te dehumaniseren, doordat diegene zichzelf tot slechts een middel tot een doel 

maakt (Pettersen, 2011, p. 369). Pettersen (2011, p. 376) stelt daarom dat mensen in principe 

even goed voor zichzelf moeten zorgen als voor anderen. Niemand zou volgens Pettersen 

(2011, p. 377) een relatie aan moeten gaan met het idee dat de belangen van het zelf meer of 

minder waard zijn dan die van de ander. Een dergelijk begrip van mature care veronderstelt 

een fundamentele gelijkwaardigheid van de eigen behoeften en de behoeften van anderen. 

Het benadrukt het idee dat kiezen voor je eigen belangen niet per definitie onethisch is, en dat 

grenzeloos altruïsme onethisch kan zijn, zelfs wanneer erkend wordt dat zorg voor anderen en 

hun behoeften noodzakelijk is (Pettersen, 2011, p. 377).      

 Een derde perspectief deelt noch de visie van Gilligan, noch van Pettersen. Zorgethica 

en bijzonder hoogleraar Dialogical Self Theory Inge van Nistelrooij (2014a, p. 46) is niet 

overtuigd van Pettersen’s stelling dat mensen hun eigen belangen niet op de tweede plek 

zouden moeten zetten bij de zorg voor een ander: “Good care often involves ‘walking the 

extra mile’, doing more than is required or agreed.” Offers brengen is volgens Van 

Nistelrooij (2014a, p. 30) nu eenmaal onderdeel van zorg. Zorgen voor een ander betekent 

immers dat je tijdelijk eigen doelen en belangen opzijzet, omdat je gecommitteerd bent aan 

dat ene goede: de zorg voor de ander (Van Nistelrooij, 2014a). Zelfopoffering wordt daarmee 

een paradoxale vorm van zelfverwerkelijking (Van Nistelrooij, 2015, p. 46); doordat iemand 
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met het opofferen van de eigen behoeften zichzelf manifesteert als bijvoorbeeld een 

‘zorgzaam mens’.          

 Daarnaast is Van Nistelrooij, in samenwerking met hoogleraar zorgethiek Carlo Leget 

(2016) kritisch op Gilligan’s conclusie dat de spanning die ontstaat wanneer de behoeften van 

het zelf conflicteren met de behoeften van de ander opgelost kan worden. Van Nistelrooij en 

Leget (2016) wijzen erop dat die spanning blijft bestaan, ook in Gilligan’s eigen empirische 

data en bevindingen. Deze spanning verplaatst zich echter van een speelveld waar de 

belangen van het zelf tegenover de belangen van de ander staan naar een speelveld binnen het 

morele subject zelf, waarbij de eigen identiteit op het spel staat (Van Nistelrooij & Leget, 

2016). Van Nistelrooij en Leget (2016, p. 7) citeren Gilligan: “Conflicts arise that are 

internal as well, for instance, when a woman experiences the tension between her capacity to 

recognize and meet the needs of others and her pursuit of professional advancement.” Hier 

wordt duidelijk dat er een soort innerlijke spanning ontstaat die het morele subject twee 

kanten op doet bewegen, en dat het niet uitsluitend een spanning betreft tussen de behoeften 

van het zelf en de ander. De spanning krijgt een extra gelaagdheid, waarbij iemand niet lijkt 

te kunnen ontsnappen aan het gegeven dat er hoe dan ook iets of iemand schade wordt 

aangedaan en dat er iets opgeofferd moet worden (Van Nistelrooij & Leget, 2016, pp. 7-8). 

De spanning lost zich daarmee niet op, maar er wordt een ‘grijs gebied’ ontdekt (Van 

Nistelrooij & Leget, 2016, p. 8), waarbinnen iemand hoe dan ook een keuze moet maken.

 Voor dit onderzoek betekent het bovenstaande dat ik vertrek vanuit een positie 

waarbij de keuze van jongeren om te feesten niet op voorhand als onethisch wordt gezien. 

Pettersen (2011) laat immers zien dat voor jezelf kiezen, ook ten koste van een ander, niet per 

definitie verkeerd hoeft te zijn. De zorgethische lens die Van Nistelrooij en Leget (2016) 

aanreiken vraagt daarnaast om gevoelig te blijven voor spanningen die zich binnen de 

jongeren bevinden en voor het grijze gebied waarin zij zich bevinden, ook als hun keuze op 

het eerste oog voor sommigen misschien egoïstisch of zelfzuchtig lijkt. Van Nistelrooij’s 

(2015, p. 46) inzichten wijzen er tot slot op dat mensen die zorgen, zij het voor zichzelf of 

voor anderen, altijd iets van zichzelf opofferen, en dat zij zichzelf daarmee op paradoxale 

wijze tevens verwezenlijken. In de komende paragraaf, tevens de laatste van dit hoofdstuk, 

zal uiteengezet worden hoe die keuze zich vanuit een perspectief van zorg verhoudt tot het 

maken van een politiek statement.  
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2.5 (Zelf)zorg als performatieve politieke handeling 

Maurice Hamington (2015) stelt dat zorg tegelijkertijd diep persoonlijk, relationeel en 

politiek is. Hij biedt ter illustratie een waargebeurd verhaal over de inwoners van Le 

Chambon-sur-Lignon, een kleine stad in Frankrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgden 

de Chambonnais met gevaar voor eigen leven voor ongeveer drie- á vijfduizend Joden, door 

hen onderdak, eten, verstopplaatsen en valse papieren te bieden (Hamington, 2015, p. 272). 

Filosoof Philip Hallie, die de gebeurtenissen in Le Chambon probeerde te verklaren, 

concludeerde dat hun supererogatoire handelen niet te verklaren viel door morele calculaties 

aan de hand van universele ethische principes (Hamington, 2015, p. 272). Oliner en Oliner 

bestudeerden de redders van Le Chambon en concludeerden dat empathie en bezorgdheid de 

meest voorkomende morele geboden waren die hen tot handelen dreef (Hamington, 2015, p. 

289, voetnoot 1). Hun keuzes bleken daarnaast niet alleen moreel relevant, maar beïnvloedde 

tevens hun identiteitsgevoel en de concrete situatie waar zij en vele Joden in verkeerden 

(Hamington, 2015, p. 272). Zorg bleek in staat te zijn om persoonlijke, interpersoonlijke en 

politieke gebieden met elkaar te verbinden en om ze te veranderen.    

 Het lijkt Hamington (2015, pp. 278) duidelijk dat zorg niet uitsluitend een 

geprivatiseerde relationele onderneming is; zorg is ook een moreel ideaal dat sociale en 

politieke moraliteit kan verrijken. Vertrekkend vanuit dat idee stelt Hamington (2015, p. 273) 

een performatieve benadering van zorg voor, waarbij ontologie en epistemologie met elkaar 

verweven zijn. Performatief moet hier worden begrepen als zowel performance, of 

uitvoering, waarmee het lichamelijke aspect van zorg benadrukt wordt, als performative, 

waarmee een verandering in gang gezet wordt, zo blijkt uit Hamington’s (2015, p. 279) 

definitie van performative care: “Care is a political embodied performance, every iteration of 

which has the potential to contribute to our dynamic sense of moral identity, adds to our 

disruptive knowledge of the other, and supports the notion that ethical understanding is a 

mind-body activity that is ripe for autopoetic development.” Op die manier begrepen is zorg 

een belichaamd, politiek en identiteitsvormend autopoëtisch proces waarmee mensen hun 

wereld leren kennen én vormgeven. Daarbij speelt verbeelding volgens Hamington een 

belangrijke rol: het maken van een morele afweging stelt hij voor als “a dramatic rehearsal 

(in imagination) of various competing lines of action” (Hamington, 2015, p. 279). Door via 

de verbeelding een voorstelling te maken van wat het goede zou kunnen zijn kunnen mensen 

zich verplaatsen in de toekomstige wereld die een keuze zou realiseren. Daarmee wordt het 

maken van een morele afweging een imaginative aesthetic experience (Hamington, 2015, p. 

279).             
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 In een performatief begrip van zorg klinkt met de nadruk op morele 

identiteitsvorming, autopoësis en esthetiek een echo van Michel Foucault’s (1984) concept le 

souci de soi - de zorg voor het zelf – door (Hamington, 2015, p. 283-284). Foucault (1984, p. 

174) verstaat de zorg voor het zelf als een kunstvorm, als een verzameling van de 

“weldoordachte, welbewuste praktijken die de mensen niet alleen als gedragsregels 

toepassen, maar ook om te proberen zichzelf te transformeren, zich in hun singuliere bestaan 

om te vormen, en van hun leven een kunstwerk te maken dat bepaalde esthetische waarden 

schraagt.” Voor Foucault is dit cultiveren van het zelf de fundering van ethiek en de basis 

voor politiek engagement (Hamington, 2015, p. 283). Foucault’s (1984) le souci de soi en 

Hamington’s performative care laten beiden zien dat zorg, zij het voor het zelf of voor 

anderen, een handeling is waarmee mensen zichzelf, en daarmee (een relationele ontologie in 

acht nemende) ook hun omgeving vormen: “Every performance of care implicitly or 

explicitly contributes to one’s identity as a carer - an internal autopoetic corollary to 

external autopoiesis” (Hamington, 2015, p. 284). Doordat onze caring performances 

(Hamington) en zelf-cultivering (Foucault) door zowel onszelf als door anderen 

waargenomen kunnen worden, worden die handelingen onderdeel van ons persoonlijke 

morele narratief en onze sociale morele identiteit. Deze performances hebben tevens politieke 

implicaties: “Our performances are often dictated by political norms and practices, but we 

can resist social forces,]…[Care performances are in part informed or limited by social 

norms, but individuals can choose to transgress social expectations” (Hamington, 2015, p. 

284). Of we via onze (zorg)handelingen bestaande normen en regels nu overschrijden of 

naleven, in beide gevallen is het een politieke handeling, omdat via de handeling de status 

quo in stand gehouden, of juist aangevochten wordt.      

 Door te reflecteren op feesten in coronatijd door een lens van Hamington’s 

performative care en Foucault’s le souci de soi komen de identiteitsvormende en politieke 

dimensies van feesten meer op de voorgrond te staan. Door het handelen van jongeren te 

begrijpen als manier waarmee zij zichzelf en hun wereld (opnieuw) vormgeven verschuift de 

focus tevens van ‘een oordeel vellen over’ de jongeren, naar ‘het begrijpen van’ de wereld die 

jongeren samen in stand proberen te houden, herstellen, of creëren. Welke wereld dat is, zal 

blijken uit het empirische hoofdstuk van dit onderzoek (H4).  
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2.6 Conclusie 

Dit hoofdstuk begon met de vraag welke inzichten zorgethische literatuur over een theorie 

van zorg, over de spanning tussen eigen behoeften en die van anderen, en over zorg als 

politieke handeling biedt voor een reflectie op een rechtvaardige behandeling van feestende 

jongeren in coronatijd. Alvorens zorgethische literatuur verkend werd is stilgestaan bij het 

concept spelen en de relatie tussen spelen en feesten.      

 Op basis van een verkenning van literatuur omtrent spelen en feesten kan 

geconcludeerd worden dat feesten een intensieve vorm van spelen is. Spelen, zoals begrepen 

vanuit het perspectief van Huizinga’s (2008) homo ludens, en feesten zijn relationele en 

betekenisvolle activiteiten die vrij zijn van fysiologische noodzaak. Door te feesten en spelen 

roepen deelnemers een tijdelijke wereld in het leven waarin eigen regels gelden en een eigen 

orde bestaat. Deelname aan die tijdelijke wereld en het in stand houden van de orde binnen 

die wereld schept sociale en psychologische verbindingen en gemeenschapsverbanden tussen 

de deelnemers, waardoor spelen volgens Huizinga (2008) onmisbaar is voor een cultuur en 

maatschappij. Later onderzoek naar feesten bevestigt het verbindende element van het feest 

(Jaeger & Mykletun, 2013) en laat zien dat feesten essentieel is voor het onderhouden van de 

stabiliteit en groepsharmonie van een (religieuze) gemeenschap (Sosis & Alcorta, 2003). 

Binnen zowel de wereld van het spel als het feest zijn deelnemers daarnaast afhankelijk van 

elkaar, doordat het mee-spelen van ieder essentieel is voor het in stand houden van hun 

betekenisvolle wereld. Echter, breken met de regels van het spel kan tevens een nieuwe 

wereld in het leven roepen. Voor Huizinga (2008) zijn juist die outlaws, revolutionairs, 

geheime-clubmannen en ketters sterk groepsvormend en cultuur-scheppend, doordat zij met 

het breken van de regels een andere wereld vormgeven. Vanuit dat perspectief zijn feestende 

outlaw-jongeren niet alleen spelbrekers, maar ook scheppers van een nieuwe wereld, cultuur 

en spelregels.           

 Daarnaast biedt zorgethische literatuur meerdere belangrijke inzichten voor een 

reflectie op een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren in coronatijd. Ten eerste 

vragen de ontologische uitgangspunten van een theorie van zorg om aandacht voor de 

kwetsbaarheid en wederzijdse afhankelijkheid van feestende jongeren (Tronto, 2017). 

Hoewel jongeren tijdens de coronacrisis doorgaans niet tot ‘de risicogroep’ gerekend worden 

omdat de meesten van hen weinig gevaar lopen bij een besmetting met het virus, maakt een 

zorgethische ontologie erop attent dat ook zij kwetsbaar zijn, doordat zij afhankelijk zijn van 

bijvoorbeeld politieke aandacht voor de groep en de regels en beperkingen die hen opgelegd 

worden.            
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 Ten tweede zal vanuit de expressief-collaboratieve epistemologische positie van 

zorgethiek (Walker, 2007) de praktijk van feesten en de ervaringen van jongeren binnen die 

praktijk een centrale rol moeten spelen in de zoektocht naar een rechtvaardige behandeling 

van de groep. Hierbij moet ruimte gemaakt worden om het lichamelijke en emotionele aspect 

van feesten mee te laten wegen in een normatieve reflectie op de beslissing van jongeren om 

te feesten (Hamington, 2015; Walker, 2007). Daarnaast zal aandacht uit moeten gaan naar 

verantwoordelijkheden die feestende jongeren expliciet of impliciet erkennen, aannemen of 

juist verwerpen (Walker, 2007), omdat daarbij mogelijk elementen oplichten van de 

identiteit, relaties en waarden die voor feestende jongeren belangrijk zijn.   

 Ten derde vraagt een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren vanuit het 

politieke zorgethische perspectief van Tronto (1993, 2013) erom dat hun behandeling in lijn 

ligt met zowel de morele kwaliteiten attentiveness, responsibility, competence, 

responsiveness en solidarity als met een zorgethisch begrip van een belangrijke 

democratische waarde; rechtvaardigheid. Een rechtvaardige behandeling vraagt erom dat 

each receives what is due, dat jongeren de kans hebben om hun behoeften te agenderen, en 

dat zij op wat voor manier dan ook inspraak kunnen hebben bij de verdeling van 

verantwoordelijkheden tijdens de coronacrisis.       

 Ten vierde biedt zorgethische literatuur omtrent zelfzorg en de spanning tussen de 

behoeften van het zelf en de behoeften van anderen een lens om de complexiteit van de keuze 

om te feesten in coronatijd mee te bezien. Het zou vanuit zorgethisch perspectief onjuist zijn 

om feesten in coronatijd bij voorbaat af te keuren. De inzichten van Pettersen (2011) laten 

immers zien dat voor je eigen behoeften kiezen niet per sé verkeerd hoeft te zijn, wanneer 

vertrokken wordt vanuit de veronderstelling dat je in principe even goed voor jezelf als voor 

anderen zou moeten zorgen en dat ook eigen behoeften ertoe doen. Ongebreideld altruïsme is 

vanuit dat perspectief slechts een manier waarmee iemand zijn of haar verantwoordelijkheden 

ontloopt. Van Nistelrooij en Leget (2016) laten daarnaast zien dat mensen zich bij het maken 

van morele keuzes in een ‘grijs gebied’ bevinden. Er bestaat bij morele keuzes altijd een 

spanningsveld, en daarbinnen moeten mensen keuzes maken. In het kader van dit onderzoek 

zal daarom aandacht zijn voor het spanningsveld waarin feestende jongeren zich bevinden.

 Tot slot bieden Hamington’s (2015) conceptualisering van zorg als political embodied 

performance en Foucault’s (1984) begrip van de zorg-voor-het-zelf handvatten om 

persoonlijke, interpersoonlijke en politieke elementen van feesten in coronatijd aan elkaar te 

verbinden. Door mee te denken met de perspectieven van Hamington en Foucault kan 
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gezocht worden naar de politieke boodschap die feestende jongeren mogelijk uitspreken via 

hun handelen, en de betekenis van die boodschap voor hun plek in de maatschappij.  

2.7 Sensitizing concepts 

Sensitizing concepts zijn voorlopige concepten die richting geven aan de manier waarop naar 

empirische data gekeken wordt (Given, 2008, p. 812). Ze bieden daarmee een eerste 

interpretatief kader om de data mee te beschouwen (Given, 2008). Op basis van het 

bovenstaande theoretisch kader dienen de homo ludens, de homo curans, relationaliteit, 

verantwoordelijkheid, lichamelijkheid, Tronto’s rechtvaardigheidsbegrip, zelfzorg, mature 

care, ‘het grijze gebied’, performative care en le souci de soi als lens om de empirische data 

door te beschouwen. Hoe die empirische data vergaard, verwerkt en geanalyseerd is, wordt in 

het komende hoofdstuk uiteengezet. 
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3. Methode 

3.1 Onderzoeksbenadering 

Voor dit kwalitatieve zorgethische onderzoek is een sociaal-constructivistische 

kennisbenadering gehanteerd. Binnen deze benadering wordt verondersteld dat betekenissen 

worden geconstrueerd door mensen die tot elkaar in relatie staan binnen een specifieke 

sociale en historische context (Creswell & Poth, 2018, p. 24; Johnson & Parry, 2016, p. 16). 

Vanuit dit perspectief is er ruimte voor een pluraliteit van realiteiten en betekenissen 

(Creswell & Poth, 2018, p. 35). Er is voor deze benadering gekozen omdat ik veronderstel dat 

zowel de praktijk van feesten als de betekenis van feesten sociaal geconstrueerde en 

contextgevoelige realiteiten zijn, met meerdere subjectieve betekenissen. Daarbij is de 

onderzoekbenadering van de Utrechtse zorgethiek gehanteerd. Utrechts zorgethisch 

onderzoek wordt gedreven door maatschappelijke concerns en kenmerkt zich door een 

dialogische relatie van conceptueel en empirisch onderzoek (Leget, van Nistelrooij, & Visse, 

2017); door theoretische inzichten ‘in gesprek’ te brengen met empirische bevindingen 

kunnen beiden elkaar verrijken en kan het moreel goede gevonden worden. Dit type 

zorgethisch onderzoek leende zich daardoor goed voor de tweeledige doelstelling van dit 

onderzoek: het verrijken van een zorgethisch begrip van de relatie tussen spelen en zorg en 

het geven van een stem aan feestende jongeren in coronatijd, zodat ook hun ervaring mee kan 

tellen bij de bepaling van een rechtvaardige behandeling van de groep.  

3.2 Onderzoeksmethode 

Voor het empirische onderdeel van dit onderzoek heb ik een interdisciplinaire 

onderzoeksmethode gehanteerd. Parry en Johnson (2015, p. 283) beschrijven 

interdisciplinariteit als “a process where disciplinary boundaries are crossed and the 

analytical frames of more than one discipline are employed by the researcher.” Mijn keuze 

voor interdisciplinair onderzoek was van pragmatische aard. Met pragmatisch bedoel ik hier 

wat Smaling (2017, p. 17) “pragmatiek zonder filosofische lading” noemt, wat zich kenmerkt 

door een focus op nuttigheid, aansluiting bij sociale en fysieke contexten, uitvoerbaarheid en 

hanteerbaarheid. Deze keuze stelde me in staat om uitsluitend gericht te blijven op het doel 

van het empirische deel van dit onderzoek - het begrijpen en in kaart brengen van de 

ervaringen en beweegredenen van feestende jongeren – zonder dat ik mezelf daarbij beperkte 

tot de tools die één methode mij aanreikte. Concreet betekent deze keuze dat mijn methode 

uit drie fasen bestond, waarbij ik per fase gebruik maakte van inzichten uit een andere 

methode. Ik zal dit hieronder nader toelichten.      
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 Hoewel dit geen fenomenologisch onderzoek was – ik was immers niet op zoek naar 

de essentie of betekenisstructuur van een fenomeen - heb ik me in de eerste fase, de 

dataverzamelingsfase, laten inspireren door fenomenologisch onderzoek; specifiek door de 

fenomenologische attitude die ermee gepaard gaat (Van der Meide, 2015). Deze attitude 

kenmerkt zich onder andere door het opschorten van de eigen opvattingen, waarderingen en 

verklaringen over bepaalde ervaringen en gebeurtenissen (Van der Meide, 2015, p. 24). Het 

hanteren van deze attitude hielp mij om open te blijven voor de ervaringen en perspectieven 

van de respondenten tijdens de interviews. Hiermee heb ik tijdens de interviews 

overtuigingen over ‘wat een feest is’, ‘waarom mensen feesten’ en ‘of feesten in coronatijd 

goed is, of slecht’, zoveel mogelijk kunnen parkeren.      

 In de tweede fase van mijn methode, de eerste data-analysefase, heb ik gebruik 

gemaakt van fase 2 van Merel Visse’s (2014) hermeneutische methode voor narratief 

onderzoek, waarin transcripten vanuit verschillende blikrichtingen gelezen worden. Visse 

(2014, p. 22) biedt in deze fase een aantal aandachtspunten voor de analyse van transcripten, 

zoals aandacht voor “groepen van woorden of zinnen die iets zeggen over de relatie tussen 

identiteit en maatschappij”; “verschillen tussen handelen/beleven/vinden/waarnemen”; en 

‘tegenstellingen” in de verhalen of antwoorden van respondenten. Het opmerken van 

spanningen tussen de behoeften van jongeren en maatschappelijke normen en plichten, en 

spanningen en tegenstrijdigheden ‘binnen’ de verhalen van jongeren was essentieel om de 

complexiteit van hun ervaringen te begrijpen. Visse’s (2014) inzichten hielpen daarbij.  

 Tot slot heb ik in de derde fase van mijn methode, de tweede data-analysefase, 

gebruik gemaakt van het werk van Carol Bacchi (2014). Haar ‘What is the problem 

represented to be?’ (WPR) methode is oorspronkelijk een poststructuralistische methode om 

beleid en beleidsdocumenten mee te onderzoeken (Bacchi, 2014). Bacchi’s (2014) inzichten 

waren desondanks waardevol voor dit onderzoek, omdat haar methode gevoelig maakt voor 

de manier waarop een probleem gerepresenteerd wordt, en voor de lived effects van beleid en 

regelgeving voor bepaalde groepen. Door de transcripten nogmaals te lezen en interpreteren 

vanuit een beleidsanalyseperspectief was ik beter in staat om helder te krijgen hoe jongeren 

het ‘probleem’ van feesten in coronatijd zelf representeren, en werd ik gevoeliger voor de 

link tussen het coronabeleid en concrete veranderingen in het leven van jongeren.  

3.4 Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

Om inzicht te verkrijgen in wat er voor feestende jongeren op het spel staat in coronatijd zijn 

er elf semigestructureerde interviews afgenomen met zes vrouwen en vijf mannen tussen de 
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21 en 30 jaar. De respondenten zijn geworven via mijn eigen sociale netwerk; ik heb mensen 

waarvan ik wist dat zij voor de coronatijd regelmatig feestjes bezochten gevraagd of zij 

jongeren kenden die in de coronatijd feestjes bezoeken, waarna zij mij in contact brachten 

met respondenten. Onder de respondenten bevinden zich zes studenten, waarvan er vier een 

bijbaan hebben. Vijf respondenten werken fulltime. Van de respondenten wonen er vijf 

samen met een partner, wonen er drie alleen, wonen er twee met studiegenoten en woont er 

één met een familielid. Alle respondenten hebben feestjes bezocht in de periode tussen juni 

2020 en maart 2021 en acht van hen hebben zelf ook feestjes georganiseerd. Alle 

respondenten bezochten huisfeestjes, waarbij het aantal feestgangers varieerde van minimaal 

vijf tot maximaal dertig. Twee respondenten organiseerden daarnaast zelf tweemaal een 

kleinschalig festival, waarvoor zij op een afgelegen locatie een landhuis huurden. Eén 

respondent bezocht een illegale rave onder een brug. Tot slot beschrijft één respondent een 

coronademonstratie in Berlijn als een openluchtfeest.  

3.5 Dataverzameling 

De interviews zijn afgenomen in de maanden maart en april van het jaar 2021. Alle 

interviews zijn door de onderzoeker afgenomen. De tijdsduur van de interviews varieerde van 

een half uur tot vijftig minuten en werden opgenomen met een telefoon. Acht van de elf 

interviews zijn afgenomen bij de respondenten thuis. Eén interview vond plaats in het huis 

van de ouders van de respondent, en twee interviews werden op één dag bij de zus van een 

respondent thuis afgenomen. Aan de hand van een lijst met open vragen (zie bijlage A) is er 

met de respondenten gesproken over: de feestjes die zij in coronatijd bezocht en 

georganiseerd hebben; hoe het voor hen is om op zo’n feestje te zijn; de afwegingen die zij 

maken bij hun keuze om te feesten en wat daarbij belangrijk is; de behoeften waarin feesten 

in coronatijd voorziet; en de alternatieven die zij in coronatijd hebben om aan die behoeften 

tegemoet te komen.  

3.3 Data-analyse 

Om structuur aan te brengen in mijn pragmatische aanpak, en om het analyseproces 

navolgbaar te maken, heb ik gebruik gemaakt van de Data Analysis Spiral van Creswell en 

Poth (2018, pp. 185-198). De spiraal van Creswell en Poth (2018, p. 185) kan gezien worden 

als een algemene contour die kwalitatief onderzoekers hanteren bij verschillende 

onderzoeksmethoden en bestaat uit zes stappen; 

1. Het managen en organiseren van data 
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2. Lezen van de dataset en memo’s maken van ideeën die opkomen 

3. Het beschrijven en classificeren van codes tot thema’s 

4. Interpreteren van de data 

5. Representeren en visualiseren van de data 

6. Verslaggeven van bevindingen (Creswell & Poth, p. 186). 

Allereerst heb ik alle opnames van de interviews eenmaal teruggeluisterd, waarna ik de 

interviews verbatim heb uitgeschreven. Ik heb de transcripten vervolgens driemaal gelezen. 

Tijdens de eerste lezing heb ik in Microsoft Word in de kantlijn van de transcripten memo’s 

geplaatst. Deze memo’s hadden meestal direct betrekking op de tekst, maar soms herinnerde 

ik me tijdens het lezen iets wat ik tijdens het afnemen van het interview voelde of dacht en 

schreef ik dat ook op. Voor een aantal voorbeelden zie bijlage B. Bij de tweede en derde 

lezing van de transcripten hield ik de inzichten van Visse (2014) en Bacchi (2014) in 

gedachten. Ook hierbij plaatste ik memo’s in de kantlijn. Vervolgens heb ik, los van 

specifieke transcripten of citaten, een aantal codes opgesteld waar ik tijdens het reflecteren op 

de transcripten aan moest denken om me bewust te worden van de richting waarin ik 

gedreven werd. Op basis daarvan heb ik een aantal tentatieve thema’s opgeschreven om me 

bewust te worden van mijn denkproces. Deze eerste thema’s waren: (1) samen zijn om je 

staande te houden; (2) het feest als plek van zelfontwikkeling; (3) je niet gehoord en erkend 

voelen; en (4) voor jezelf kiezen.        

 Vervolgens heb ik de transcripten nogmaals gelezen, waarbij ik per transcript een lijst 

met codes opstelde. Ik heb daarbij geprobeerd de codes in termen te beschrijven die 

respondenten zelf gebruikten om zo dicht mogelijk bij hun ervaring te blijven. De codes 

werden van een letter/cijfer combinatie voorzien zodat ik ze gemakkelijk terug kon vinden in 

de transcripten, en vervolgens samengevoegd in een codeboek. Een voorbeeld van dit 

codeboek is te zien in bijlage C. In het resultatenhoofdstuk (H4) van dit onderzoek staan de 

codenummers vermeld in de tekst, zodat de bevindingen herleidbaar zijn tot de codes en 

citaten in het codeboek.         

 Nadat ik per transcript een codelijst had opgesteld heb ik de 195 codes letterlijk op 

een hoop gegooid. Dit heb ik gedaan door de codelijsten uit te printen, vervolgens uit te 

knippen, en door elkaar te husselen. Vervolgens heb ik de codes gesorteerd op basis van 

overeenkomsten tussen de codes. Hierbij ontstonden drie grote groepen van ongeveer veertig 

codes (‘wat levert het op’, ‘afwegen’ en ‘politiek’) en vier kleinere groepen van ongeveer tien 

codes (‘tekortkomingen coronafeestjes’, ‘lichamelijkheid’, ‘niet feesten’ en ‘regels op 
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feestjes’). De grote groepen zijn vervolgens onderverdeeld in kleinere en specifiekere 

clusters. Voor een visuele representatie van dit proces zie bijlage D.    

 De thema’s en clusters van codes zijn uiteindelijk in tabellen geplaatst in Microsoft 

Word (zie bijlage E). Deze thema’s en clusters vormen de kern van wat er in het 

resultatenhoofdstuk beschreven staat (HS4) en tellen gezamenlijk op naar wat er voor 

feestende jongeren op het spel staat bij hun beslissing om te feesten in coronatijd, en wat 

daarbij voor hen belangrijk of doorslaggevend is.  

3.6 Ethische overwegingen 

Feesten in coronatijd is een gevoelig onderwerp; er is veel kritiek op feestende jongeren 

vanuit de politiek en maatschappij, en het bezoeken van feestjes waarbij meer mensen 

aanwezig zijn dan volgens de coronanoodwet toegestaan is, is strafbaar. Om de anonimiteit 

van de respondenten te waarborgen zijn daarom ten eerste alle namen die in het 

resultatenhoofdstuk genoemd worden fictief. Ten tweede is ervoor gekozen om alle 

audiofragmenten te verwijderen nadat deze verbatim uitgeschreven waren, zodra de 

begeleider van deze masterthesis gecontroleerd had of de audiofragmenten en de transcripten 

overeenkwamen. Ten derde zijn scans van de informed consent formulieren, en het 

sleutelbestand waarin vermeld staat welk alias bij welke respondent hoort, opgeslagen op een 

beveiligde netwerkschijf van de Universiteit voor Humanistiek. De papieren versies van de 

informed consent formulieren zijn vervolgens vernietigd.  
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4. Resultaten 

“Do you really need to go to that party?” luidde de retorische vraag die de WHO aan 

feestende jongeren voorlegde.13 Het leek vooral een gewetensvraag te zijn, een vraag die 

gesteld werd om jongeren ervan te weerhouden om te feesten. Voor dit onderzoek werd 

jongeren een andere vraag voorgelegd; een vraag die gesteld werd om te begrijpen, in plaats 

van beleren. Niet ‘do you really’, maar ‘why’ do you really need to go to that party? In dit 

hoofdstuk wordt gepresenteerd wat er bij het beantwoorden van die vraag meespeelt voor 

jongeren die feestjes bezoeken in coronatijd. Daarmee wordt antwoord gegeven op de tweede 

deelvraag van dit onderzoek: “Wat staat er voor jongeren die feestjes bezoeken in coronatijd 

op het spel bij hun beslissing om te feesten, en wat is daarbij belangrijk of doorslaggevend?” 

 Het hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt beschreven waarom 

feestjes belangrijk zijn voor jongeren in coronatijd (4.1). In het tweede deel wordt beschreven 

hoe het is om jongere te zijn in de coronatijd, waarbij stilgestaan wordt bij hoe jongeren het 

coronabeleid en de politieke aandacht voor jongeren in de coronatijd ervaren (4.2). In het 

derde deel wordt beschreven welke afwegingen jongeren maken bij hun beslissing om te 

feesten, en wat daarbij doorslaggevend is (4.3). Tot slot wordt dit hoofdstuk afgesloten met 

een conclusie (4.4).  

4.1 Why do you really need to go to that party? 

Analyse van de interviewtranscripten laat zien dat vier thema’s belangrijk zijn wanneer 

jongeren spreken over de belangrijkste redenen om te feesten in coronatijd: behoefte aan 

ontlading en perspectief (1); behoefte aan verbinding, contact en plezier met belangrijke 

anderen (2); jezelf zijn en ontdekken, samen met anderen (3); en een statement maken (4). 

Deze thema’s, en de overeenkomsten en verschillen tussen jongeren binnen die thema’s, 

worden in de komende paragrafen beschreven.  

4.1.1 Behoefte aan ontlading en perspectief 

Een belangrijke reden voor jongeren om te feesten in coronatijd is de behoefte aan een 

uitlaatklep. Ze spreken over het feest als moment waarop ze hun frustraties over de 

coronacrisis met elkaar kunnen delen (A3)14, als moment om stress en spanning te ontladen 

 
13 World Economic Forum. (7-8-2020). ‘Do you really need to party?’ WHO asks world’s youth. Geraadpleegd 

van: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/coronavirus-covid-19-who-youth-young-party-pandemic/ 

 
14 Codes zoals deze verwijzen naar een citaat of stuk tekst in de interviewtranscripten. Met het bijgevoegde 

codeboek kunnen de beoordelaars van deze masterthesis alle codes herleiden tot de specifieke respondent en zijn 

of haar citaat. 
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die zich gedurende de week opbouwt (B3, C7, C8, D8), en als moment om even niet aan hun 

problemen te hoeven denken (H22, I7, J17). Sommige jongeren beschrijven de coronatijd als 

zwaar en deprimerend (I15), eenzaam (G9, K10) en depressief (F9). Anderen voelen dat ze in 

een dip (D8) of zelfs depressie kunnen raken (J14, K10). Voor Jason, een student van een 

kunstacademie, die tijdens de coronaperiode bijna al zijn creatieve werk thuis moet doen is 

het feest als moment van ontlading onmisbaar: 

“[Het] is voor mij denk ik, de enige, de grootste reden dat ik nog wilskracht heb om dingen te 

doen eigenlijk.]…[het feit dat ik af en toe gewoon stoom af kan blazen, met mensen die ik 

liefheb om me heen kan zitten, dat geeft mij gewoon echt de energie om doordeweeks de 

dingen te doen die ik moet doen.” (K4, K5) 

Niet alleen het feestje zelf, maar ook het idee dat er een feestje aankomt helpt sommige 

jongeren op de been te blijven. Esmee, een studente voeding en diëtetiek vergelijkt het feestje 

met de cheat day die mensen die diëten vaak inplannen: “Het is net zoals een cheat day, weet 

je wel. Het is minder erg omdat je weet dat het eraan komt.” (G20) Voor Denise, die met haar 

vrienden een mini-festival organiseerde in een landhuis in Limburg is het feest zowel voor- 

als achteraf waardevol:  

“Het is dan wel weer dat je er echt op voort kan leven, ofzo. Of, naartoe kan leven juist. Dus 

zowel ervoor als erna, dat je er plezier aan houdt.]…[Als je je weekenden een beetje vult met 

iets van een feestje of gezelligheid, dan kan je er naartoe leven, en achteraf heb je er weer 

plezier van, daar haal je wel je energie uit.” (I16) 

Het is niet zo dat feestjes in coronatijd voor alle jongeren een geweldige ervaring zijn. 

Hoewel sommigen hun stemming op het feest als euforisch (A18, B21) beschrijven, zijn de 

coronafeestjes voor de meerderheid van de respondenten minder leuk dan feestjes buiten 

coronatijd. Ze halen er bijvoorbeeld minder voldoening uit doordat ze altijd met dezelfde 

mensen op dezelfde plek zijn (C21, D14, F2, H9), wat het verrassingselement en het 

spannende van het feestje tenietdoet. Voor de meeste jongeren lijken de feestjes vooral een 

manier om zichzelf “op de been te houden” (C12), om hun leven “leefbaar te houden” (D3). 

Voor een enkeling hebben huisfeestjes in coronatijd zelfs iets grimmigs, omdat je voelt dat 

mensen er lang niet uit zijn geweest, en omdat ze ieder feestje aangrijpen om “echt naar de 

klote te gaan” (G6, G7). 
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4.1.2 Behoefte aan verbinding, contact en plezier met belangrijke anderen 

Wanneer de jongeren behoefte hebben aan een uitlaatklep, gaat het hen in de coronatijd niet 

primair om het dansen, drinken of de muziek. Het gaat vooral om het sociale aspect van het 

feest: het sociale contact (A7, D9, G8, K11), met dierbare mensen samenzijn (E9, K4), 

samenhorigheid (C6, E4, F3) en een verbinding en connectie met anderen voelen (E4, B15, 

J11). Alle jongeren die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn benoemen dit sociale aspect van 

feestjes als een van de belangrijkste redenen om feestjes te bezoeken. Respondent Henk 

reflecteert tijdens ons gesprek op het belang van verbinding en de rol van het feest, vrijheid 

en plezier daarbij: 

“Dat is voor mij het allerbelangrijkste, dat je mooie dingen met elkaar beleeft. En met 

mensen omgaat waar je een connectie mee hebt, en dat je die connectie met elkaar versterkt 

en een bepaalde verbinding voelt, een bepaalde verbondenheid, dat heb je tijdens feestjes nog 

meer.” (B11)  

Hij vervolgt, nadat ik hem vraag wat zijn belangrijkste reden is om te feesten in coronatijd: 

“Ik twijfel heel erg tussen plezier en vrijheid. Omdat ze een beetje hand in hand met elkaar 

gaan. Dat je…[stilte], vanuit vrijheid je plezier hebt, en je plezier hebt als je vrij bent.]…[die 

twee, en dat zijn ook weer, zeg maar, de ingrediënten voor wat ik heel belangrijk vind. En dat 

is de connectie maken met mensen.” (B12)  

Het feest, en het sociale contact wat erbij hoort, is niet alleen een bron van plezier en vrijheid. 

Voor sommigen is met vrienden zijn nadrukkelijk een manier om zichzelf te onderhouden en 

gezond te houden. Bijvoorbeeld voor Milan, die zijn vader al maanden niet heeft kunnen zien 

omdat zijn vader een longziekte heeft en erg kwetsbaar is (E8). Milan vertelt: “Op een 

gegeven moment had ik het ook gewoon niet meer, dat ik makkelijk kon praten. Het was 

gewoon eventjes weg, soort van.]…[je merkt gewoon toch wel hoe belangrijk communicatie 

is, en hoe belangrijk praten zelf is.” (E10) Alleen zijn viel ook Jason zwaar, die vertelt hoe 

het met hem ging toen hij de maatregelen nog allemaal naleefde:  

“Toen raakte ik echt in een diepe put. Echt gewoon dat ik elke dag zo lang mogelijk 

probeerde te slapen. Gewoon elke dag minimaal twaalf uur slapen, omdat ik gewoon voor 

m’n gevoel geen reden had om mijn bed uit te komen. Toen ging het ook heel slecht met m’n 

studie en toen raakte ik echt in een negatieve sleur.” (K10)  
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Naarmate hij weer vrienden om zich heen had ging het beter met hem, en vond hij ook zijn 

eigenwaarde weer terug (K12). Andere contactmomenten, zoals bijvoorbeeld een etentje, 

kunnen daar volgens Jason ook bij helpen, maar het feest biedt iets speciaals: een veilige fijne 

bubbel met mensen die allemaal ‘op hetzelfde level zitten’ (K21). Het feest zorgt voor een 

bepaalde dynamiek tussen mensen die je met een etentje gewoonweg niet bereikt (K21). Die 

dynamiek van verbinding heeft voor Jason tevens een lichamelijk element. Mensen ‘om je 

heen hebben’ zorgt voor een gevoel van warmte, acceptatie en liefde (K18). Dit lichamelijke 

element van het coronafeestje is voor anderen eveneens belangrijk. Het is een moment 

waarop je elkaar weer even een knuffel kunt geven (E9, H20) en waar je gewoon eens een 

arm om iemand heen kunt slaan als diegene “ook minder leuke dingen heeft]…[want dat 

soort dingen worden vaak ook gewoon besproken hè, dus, het is niet alleen maar feesten.” 

(C6). Videobellen heeft volgens respondent Jorinde ook z’n charme, maar het is de fysieke 

nabijheid van een ander die het contact leuk maakt (D13).      

 Simone, een studente aan de Universiteit van Amsterdam, deelt tijdens ons gesprek 

een anekdote: 

“Toen maakte ik een soort grapje toen ik naar de wc ging, van ‘Oké, blijf hier! Blijf hier! Ik 

ga even! Blijf!’. [Het] was een heel suf grapje, maar iedereen stond zo in een kring en dat 

haalde ook echt weer dingen van vroeger naar boven, dat je soort van, elkaar niet moest 

kwijtraken in de club en chaos, of op een festival.” (H4) 

Elkaar niet kwijtraken in de chaos, Simone bedoelt het letterlijk, maar het lijkt metaforisch 

voor wat sommige jongeren proberen te bewerkstelligen door te feesten in coronatijd. Fysiek 

samen zijn, met elkaar verbonden zijn en blijven, samen plezier hebben, en er voor elkaar zijn 

op het feest; als manier om elkaar niet kwijt te raken in het chaotische en vervreemdende 

coronatijdperk.  

4.1.3 Jezelf zijn en ontdekken, samen met anderen 

Voor een aantal jongeren zijn feestjes nadrukkelijk belangrijk omdat het feest een plek is 

waar ze zich kunnen ontwikkelen, hun identiteit kunnen verkennen en zichzelf kunnen zijn. 

Dit wordt binnen dit onderzoek vooral benoemd door de jongere respondenten, die daarbij 

benadrukken dat het feest veel meer is dan alleen maar van God los gaan met drank en drugs 

(A11, F16, J15). Voor deze jongeren is het feest onder andere een plek waar ze zichzelf 

hebben leren durven zijn, zoals bijvoorbeeld voor Eline:  
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“Kijk, ik denk dat ik, toen ik begon met naar feesten gaan, was ik gewoon best wel 

onzeker.]…[het is gewoon een soort van in m’n ontwikkeling gelijk gegaan dat ik heel veel 

naar feestjes ging en drugs ging gebruiken, maar ik leerde ook gewoon heel veel over 

mezelf.]…[Ik heb gewoon een grote bek weet je wel, ik ben niet bang om te zeggen wat ik 

denk of wat ik vind. Ik ben wél gewoon heel open en spontaan. En dat durfde ik vroeger 

misschien niet altijd te zijn.” (F13) 

Andere jongeren noemen het feest een plek waar ze van anderen kunnen leren (K9), waar ze 

leren hoe ze zichzelf kunnen verbeteren (J11), waar ze inspiratie opdoen over wat er mogelijk 

is als je toekomstplannen door corona in duigen vallen (G3, G4), waar ze over goed en kwaad 

leren (A11) en waar je ontdekt wat je lekker en leuk vindt (A11). Ook hier is het contact met 

anderen essentieel, je hebt elkaar nodig om je als jongere te kunnen ontwikkelen zegt Anne: 

“Als je heel de dag binnen moet zitten, ja, je kan jezelf gewoon niet ontwikkelen dan 

eigenlijk.]…[Ik moest er even over nadenken, maar ik weet het gewoon zeker, dat je echt 

contact nodig hebt” (A15). Coronafeestjes lenen zich echter minder goed voor 

zelfontwikkeling en zelfontdekking dan feestjes buiten coronatijd. Verschillende jongeren 

benoemen dat nieuwe mensen leren kennen een waardevol element van het feest is (D7, G2, 

H9, J7), omdat dat nieuwe perspectieven oplevert die je nodig hebt om over jezelf te leren 

(G2, J7). Op de coronafeestjes van de respondenten van dit onderzoek gebeurt dit minder, 

omdat de meesten alleen met hun vaste vriendengroep samenkomen.    

 Voor twee respondenten in het bijzonder zijn feestjes essentieel om hun identiteit te 

kunnen verkennen en uitdragen, omdat ze zich niet altijd geaccepteerd voelen buiten de 

wereld van het feest. Joeri en Jason, allebei begin twintig, vertellen over de veilige bubbel 

(J4, K8) die de feestjes voor hen zijn, en wat dat voor hen betekent: 

“Voor mij is het heel opluchtend op een manier,]…[overdag kan ik niet dragen en zijn hoe ik 

zou willen. Omdat mensen daar oordelen over hebben, of een mening hebben klaarstaan. [Als 

je] als man met een rokje rondloopt dan voel je je ook niet per sé veilig. En met zo’n after 

kan je je gewoon laten gaan, en gaan als wie je bent, en wie je wilt zijn.” (Joeri, J4) 

“Ik ben dan een jongen, en, uhm, ik vind het mooi om nagellak te dragen. Of soms op een 

feestje, dan vraagt een vriendin van me ‘hey, zal ik wat make-up bij je opdoen?’ En dat vind 

ik dan geweldig, en dan voel ik me ook gewoon mooi.]…[Die feestjes zijn zo’n warme, 

accepterende bubbel, dat, dat je gewoon, ja, gewoon echt kan onderzoeken wat bij je past en 

wat jij fijn vindt.” (Jason, K7, K8) 
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4.1.4 Een statement maken 

Voor sommige jongeren is het feest ook een manier om een politiek statement te maken. Het 

feest is voor Henk bijvoorbeeld een manier om aan te geven dat de overheid je vrijheid niet af 

mag nemen (B8). Daarnaast maakte Anne, na heel lang geen social media te hebben gebruikt, 

weer een Instagram account aan zodat ze filmpjes van haar feestjes kon delen (A8). Bij één 

respondent neemt het politieke aspect van het feest een meer centrale plek in dan bij de 

andere respondenten. Simone geeft aan dat ze zich zorgen maakt over onze democratie en 

over de vrijheid van mensen over de hele wereld (H8). Ze huivert bij de gedachte dat we 

straks niet meer naar een restaurant, universiteit of festival kunnen zonder coronatest of 

vaccin, en dat we geen eigen identiteit meer op het internet kunnen hebben omdat er geen 

echte vrijheid van meningsuiting meer is (H8). Ze wil niet dat ‘het nieuwe normaal’ normaal 

wordt (H17) en organiseert haar feestjes ook omdat ze feestjes en elkaar blijven zien weer wil 

normaliseren (H18):  

“Heel veel politiek hoor, die feestjes van mij. Ik vind het een goede manier van verzet. Ik heb 

ook een avondklokfonds gemaakt. Ik heb nu 145 mensen in een appgroep die allemaal een 

tientje naar me hebben overgemaakt, waardoor we veertien, vijftien boetes kunnen dekken, 

en waardoor niemand zich meer aan de avondklok houdt. Ja, dat is ook wel deels politiek 

voor mij.” (Simone, H17) 

4.2 Jongere zijn in coronatijd 

Het feest als uitlaatklep; als middel om jezelf op de been te houden; als moment van contact, 

connectie en verbinding met belangrijke anderen; als plek voor zelfontwikkeling en 

zelfontplooiing; en als uiting van verzet tegen ‘het nieuwe normaal’ – ongetwijfeld, feestjes 

zijn belangrijk voor de jongeren die meewerkten aan dit onderzoek, ook, en voor sommigen 

zelfs juist, in coronatijd. Uit de interviews blijkt echter dat het coronabeleid, en met name de 

plek van jongeren binnen dat beleid, eveneens een belangrijke factor is bij het organiseren en 

bezoeken van illegale feestjes in coronatijd. In de komende paragrafen zal beschreven 

worden hoe jongeren het coronabeleid en hun positie daarbinnen ervaren. Wat duidelijk zal 

worden is dat jongeren het gevoel hebben onevenredig veel op te moeten offeren, dat ze 

weinig alternatieven hebben waarmee ze zichzelf op de been kunnen houden, en dat 

sommigen zich niet serieus genomen noch gehoord voelen door de politiek en maatschappij.  

4.2.1 Begrip voor coronamaatregelen 

De jongeren die aan dit onderzoek meewerkten lijken allemaal begrip te hebben voor het feit 
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dat er coronamaatregelen zijn. Zeven van hen benoemen dat expliciet (A19, C9, D4, F15, 

G13, I17, J18), al is het voor sommigen ook moeilijk te accepteren: “Ik word er ook wel eens 

boos om, om wat voor maatregelen ze allemaal nemen. En dan denk ik aan de andere kant, 

ja…alsof ik het beter weet dan degene die deze maatregel bedenkt. Ik bedoel dat zal een of 

andere professor zijn, dus wie ben ik om te zeggen dat het niet klopt?” (G13). Een enkeling 

geeft aan het zelfs helemaal eens te zijn met wat politici allemaal doen en zeggen (I10) en dat 

er voldoende naar de behoeften van jongeren geluisterd wordt, maar dat het feesten nu 

gewoonweg niet kan (I17). Bovendien weten politici heus wel dat “mensen soms een beetje 

ongehoorzaam zijn en de randjes opzoeken. Dat is, dat is denk ik ook menseigen, vooral 

Nederlands, ja” (I17). 

4.2.2 Een gebrek aan proportionaliteit        

De meeste respondenten zijn echter een stuk kritischer op de coronamaatregelen en de 

politieke aandacht voor jongeren. Ten eerste beschrijven twee van hen de maatregelen als 

buitenproportioneel. Anne heeft het gevoel dat de maatschappij erg gevoed wordt met alleen 

het negatieve van het virus, terwijl er ook heel veel mensen beter worden (A19). Op basis van 

de besmettings- en sterftecijfers, die ze nauw in de gaten houdt, stelt ze dat de situatie 

helemaal niet zo ernstig is, “dus waarom zouden we allemaal daarvoor binnen moeten 

zitten?” (A19). Jorinde, die als toxicologe werkt, zet op haar beurt vraagtekens bij de 

hoeveelheid geld en andere offers die de maatschappij in de coronatijd moet brengen voor 

een mensenleven, vergeleken met voorheen:  

“Weet je wat ik zelf heel erg heb? Bijvoorbeeld met m’n werk, maken wij ook altijd de 

afweging van hoeveel is een mensenleven waard]…[en dan vinden we het acceptabel dat één 

op de 10.000 mensen ziek worden van hun werk, bijvoorbeeld een bepaald type kanker 

krijgen van hun werk.]…[Of een kindje wat superziek is, en die heeft een behandeling van 

een miljoen nodig, dat krijgt ‘ie dan niet, dan denk ik ja…elk mensenleven wat we nu redden 

is ook een paar miljoen. Ik vind die afweging heel scheef.” (Jorinde, D10) 

Jorinde benoemt daarnaast dat het vooral jongeren zijn die heel veel op moeten geven, zeker 

vergeleken met groepen die daadwerkelijk kwetsbaar zijn, en ze vraagt zich af wat er 

tegenover staat (D4); eigenlijk staat er niks tegenover (D12). Anderen delen dit met haar: 

Eline ervaart dat er alleen maar dingen afgepakt worden van jongeren (F7) en Esmee vraagt 

zich af of ze écht niet naar een feestje kan, één keer in de twee of drie maanden; jongeren 

moeten zo ontzettend veel inleveren voor kwetsbare mensen, dat vindt ze best kwalijk (G16). 
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Esmee geeft toe dat het bestrijden van het coronavirus eigenlijk niet als haar 

verantwoordelijkheid voelt, doordat zij, haar vrienden en andere naasten weinig gevaar lopen, 

al vindt ze dat gevoel zelf ook erg (G14). 

4.2.3 Een gebrek aan alternatieven 

Een aantal jongeren wijzen op het gebrek aan alternatieven dat hen geboden wordt (A17, D5, 

C13, F14, H12). Dennis weet niet hoe hij in coronatijd tegemoet zou kunnen komen aan zijn 

behoefte om onder andere de stress van zijn werkweek te ontladen: “Ja, puur ook wel door de 

maatregelen. Normaal haal je een stukje ook wel uit je sporten, uit je vakanties” (C13). Dat 

kan op het moment ook allemaal niet. Dennis lijkt met zijn 29-jarige leeftijd in een lastige 

leeftijdscategorie te vallen, die hij beschrijft als de groep mensen tot 35 jaar zonder kinderen 

(C14). Jorinde herkent dit: “Wij hebben het er ook wel eens over, dat bijvoorbeeld pubers 

weer naar school mogen. Die mogen én weer naar school, die hebben hun dagelijkse ritme 

weer enigszins, én ze mogen weer sporten zoals ze dat gewend zijn,]…[en wij, onze 

leeftijdsgroep woont over het algemeen op zichzelf, werkt alleen maar thuis, en dan mag je 

ook niet sporten, of echt minimaal” (D5). De groep ‘jongeren’ van 27 tot 35 lijkt tussen wal 

en schip te vallen. Henk hekelt naast een gebrek aan alternatieven ook het gebrek aan 

perspectief dat jongeren geboden wordt: “je beslist wel even voor een hele generatie. Zonder 

ze perspectief te bieden. Voor jullie is het gewoon eventjes helemaal klaar. Wen er maar aan, 

het nieuwe normaal” (B15). Volgens Eline is het dan ook niet zo gek dat er allemaal illegale 

feesten met honderd mensen in een of andere bunker worden georganiseerd, “terwijl, weet je, 

als je het gewoon in goede banen leidt, zoals zo’n testfestival of whatever, dan houd je het 

gecontroleerd. Ik vind het ook een beetje, dat ze met deze maatregelen, het zelf in de hand 

werken. Ik vind het gewoon dom” (F15).  

4.2.4 Een gebrek aan aandacht voor, en begrip van jongeren 

De enorme beperkingen die jongeren worden opgelegd en het gebrek aan alternatieven komt 

volgens een deel van de respondenten door een gebrekkig begrip van wat de coronatijd met 

jongeren doet en welke rol feestjes daarin spelen. “Er wordt niet gekeken naar hoe het voor 

jongeren bijvoorbeeld is, hoe kapot je bijvoorbeeld kan gaan, in sociaal isolement kan 

geraken, en de weg kwijt kan raken, zelfs wel helemaal” zegt Henk (B15). Hij voegt daaraan 

toe: “Het gaat eigenlijk alleen maar over ouderen. We beschermen de ouderen, met name de 

wat dikkere oudere. Die beschermen we allemaal, en we laten de jongeren gewoon aan hun 

lot over. Dat is het gevoel wat bij veel jongeren ook gewoon heerst” (B18). Dit sluit aan op 
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de ervaring van Dennis, die het belangrijk vond om aan dit onderzoek mee te werken om een 

keer een ander geluid te laten horen (C14):  

“Ik voel wel een beetje dat er te weinig naar, uhm, de impact wordt gekeken, en dat er te 

weinig wordt onderschreven dat er impact is.]…[Het zijn altijd een beetje de ondernemers, en 

de basisschoolkinderen, die hebben het zwaar, en de mensen met kinderen, en de opa’s en 

oma’s. En eigenlijk de hele groep tussen misschien wel achttien en 35, zonder kinderen, die 

wordt een beetje, ja…is alleen maar zielig dat ze niet naar een festival kunnen. Maar het is 

natuurlijk veel meer dan dat je alleen dat festival niet hebt. Want daar gaat het in eerste 

instantie ook helemaal niet om, dat je per sé naar dat festival moet. Dat hele sociale van het 

festival, dat is dus het punt, wat je wil, niet dat festival op zich.” (C14) 

Het frustreert Eline dat er constant afgegeven wordt op jongeren die feestjes bezoeken, die 

zichzelf simpelweg overeind proberen te houden door elkaar te blijven zien: “Het is gewoon 

belachelijk hoeveel jongeren er hartstikke depressief zijn, en dat is echt niet alleen maar 

omdat ze niet kunnen zuipen. Dat is veel te kort door de bocht” (F16). Het is voor haar gevoel 

tevens meer dan alleen een geval van onwetendheid. De overheid ziet ook dat de depressie- 

en suïcidecijfers omhoogschieten, “ze zijn niet achterlijk]…[maar ze willen het gewoon niet 

zien” (F17).              

4.3 Afwegingen maken 

De vele beperkingen die jongeren opgelegd worden, gepaard met een gebrek aan 

alternatieven en onvoldoende aandacht en begrip voor de leefwereld en belevingswereld van 

jongeren stellen hen voor een dilemma. Ze worden geconfronteerd met de keuze of ze zich 

aan de regels houden, of dat ze voor hun eigen behoeften en welzijn kiezen, en toch feestjes 

blijven bezoeken en organiseren. Wat daarbij voor jongeren meespeelt en doorslaggevend is 

zal in de komende paragrafen worden beschreven.  

4.3.1 Gepakt worden          

Wat ten eerste opvalt is dat het risico om ‘gepakt’ te worden, en eventueel een boete te 

krijgen, slechts een zeer beperkte rol speelt onder de respondenten van dit onderzoek: “Ja, je 

maakt de afweging, ja, we worden gepakt, ja, het zal.]…[Dat is dan maar zo” zegt Henk (B6). 

Esmee denkt er ook zo over: “Het [een boete] maakt…weet je, het zal wel, wat is die 

negentig euro? Over een maand is dat al niet meer relevant” (G11). De jongeren ervaren de 

kans op een boete ook niet zo groot, bijvoorbeeld omdat je waarschijnlijk geen boete krijgt 

als je je begripvol opstelt tegen de politie (J22), of omdat ze juridisch toch niet houdbaar zijn 
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(H13). Anderen zeggen überhaupt niet over boetes na te denken wanneer zij afwegen of ze 

gaan feesten; die boete “boeit echt niet” (K15).    

4.3.2 Verspreiden van het coronavirus       

Hoewel respondenten grotendeels op één lijn liggen wat betreft het afwegen van de kans om 

gepakt te worden en een boete te krijgen op een feestje, bestaat er verdeeldheid over de rol 

die het verspreiden van het coronavirus speelt bij hun beslissing om te feesten. Voor 

sommigen is dit een belangrijke factor bij hun beslissing om te feesten. Bijvoorbeeld voor 

Denise, voor wie het besmetten van mensen die niets met het feestje te maken hebben, 

bijvoorbeeld haar ouders, “het allerergste” zou zijn (I13). Voor anderen speelt dit echter 

totaal geen rol. Eline moet lachen wanneer ik haar vraag of ze de aanwezigheid van het virus 

meeneemt in haar beslissing om te feesten en zegt: “Ja, dat is echt niet de afweging die 

ik…die boeit me niet” (F6). Dat lijkt vooral door haar werk te komen, Eline werkt met dak- 

en thuislozen die “alle regels overtreden die er bestaan”, en ook op een andere afdeling waar 

ze werkt is corona al meerdere keren uitgebroken, zonder ernstige gevolgen. Voor anderen 

was de verspreiding van het virus vooral aan het begin van de lockdown een concern, omdat 

er toen nog weinig bekend was over het virus (B7), en omdat zij toen nog bang waren voor 

het virus (E7, H16). Voor Simone speelde die angst een grote rol in haar leven. Ze wilde in 

het begin van de coronacrisis geen handen meer schudden, niet meer knuffelen en niet meer 

naar feestjes. Dit resulteerde in wat zij een verhit gesprek noemt, met haar vader:  

“Ik was ook helemaal op die toer, ik was ook, ja, daar echt wel mee bezig.]…[En toen kwam 

ik bij m’n ouders, en toen waren zij dus van, nou Simone, doe niet zo gek. Zeg ik van ja, 

hallo, er komen mensen op de IC, anders zijn er teveel mensen op de IC en kunnen mensen 

niet aan de beademing, dan gaan mensen naar lucht happen terwijl ze niet behandeld kunnen 

worden.]…[En toen, dit is echt het kantelpunt, toen bij mij geweest,]…[m’n vader, die zei 

toen, ‘Maar Simone, mensen gaan dood.’ Toen was ik van ja, ‘maar pap, lucht! Lucht krijgen, 

dat lukt niet!’ ‘Ja maar Simone, mensen gáán dood!’ zei hij nog een keer. En ik weet niet, 

juist misschien omdat hij het op die manier zei, veranderde een heel klein beetje iets in m’n 

hoofd, want ik was dus al een week helemaal angstig.” (H16) 

Simone wordt door haar vader geconfronteerd met het feit dat mensen nu eenmaal doodgaan, 

waarna ze tot de conclusie lijkt te komen dat je je leven daar niet door moet laten beheersen. 

Dit is ook voor andere respondenten de reden dat de mogelijkheid om anderen te besmetten 

slechts een geringe rol speelt bij hun beslissing om te feesten: “Het leven is niet veilig spelen, 
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veilig spelen, veilig spelen. Er zit gewoon een risico aan leven, en soms heb je risico’s” zegt 

Joeri (J20). Ook voor Dennis zitten er grenzen aan het rekening houden met risico’s: “Het 

hoort een beetje bij het leven vind ik. Ja, je hebt risico’s, altijd. Elke keer dat ik in de auto 

stap neem ik ook een risico dat ik iemand aanrij, die ik net over het hoofd zie. Maar ik denk 

niet elke keer dat ik in de auto stap ‘ik heb de mogelijkheid om iemand aan te rijden’.” (C11) 

4.3.3 Je eigen behoeften en belangen meewegen    

Uiteindelijk kiezen de jongeren die aan dit onderzoek meewerkten ervoor om te feesten. Ze 

achten de (mentale) schade die het hen oplevert wanneer ze dat niet zouden doen te groot 

(B9, C12, D8, E10, F9, H20, J21, K11), en ze willen hun geluk (A9, D4, G18), vrijheid (B8, 

I11) en plezier (B8) niet opgeven voor het relatief kleine risico dat ze voor hun gevoel 

nemen. Jongeren beschrijven die keuze als ‘voor jezelf kiezen’ (B9, I11, J21), voor ‘je eigen 

geluk kiezen’ (A9, D11) en als ‘egoïstisch’ (K11, C12). Kiezen voor je eigen welzijn en 

geluk gaat daarnaast vaak gepaard met het onderhouden van de relaties en verbindingen met 

belangrijke anderen in het leven (A9, B9, D9, K11). Het volgende citaat van Dennis 

illustreert hoe voor jezelf kiezen en zorgen voor relaties nauw verweven kunnen zijn: 

“Het is eigenlijk heel, meer een egoïstische, of voor jezelf…die je maakt vooral omdat je 

eigenlijk zelf ook wel behoefte hebt aan, vooral wat we in het begin bespraken. Om toch een 

beetje op de been te blijven, sociale contacten onderhouden met je vrienden, op de hoogte 

blijven, van joh, wat speelt er bij hen. Gaat het nog goed met ze? Spelen er nog andere 

dingen? Kijk dat kun je ook allemaal via de telefoon doen, maar dan krijg je toch niet 

dezelfde gesprekken.” (C12) 

De keuze om te feesten betekent voor de meeste respondenten niet dat alle 

coronamaatregelen overboord gegooid worden. Veel regels blijven gelden: dat je thuisblijft 

als je griepklachten hebt (A20, G15, I14, J1, K4), en dat je elkaar erop aanspreekt als iemand 

toch klachten lijkt te hebben (C15), en dat je probeert om doordeweeks niet te veel mensen te 

zien (B7, I13, I14). Het gaat meer om een tijdelijk parkeren van sommige maatregelen, wat 

veel weg heeft van de cheat day waarmee Esmee het feest beschrijft (G19). Door een cheat 

day in te plannen houd je je als jongere overeind tijdens de coronacrisis en blijf je verbonden 

met dierbare anderen. Op die manier vinden jongeren de balans tussen hun eigen behoeften 

en de verplichtingen die hen worden opgelegd: “Ja, beetje de wisselwerking tussen het 

leefbaar houden en je toch ook ergens aan de regels willen houden.]…[Om het dan toch nog 
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een beetje, een soort vorm te geven wat voor mezelf acceptabel is, verzin ik dan zelf eigenlijk 

de regels” (D4). 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is inzicht geboden in de belangrijkste redenen van elf jongeren om te feesten 

in coronatijd, in de manier waarop zij het coronabeleid en politieke aandacht voor jongeren 

ervaren, en in de manier waarop zij uiteindelijk tot de conclusie komen dat they do really 

need to go to that party. Wanneer antwoord gegeven wordt op de vraag wat er voor feestende 

jongeren op het spel staat in de coronatijd, en wat daarbij belangrijk of doorslaggevend is, 

concludeer ik ten eerste dat voor jongeren hun persoonlijke welzijn, hun betekenisvolle 

relaties en hun ontwikkeling op het spel staan.      

 Jongeren hebben een moment van ontlading, ontspanning, plezier, vrijheid en 

perspectief nodig om zichzelf staande en hun leven leefbaar te houden in de coronatijd, die 

als stressvol, eenzaam en deprimerend wordt ervaren. Voor het onderhouden van hun welzijn 

is sociaal contact onmisbaar. Dit betreft geen oppervlakkig sociaal contact met willekeurige 

anderen, maar innig, belichaamd en betekenisvol contact met dierbare anderen waarmee de 

jongeren zich verbonden voelen, en waarmee ze op feestjes grappige, verdrietige en mooie 

momenten beleven. Die betekenisvolle relaties en momenten staan in de coronatijd op het 

spel, doordat jongeren elkaar tijdens de lockdown minder vaak en minder lang kunnen zien. 

Daarnaast staat voor sommige jongeren de plek op het spel waar zij over zichzelf en over 

anderen kunnen leren, waar zij hun identiteit kunnen verkennen en waar zij zichzelf kunnen 

zijn. Binnen dit onderzoek geldt dat voornamelijk voor de jongere respondenten en de 

respondenten die breken met gendernormen. Ook hier is contact met anderen onmisbaar; 

feestjes zijn een plek waar je in contact komt met nieuwe mensen, wat nieuwe perspectieven, 

inzichten en inspiratie oplevert over wie en wat je kunt zijn en worden in het leven. 

Coronafeestjes schieten hierin voor sommigen tekort, doordat feestjes in coronatijd bijna 

altijd met een vaste groep plaatsvinden; coronafeestjes kunnen daarmee niet in alle behoeften 

voorzien.            

 Ten tweede zijn drie politieke elementen te onderscheiden die belangrijk zijn bij de 

keuze van jongeren om illegale feestjes te bezoeken in coronatijd. Dit betreft ten eerste de als 

onevenredig en onrechtvaardig ervaren offers die jongeren in de coronatijd moeten brengen 

ten opzichte van andere sociale groepen. Jongeren zijn (over het algemeen) het minst 

kwetsbaar, geven het meest op, en krijgen daar weinig tot niets voor terug. Ten tweede 

ervaren sommige jongeren dat hen te weinig en tevens gebrekkige alternatieven geboden 
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wordt voor het onderhouden van hun eigen welzijn, en dat van anderen die belangrijk voor 

hen zijn. Daardoor is het voor sommigen van hen onmogelijk om hun leven leefbaar houden 

in coronatijd, zonder daarbij regels te overtreden. Ten derde ervaart een deel van de jongeren 

een gebrek aan politieke aandacht voor en begrip van de leefwereld van (feestende) jongeren. 

Politici en andere beleidsmakers hebben volgens de meeste respondenten van dit onderzoek 

te weinig oog voor de grote negatieve gevolgen die de coronacrisis op veel jongeren heeft. 

Sommige jongeren voelen zich ongehoord en onbegrepen, doordat zij het gevoel hebben te 

worden weggezet als mensen die gewoon willen ‘zuipen’ en drugs willen gebruiken, terwijl 

zij vooral behoefte hebben aan sociaal contact, levensgeluk, en een gevoel van 

verbondenheid. 

 Tot slot concludeer ik dat er voor de jongeren die aan dit onderzoek meewerkten 

verschillende doorslaggevende factoren zijn bij hun beslissing om te feesten. Ten eerste 

achten de meesten van hen de schade die niet-feesten hen op zou leveren te groot om het feest 

op te geven. Jongeren benoemen depressief te zijn geweest, depressieve gevoelens te hebben 

gehad en bang te zijn om in een dip te raken in de coronatijd. Feesten is een manier waarmee 

ze voor hun eigen mentale gezondheid zorgen; en soms ook voor die van anderen. Een 

kleiner deel van de respondenten noemt daarnaast gelukkig zijn, vrijheid of plezier als 

doorslaggevende factor bij hun beslissing om te feesten. Voor het onderhouden van hun 

mentale gezondheid, geluk, vrijheid en plezier in het leven is ontspannen en gezellig contact 

met dierbare anderen essentieel; feestjes lenen zich daar bij uitstek voor.   

 Alle respondenten van dit onderzoek zijn bereid om de coronamaatregelen 

grotendeels na te leven, maar weigeren daarbij hun mentale gezondheid op het spel te zetten, 

of hun geluk, vrijheid en plezier in het leven volledig op te geven. De dag van het feest laat 

zich het best beschrijven als een cheat day, waarop sommige regels tijdelijk niet in acht 

genomen worden zodat jongeren zich staande kunnen houden in de coronatijd. De kans om 

op die dag of avond gepakt te worden speelt voor de meeste jongeren slechts een zeer geringe 

rol. Boetes “boeien” over het algemeen niet. Waar deze jongeren zich vaker zorgen om 

maken, al geldt dit zeker niet voor iedereen, is het verspreiden van het virus. Jongeren zijn 

zich er bewust van dat er altijd een mogelijkheid bestaat dat het coronavirus zich verspreidt 

op hun feestjes, maar achten dat risico niet groot of ernstig genoeg om hun meest basale 

behoeften op te offeren. Risico’s horen tevens gewoon bij het leven; “Het leven is niet: veilig 

spelen, veilig spelen, veilig spelen” (J20). 
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5. Zorgethische reflectie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag van dit onderzoek: “Welke 

inzichten levert een zorgethische reflectie op wat er voor feestende jongeren in coronatijd op 

het spel staat op, voor een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren?” Het hoofdstuk 

bestaat uit drie delen. In het eerste deel (H5.1) zal aan de hand van de empirische resultaten 

en theorieën van zorg en spelen de relatie tussen spelen en zorg verder verkend worden. Het 

doel is hier om een bijdrage te leveren aan een zorgethisch begrip van de relatie tussen de 

homo curans en de homo ludens, en van de plek van spelen in een life-sustaining web van 

zorg. Vervolgens wordt in deel twee (H5.2) - op basis van een vernieuwd begrip van de 

relatie tussen spelen en zorg – de maatschappelijke positie van feestende jongeren doordacht. 

Daarbij wordt op de keuze van jongeren om te feesten gereflecteerd vanuit een perspectief 

van mature care, en zal de politieke betekenis van die keuze nader beschouwd worden door 

een specifieke lens van zorg; zorg als political embodied performance. In het laatste deel van 

dit hoofdstuk (H5.3) worden de empirische resultaten, de bevindingen van paragraaf 5.1 en 

5.2, Tronto’s ideaal van de caring democracy en haar rechtvaardigheidsbegrip 

samengebracht, om een beeld te schetsen van een (meer) rechtvaardige behandeling van 

feestende jongeren.  

5.1 Feesten en zorg – Ludens en Curans 

“To play, to fulfil a desire, to market a new product, or to create a work of art, is not care.” 

Het citaat van Tronto (1993, p. 104) staat symbool voor een vaker gemaakt onderscheid 

tussen spelen en zorg binnen zorgethiek. Casalini (2020) agendeerde eerder al de 

mogelijkheid dat zorg en spelen meer verwant zouden kunnen zijn dan doorgaans wordt 

verondersteld, gebaseerd op de gedachte dat spelen wel eens een fundamentele rol zou 

kunnen spelen bij het onderhouden van de betekenisvolle relaties waarin we ons begeven. De 

relatie tussen spelen en zorg zal hier verder verkend worden.  

5.1.1 Feesten als onderdeel van het life-sustaining web van zorg 

Wanneer jongeren met elkaar feesten in coronatijd, creëren ze, net als bij het spel van 

Huizinga (2008), een tijdelijke en betekenisvolle wereld die fungeert als plek van verbinding 

en connectie. In die wereld worden het coronavirus en de bijbehorende maatregelen tijdelijk 

buitenspel gezet, opdat jongeren een tijd en plaats hebben waar ze samen kunnen zijn, er voor 

elkaar kunnen zijn, en hun relaties in stand kunnen houden. Voor veel respondenten van dit 

onderzoek zijn die momenten onmisbaar om zich staande te houden in de coronatijd; zonder 

plezier, gezelligheid, ontlading en ontspanning, en vooral zonder elkaar, lukt dat deze 
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jongeren niet. In de noodzakelijkheid van feesten in coronatijd in de verhalen van jongeren 

klinkt Huizinga’s (2008) belang van het spel door: het spel als intermezzo van het leven is 

onmisbaar voor een gemeenschap, vanwege de sociale en geestelijke verbindingen die het 

schept. Daarnaast echoot tevens Tronto’s (1993, p. 103) definitie van zorg door in de 

verhalen van jongeren; coronafeestjes zijn voor veel jongeren een manier “to maintain, 

continue and repair [their] ‘world’ so that [they] can live in it as well as possible.” 

 Repairing their world uit zich ten eerste als volgt: jongeren herstellen op het feest 

(tijdelijk) de wereld die tijdens de coronacrisis verloren is gegaan; de wereld waarin je elkaar 

als vrienden en vriendinnen een knuffel mag geven en waar je een arm om iemand heen mag 

slaan als diegene “ook minder leuke dingen heeft” (C6). In dat laatstgenoemde zit een ander-

gerichtheid en lichamelijkheid die kenmerkend is voor een zorgethisch begrip van zorg (zie 

bijvoorbeeld Tronto, 1993; Hamington 2015). Feesten is ten tweede een middel waarmee 

jongeren hun ‘wereld’ - waar volgens Tronto’s (1993) definitie ook het zelf en het eigen 

lichaam deel van uitmaken - continueren. Ik doel hier naast het continueren van hun relaties, 

ook specifiek op het continueren van hun identiteit en de ontwikkeling daarvan. Door te 

feesten verkennen jongeren bijvoorbeeld hoe ze (willen) zijn; wat ze leuk en lekker vinden; 

en wat wel en wat niet sociaal acceptabel is, door te kijken naar en leren van anderen. Voor 

de jongeren die gendernormen overschrijden heeft feesten ten derde een belangrijke extra 

dimensie; op het feest gelden andere spelregels dan in de ‘gewone’ wereld, het is een plek 

waar ook zij kunnen dragen en zijn wat ze willen; waar ze zonder zorgen hun authentieke zelf 

kunnen zijn. Feesten gaat voor hen gepaard met een gevoel van acceptatie, vertrouwen en 

ruimte voor pluraliteit; het feest klinkt in de verhalen van deze jongeren als een van 

solidariteit doordrongen praktijk. In de specifieke context van de coronatijd speelt feesten ten 

vierde voor bijna alle respondenten van dit onderzoek een rol bij het in stand houden 

(Tronto’s ‘maintain’) van hun mentale gezond- en gesteldheid. De jongeren die voor dit 

onderzoek geïnterviewd zijn ervaren in coronatijd in meerdere of mindere mate stress, 

sombere of depressieve gevoelens en eenzaamheid. Feesten houdt veel van hen in coronatijd 

‘op de been’, en ‘houdt het leefbaar’.        

 Als het klopt dat “care is committed to the flourishing and growth of individuals” 

(Hamington, 2004, p. 3) “in a life-sustaining web” (Tronto, 1993, p. 103) kunnen feesten en 

spelen op basis van het bovenstaande geïnterpreteerd worden als vorm van zorg in het leven 

van jongeren; de verhalen van feestende jongeren maken immers duidelijk dat feesten - een 

vorm van spelen - essentieel is om hun wereld in stand te houden, te continueren en 

herstellen, opdat ze in die wereld kunnen groeien en floreren. In de specifieke context van de 



51 

 

coronatijd is feesten daarmee te begrijpen als een belangrijke schakel in het life-sustaining 

web van zorg van deze jongeren.  

5.1.2 Het belang van contextualiteit en praktijkgerichtheid 

Het bovenstaande benadrukt het belang van contextualiteit en particulariteit. Zorgethiek 

kenmerkt zich doorgaans door aandacht voor de geleefde ervaringen van mensen in 

particuliere praktijken (zie bijvoorbeeld: Hamington, 2015; Leget, Van Nistelrooij, & Visse, 

2017; Walker, 2007), en dit onderzoek laat zien dat dit tevens essentieel is om de relatie 

tussen spelen, feesten en zorg te begrijpen. Wanneer er van buiten particuliere praktijken 

gesteld wordt dat spelen geen vorm van zorg is – zoals bijvoorbeeld Tronto (1993) lijkt te 

doen – lijkt er onbedoeld een belangrijk onderdeel van het life-sustaining web van zorg 

buiten beschouwing te worden gelaten. Walker’s (2007) stelling dat “moral theorizing and 

moral epistemology need to be freed from the impoverishing legacies of ideality and purity 

that make most of most people’s moral lives disappear, or render those lives unintelligible” 

raakt de kern: door van buiten een specifieke context te veronderstellen dat spelen en feesten 

geen zorg zijn, verdwijnt het morele leven van veel mensen uit zicht; in dit geval dat van 

duizenden able-bodied jongeren die feesten in coronatijd, en voor wie feesten een manier is 

om zichzelf, anderen, hun wereld, en de relaties waarin ze verwikkeld zijn te onderhouden, 

continueren en herstellen.  

5.1.3 Homo curans en homo ludens; hand in hand 

Dit onderzoek laat zien dat feesten in coronatijd één van de vele manieren is waarop mensen - 

in dit geval jongeren - voor zichzelf en anderen zorgen. Hierin resoneert Casalini’s (2020, pp. 

129-130) stelling dat “if we want to understand care in all its forms and manifestations, it is 

plausible to say that the homo ludens shares many features with the homo curans, and its real 

opposite are the homo faber and homo oeconomicus.” Casalini (2020, p. 129) wijst erop dat 

de homo ludens en homo curans overeenstemmen in hun kritiek op de contemporaine 

excessieve nadruk op productiviteit, economie en nuttigheidsdenken. Wanneer de 

karakteristieken van de spelende mens (Huizinga, 2008) en de ervaringen van feestende 

jongeren in ogenschouw worden genomen rijkt de gemeenschappelijkheid van curans en 

ludens echter verder dan de gedeelde kritische boodschap die de mensbeelden uitdragen. De 

homo ludens kenmerkt zich, net als de homo curans, primair door relationaliteit, 

kwetsbaarheid en wederzijdse afhankelijkheid; ook de spelende mens (be)staat in relatie tot 

de mens met wie hij of zij het leven speelt. Een spelende mens, of hij/zij nu feest, een 

bordspel speelt, een rol speelt binnen een relatie, of zijn cultuur als spel (Huizinga, 2008) 
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speelt, is ook altijd afhankelijk van zijn mede- of tegenspelers voor het leiden van een 

gelukkig en betekenisvol leven. Deze afhankelijkheid maakt de homo ludens, net als de homo 

curans, een diep relationeel, afhankelijk en kwetsbaar wezen.     

 De verhalen van feestende jongeren illustreren dat mensen voor het leiden van een 

gelukkig, bevredigend en betekenisvol leven niet alleen afhankelijk zijn van meer traditionele 

vormen van zorg, maar ook van meer ludieke vormen van zorg, zoals feesten en spelen, en 

dat zij ook daardoor kwetsbaar en afhankelijk zijn. Feesten en spelen lopen echter het risico 

om door zorgethici buiten beschouwing te worden gelaten doordat ze doorgaans meer 

geassocieerd worden met een verlangen dan met een behoefte (Casalini, 2020). Chris Beasley 

(2017, p. 379) bekritiseert de hyperfocus op needs in zorgethiek doordat het lichaam daardoor 

binnen zorgethiek alleen in beeld neigt te komen in het kader van lichamelijke behoeften, 

bijvoorbeeld in de jeugd, op oudere leeftijd en bij ziekte. Zorg dreigt daardoor een “sexless 

moral respectability” te worden: “care is not good for the bedroom” (Beasley, 2017; 

geciteerd uit Casalini, 2020, p. 123). In samenwerking met Carol Bacchi (Beasley & Bacchi 

2012) pleit hij ervoor om het lichaam een meer actieve rol te geven in zorgethiek door zowel 

spelen als seks te zien als praktijk en activiteit van zorg. Daarmee lijken zij volgens Casalini 

(2020, p. 129) te suggereren dat zorgethiek niet alleen om behoeften zou moeten draaien, 

maar ook ruimte zou moeten maken voor verlangens.      

 Hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij Beasley’s (2017) stelling dat het 

lichaam binnen zorgethiek alleen in beeld neigt te komen in het kader van lichamelijke 

behoeften – voor Hamington (2012; 2015) is het lichaam bijvoorbeeld immers ook een bron 

van morele kennis en een vehikel waarmee over anderen geleerd kan worden – volg ik hem 

en Bacchi (Beasley & Bacchi, 2012) in hun pleidooi om binnen zorgethiek meer ruimte te 

maken voor spelen als praktijk en activiteit van zorg. Eén van de elementen van de homo 

curans die Tronto (2017, p. 32) benoemt is dat “all humans are at once both recipients and 

givers of care. While the typical images of care are that those who are able-bodied and adult 

give care to children, the elderly and the infirm, it is also the case that all able-bodied adults 

receive care from others, and from themselves, every day.” Dit onderzoek laat zien dat zorg 

in het leven van able-bodied jongeren en jongvolwassenen ook feesten en spelen omvat, en 

dat feesten en spelen onderdeel zijn van een life-sustaining web van zorg. Voor deze meer 

ludieke vormen van zorg zou in zorgethiek meer aandacht moeten zijn, zodat het de morele 

levens van jongeren en andere able-bodied mensen scherper in beeld kan houden, zoals 

bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. Eén manier om daar meer openheid voor te creëren 

is door te erkennen dat de homo ludens en homo curans hand in hand gaan, en elkaar 
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aanvullen; op een meer theoretisch niveau heb ik laten zien dat de homo ludens en homo 

curans beiden relationele, afhankelijke en kwetsbare mensbeelden zijn, en de verhalen van 

feestende jongeren laten zien dat spelen en zorg ook in de praktijk nauw met elkaar verweven 

zijn. Wanneer die theoretische en empirische inzichten met elkaar verbonden worden, wordt 

zichtbaar dat de homo ludens en homo curans elkaar ‘ontmoeten’ in het life-sustaining web 

van zorg, waarin zij er samen voor zorgen dat mensen “can live as well as possible”.  

5.2 Feesten als moreel statement en politiek engagement 

In deze paragraaf zal aan de hand van de zorgethische concepten mature care en performative 

care gereflecteerd worden op de keuze van jongeren om te feesten in coronatijd, en op de 

politieke betekenis van die keuze. Minister Grapperhaus stelde in een interview over 

feestende jongeren dat groepen die “zich gewoon niets aantrekken van de problematiek waar 

we in zitten” zich “buiten de samenleving” plaatsen.15 Ik zal bij twee aspecten van deze 

uitspraak stilstaan. Ten eerste bij het idee dat feestende jongeren tot de groep gerekend 

kunnen worden die zich niets van de coronaproblematiek aantrekt, en ten tweede bij het idee 

dat zij zich daarmee buiten de samenleving plaatsen.  

5.2.1 Wikken en wegen in een grijs gebied 

De empirische resultaten van dit onderzoek laten zien dat het beslist niet voor alle jongeren 

geldt dat zij zich niets aantrekken van de coronaproblematiek. In tegendeel, omdat alle 

respondenten van dit onderzoek op hun eigen manier geraakt worden door de 

coronaproblematiek – denk aan depressieve gevoelens, eenzaamheid, verveeldheid, 

ongelukkigheid, of het gemis van contact met een kwetsbare ouder – lijkt het voor hen 

onmogelijk om zich er simpelweg ‘niets van aan te trekken’. Uit de verhalen van feestende 

jongeren over de afweging die zij maken bij hun beslissing om te feesten blijkt tevens dat 

jongeren wel degelijk rekening proberen te houden met de belangen van anderen en de 

coronaproblematiek in meer algemene zin. Zij denken bijna allemaal na over het risico om 

het coronavirus te verspreiden, maar komen tot de conclusie dat dat gevaar niet opweegt 

tegen hun eigen behoeften en belangen.       

 Bezien door een lens van mature care kan de keuze van jongeren veel meer in het 

licht van die spanning gezien worden. Pettersen (2011) waarschuwt in haar reflectie op 

mature care voor het romantiseren van altruïsme en benadrukt dat haar interpretatie van 

 
15 Telegraaf. (24-7-2020). ‘Feestende jongeren plaatsen zich buiten de samenleving’. Geraadpleegd van: 

https://www.telegraaf.nl/video/1479263095/feestende-jongeren-plaatsen-zich-buiten-de-samenleving 
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mature care vraagt om een gelijkwaardige weging van de eigen belangen en de belangen van 

anderen. De keuze om te feesten is op basis van het perspectief van Pettersen (2011) niet per 

definitie onethisch; naar het beste van je kunnen behoeften van jezelf en anderen afwegen kan 

ook tot een keuze voor jezelf leiden, en dat is precies wat in de verhalen van de meeste 

respondenten van dit onderzoek doorklinkt.        

 Een aantal jongeren benoemt echter ook dat ze het soms moeilijk vinden om zich echt 

verantwoordelijk te voelen voor onbekende anderen, of voor het bestrijden van het 

coronavirus in het algemeen. Voor hen voelt de coronacrisis soms ook een beetje een ‘ver van 

hun bed show’, wat een eerlijke weging van de eigen behoeften en de behoeften van anderen 

moeilijk maakt. Op een theoretisch niveau, en als Gilligan’s (1982) begrip van mature care 

als uitgangspunt wordt genomen, klinkt in de verhalen van de laatstgenoemde jongeren iets 

door wat zich laat omschrijven als not yet mature care; als een poging om af te stemmen op 

zowel eigen behoeften als op behoeften van anderen, wat bemoeilijkt wordt door een nog 

‘onvolwassen’ begrip van wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor distant 

others. De zorg voor distant others is binnen zorgethiek een veelbesproken probleem (zie 

bijvoorbeeld: Hamington, 2015; Pulcini, 2015), en uit de verhalen van feestende jongeren 

blijkt dat dit ook hen moeilijk kan zijn. Desondanks is het belangrijk om scherp te houden dat 

‘het moeilijk vinden om je verantwoordelijk te voelen voor verre en onbekende anderen’ 

geenszins impliceert dat feestende jongeren zich “gewoon niets aantrekken van de 

problematiek waar we in zitten”.16 Proberen de behoeften van anderen serieus te nemen, en 

het soms ook moeilijk vinden om je daarbij echt verantwoordelijk te voelen voor verre en 

onbekende anderen heeft immers weinig van doen met je niks aantrekken van de 

coronaproblematiek, nog minder met een gebrek aan “gezond verstand”.17    

 Het is vanuit een zorgethisch perspectief vruchtbaarder om de keuze van de feestende 

jongeren te zien als één van de keuzes binnen ‘het grijze gebied’ wat Van Nistelrooij en 

Leget (2016) beschrijven. Vanuit dat perspectief wordt duidelijk dat jongeren die naar 

feestjes verlangen, altijd iets moeten opofferen. Besluiten zij om te feesten, bijvoorbeeld 

omdat zij daarmee voor zichzelf of hun vrienden/vriendinnen zorgen, worden daar (mogelijk) 

tegelijkertijd kwetsbare anderen door geraakt. Besluiten zij om niet te feesten, dan raken hun 

eigen mentale gezondheid, hun levensgeluk, of de mogelijkheid om er voor hun vrienden te 

 
16 Telegraaf. (24-7-2020). ‘Feestende jongeren plaatsen zich buiten de samenleving’. Geraadpleegd van: 

https://www.telegraaf.nl/video/1479263095/feestende-jongeren-plaatsen-zich-buiten-de-samenleving 
17 NH-nieuws. (25 oktober 2020). Update: beelden van feestende jongeren op bouwterrein bij Hilversum. 

Geraadpleegd van: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275092/update-beelden-van-feestende-jongeren-op-

bouwterrein-bij-hilversum 
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kunnen zijn in het geding. Binnen dat spanningsveld moeten jongeren een keuze maken. 

Bewustwording van en aandacht voor die spanning opent mogelijk de weg naar meer begrip 

van en voor de leefwereld van feestende jongeren; iets wat mogelijk kan bijdragen aan het 

verminderen van de toegenomen wrijving tussen onder andere jongeren en ouderen tijdens de 

coronacrisis (voor de toename van wrijving tussen jongeren en ouderen zie: SCP, 2021, p. 

146).    

5.2.2 Feesten als embodied political autopoetic performance 

Maar hoe verhoudt de keuze die jongeren maken zich tot hun maatschappelijke positie? 

Plaatsen zij zich met de keuze voor hun eigen belangen en behoeften buiten de samenleving, 

of is ook een ander perspectief mogelijk? In deze paragraaf wordt die vraag verkend, waarbij 

vertrokken wordt vanuit een perspectief van zorg als political embodied performance 

(Hamington, 2015).          

 Door een lens van performative care is de politieke dimensie van de keuze om te 

feesten in coronatijd moeilijk te missen; feesten met dierbare anderen is voor veel van de 

respondenten van dit onderzoek een vorm van zelfzorg, en het feest is een praktijk waarin 

jongeren er ook voor vrienden en vriendinnen kunnen zijn. Door deel te nemen aan die 

praktijk maken zij impliciet zowel een moreel statement over ‘het goede leven’, als een 

politiek statement over de grenzen van het coronabeleid. Samen plezier hebben en 

ontspannen, elkaar een knuffel geven, je vrij en verbonden voelen, en vanuit die verbinding 

samen betekenisvolle momenten beleven zijn voor de jongeren die aan dit onderzoek 

meewerkten essentieel voor een goed en gelukkig leven. Iedere groepsbijeenkomst, elke 

knuffel die zij elkaar geven, elke arm die zij om een ander heen slaan, en elk dansje wat zij 

met elkaar doen is binnen de coronacontext te begrijpen als een autopoetic embodied political 

performance. Jongeren overstijgen op dergelijke momenten “subject/object dichotomies by 

being both producer and that which is produced in a process of self-creation” (Hamington, p. 

283); wanneer jongeren elkaar een knuffel geven bevestigen zij hun morele identiteit, vormen 

ze hun wereld, en maken zij een politiek statement over hoe de wereld eruit zou moeten zien, 

tegelijkertijd. Begrepen vanuit een Foucaultiaans perspectief zijn al die handelingen te 

begrijpen als counter-conducts, als product van “the will not to be governed thusly, like that, 

by these people, at this price” (Foucault, 2007). Via dergelijke counter-conducts wordt 

gebroken met de volledige besturing van het subject via (gouvernementele) machtsstructuren, 

wat dient als de fundering voor de cultivering van het zelf, de zorg-voor-het-zelf en politiek 

engagement (Foucault, 1984, 2007). Met die breuk maken feestende jongeren van hun leven 
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een moreel en politiek geladen ‘kunstwerk’, in de vorm van het verhaal dat zij door te feesten 

vertellen over het belang van zelfzorg, verbinding, plezier en lichamelijk contact. Dat verhaal 

is ook een verhaal van kritiek; op het coronabeleid, en op de hoeveelheid zelfopoffering die 

met dat beleid van jongeren gevraagd wordt; het is, zo interpreteer ik, een verhaal van 

opstand.          

 Opstand is een concept wat binnen zorgethiek weinig op de voorgrond verschijnt, 

daarom betrek ik hier het werk van de Franse filosoof en absurdist Albert Camus. Hoewel 

niemand Camus als zorgethicus zal zien, veronderstel ik dat zijn werk over opstand 

desondanks waardevol is om ‘het goede’ – waar in zorgethisch onderzoek naar gezocht wordt 

(zie bijvoorbeeld: Hamington, 2012) - van feesten in coronatijd nader te interpreteren. 

 Camus (2010a, p. 19) begrijpt een mens in opstand als een mens die nee zegt, “maar 

ook al weigert hij, hij geeft niet op: het is ook een mens die ja zegt, vanaf zijn eerste impuls.” 

De opstandige geeft met zijn ‘nee’ een grens aan die niet of niet langer overschreden mag 

worden, en beschermt daarmee alles wat aan de andere zijde van die grens ligt; datgene van 

de mens wat onder geen beding onderdrukt mag worden. Camus (2010a) gebruikt in zijn 

werk onder andere een slaaf als voorbeeld, die opstaat tegen zijn meester, maar de opstand 

kent tevens meer metafysische vormen (2010a, pp. 29-31). De mens komt in dat laatste geval 

in opstand tegen het absurde van zijn bestaan; tegen de wereld die zwijgt wanneer de mens 

vraagt om betekenis, door ondanks die stilte het leven van betekenis te voorzien (Camus, 

2019). Feestende jongeren – wiens omstandigheden niet hetzelfde zijn als die van de slaaf, 

laat daar geen misverstand over bestaan, zij hebben ‘slechts’ hun opstand gemeen - vervullen 

vanuit dat perspectief een dubbele functie. Ten eerste bevestigen zij met hun feesten als 

opstand dat er iets in de mens bestaat dat voor hen zo waardevol is dat het onder geen beding 

afgenomen mag worden, of in ieder geval niet tijdens de coronapandemie. Het empirische 

hoofdstuk van dit onderzoek legt er een aantal bloot: een bepaalde ondergrens van ons 

mentale welzijn en onze betekenisvolle relaties en momenten met dierbare anderen. Ten 

tweede komen feestende jongeren vanuit een Camusiaans perspectief tevens in opstand tegen 

de greep die het coronavirus en de coronacijfers op onze wereld hebben. Er zijn talloze 

voorbeelden te vinden van nieuwsberichten, persconferenties en interviews waarin politici 

bijvoorbeeld zeggen dat de coronamaatregelen simpelweg ‘moeten’, dat er ‘geen andere 

keuze’ is, en dat meer versoepelingen ‘nog niet mogelijk zijn’ wanneer besmettings- en 
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sterftecijfers in acht genomen worden.18 Feestende jongeren laten met hun opstand echter 

zien dat ons leven in principe niet bepaald hoeft te worden door cijfers en aantallen; er zijn 

wel degelijk andere manieren van leven mogelijk in de coronatijd. We zijn nog steeds vrij om 

daar keuzes in te maken, en die verantwoordelijkheid kan niet ontlopen worden door te 

stellen dat cijfers ons dwingen om iets te doen. Dat is een les die van feestende jongeren 

geleerd kan worden, en doet een appel op politici en andere beleidsmakers om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die zij binnen hun eigen ‘grijze gebied’ 

maken.            

 Op basis van inzichten van Hamington, Foucault en Camus is duidelijk dat feestende 

jongeren het tegenovergestelde doen van “zich buiten de samenleving plaatsen”; integendeel, 

jongeren engageren zich door te feesten op intense wijze met de samenleving en de ordening 

ervan; met hun embodied political caring performances, hun counter-conducts, en hun 

opstand, staan zij er middenin.  

5.3 Een rechtvaardige behandeling in coronatijd 

Tot dusver is in dit onderzoeksverslag in kaart gebracht: welke behoeften en belangen er voor 

feestende jongeren in coronatijd op het spel staan; dat spelen en zorg nauw verweven kunnen 

zijn; en dat feesten in coronatijd een belichaamde politieke performance is waarmee jongeren 

zich politiek en maatschappelijk engageren. In deze paragraaf zullen deze bevindingen in 

gesprek gebracht worden met Tronto’s (2013) politieke ideaal van een caring democracy om 

een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren te doordenken. Daarbij zal echter op 

een grens gestuit worden; wat is nu precies rechtvaardig wanneer de behoeften van 

verschillende sociale groepen met elkaar in strijd zijn? Aan de hand van Nancy Fraser’s 

(1978) werk over de politics of need interpretation zal een ander begrip van rechtvaardigheid 

uiteengezet worden dat deze spanning niet kan oplossen, maar wat de rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren in een ander licht plaatst.    

 In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat Tronto’s (2013) caring democracy zich kenmerkt 

door: de centrale plek van zorg in onze politieke wereld; een focus op de verdeling van 

zorgverantwoordelijkheden; een commitment aan equality of voice; het reduceren van 

machtsverschillen; de aanwezigheid van vier morele kwaliteiten (attentiveness, responsibility, 

competence en responsiveness) bij zorg voor burgers en sociale groepen; en door een 

 
18 Zie bijvoorbeeld https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5221430/corona-maatregelen-

coronamaatregelen-persconferentie-mark-rutte, waar demissionair premier Mark Rutte en Hugo de Jonge zich 

uitlaten over het versoepelen van maatregelen en het openen van (basis)scholen. 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5221430/corona-maatregelen-coronamaatregelen-persconferentie-mark-rutte
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5221430/corona-maatregelen-coronamaatregelen-persconferentie-mark-rutte
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specifiek begrip van rechtvaardigheid, waarbij each receives what is due. Onder dit laatste 

wordt verstaan dat iedereen recht heeft op goede zorg; het recht heeft om zorgrelaties aan te 

gaan en onderhouden; en dat iedereen recht op inspraak heeft wat de verdeling van 

zorgverantwoordelijkheden betreft (Tronto, 2013, pp. 153-154).    

 Wanneer de uitgangspunten van een caring democracy in gesprek gebracht worden 

met de empirische resultaten van hoofdstuk 4 schuren er een aantal zaken. De jongeren van 

dit onderzoek ervaren ten eerste een gebrek aan proportionaliteit wat betreft de hoeveelheid 

offers die zij moeten brengen ten opzichte van andere burgers, wat wijst op een ongelijke 

verdeling van (zorg)verantwoordelijkheden. Aanvullend benoemen respondenten dat er 

onvoldoende politieke aandacht en begrip is voor wat de coronatijd met jongeren doet en 

welke behoeften zij hebben. Zij voelen zich niet gezien, noch gehoord; zij ervaren een gebrek 

aan attentiveness. Sommigen beschuldigen politici ervan dat zij de behoeften en noden van 

jongeren bewust negeren: “ze zijn niet achterlijk]…[maar ze willen het gewoon niet zien” 

stelde Eline (F17). In Trontoiaanse termen kan dat begrepen worden als een gebrek aan 

responsibility; de behoeften worden gezien, maar er wordt geen verantwoordelijkheid 

genomen om op basis van die behoeften voor jongeren te zorgen. De ervaren afwezigheid van 

attentiveness en responsibility resulteren in een gebrek aan geschikte alternatieven voor 

jongeren waarmee zij in hun behoeften kunnen voorzien. De alternatieven die tijdens de 

lockdown geboden werden, zoals bijvoorbeeld een wandeling maken, of op anderhalve meter 

met één vriend of vriendin thuis afspreken waren ontoereikend; sommige jongeren hadden nu 

eenmaal meer nodig om goed (voor zichzelf) te kunnen zorgen. Het gebrek aan aandacht voor 

zowel de behoeften van jongeren als voor de betekenis van feestjes in coronatijd staat 

bovendien de mogelijkheid tot solidariteit (Tronto’s caring-with) in de weg. Zolang er geen 

oprechte aandacht is voor deze zaken, en feesten geïnterpreteerd blijft worden als iets 

overbodigs, als iets onbelangrijks, en als praktijk die niets met zorg te maken heeft, blijven 

wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen en respect tussen feestende jongeren en 

andere sociale groepen onwaarschijnlijk.       

 Zoals gezegd heeft iedereen vanuit een care-perspectief van rechtvaardigheid recht op 

goede zorg; betekenisvolle zorgrelaties; en op inspraak bij de verdeling van 

zorgverantwoordelijkheden. Het lijkt op basis van de empirische inzichten misschien voor de 

hand te liggen om te stellen dat jongeren daarom het recht zouden moeten hebben om feestjes 

te bezoeken. Feesten is immers – zoals aangetoond in paragraaf 5.1 en 5.2 – een vorm van 

zorg voor het zelf en dierbare anderen, een praktijk waarin betekenisvolle relaties 

onderhouden worden, en een vorm van embodied political care. Echter, Tronto’s (2013, p. 
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23) ideaal van de caring democracy vraagt niet alleen om goede zorg voor de behoeften van 

sommigen, maar om “justice, equality, and freedom for all.” Streven naar “the conditions for 

a meaningful democratic discussion of the nature of responsibility in society” via het 

reduceren van machtsverschillen en een commitment aan een equality of voice (Tronto, 2013, 

p. 32) lijkt alleszins waardevol voor een democratie. Maar wat dan, als de behoeften van 

mensen met elkaar in strijd zijn? Het is duidelijk dat feestjes een belangrijke rol spelen in het 

leven van jongeren in coronatijd, maar het is even duidelijk dat de feestjes een negatieve 

weerslag (kunnen) hebben op kwetsbare burgers en toch al overwerkte IC- en andere 

zorgmedewerkers. Tronto’s werk biedt geen uitweg uit die spanning, en het is 

onwaarschijnlijk dat die spanning überhaupt opgelost kan worden. Misschien is het tragische 

van de coronapandemie – en van strijdige (gerechtvaardigde) noden in het algemeen – ook 

dat het justice for all onmogelijk maakt. Niet alle behoeften kunnen bevredigd worden, in 

feite: never will each receive what is due. Het grijze gebied wat Van Nistelrooij en Leget 

(2016) beschrijven toont zich ook hier. Er zal iets opgeofferd moeten worden, en de 

rechtvaardige behandeling van feestende jongeren zal ook binnen dat spanningsveld begrepen 

moeten worden. Rechtvaardigheid waarbij each receives what is due lijkt niet haalbaar, als 

daarmee tenminste bedoeld wordt dat ieders behoeften bevredigd worden. De vraag is echter 

of what is due, ook iets anders kan zijn dan de bevrediging van behoeften.   

 Filosofe en feministe Nancy Fraser’s (1978) politics of need interpretation biedt een 

ander perspectief. Fraser (1978, p. 104) stelt: “Typically, social-welfare issues are posed as 

follows: Shall the state undertake to satisfy the social needs of a given constituency and to 

what degree?” Door de vraag op deze manier te stellen blijven er slechts een beperkt aantal 

antwoorden over stelt Fraser, en “it takes for granted the definition of the needs in question, 

as if that were self-evident and beyond dispute” (p. 104). Fraser wijst erop dat de identiteiten 

en behoeften binnen sociale vraagstukken áltijd geïnterpreteerde identiteiten en behoeften 

zijn. Dit wordt niet altijd onderkend, waardoor die identiteit- en behoefte-interpretaties 

immuun blijven voor analyse en kritiek (p. 113). De interpretatie van behoeften, en de strijd 

over die interpretatie, vindt plaats in wat Fraser “the social” noemt, de term leent ze van 

Jürgen Habermas (1975). The social moet begrepen worden als een ‘plaats’ van behoeften-

discoursen, specifiek van discoursen over behoeften die niet langer private behoeften zijn, 

maar gepolitiseerd worden: “thus, the social is a site of discourse about problematical needs, 

needs which have come to exceed the apparently (but not really) self-regulating domestic and 

economic institutions of a male-dominated, capitalist society” (p. 116). Feesten in coronatijd 

is een voorbeeld van zo’n discours; door de context van de coronatijd is het niet langer 
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mogelijk om het feest (en de behoefte om te feesten) slechts als privéaangelegenheid te 

begrijpen. Het wordt een site of contestation, waarin de strijd aangegaan wordt over de 

interpretatie van behoeften, over veronderstellingen die aan huidige behoefte-interpretaties 

ten grondslag liggen, en over wie zeggingskracht heeft over hoe behoeften geïnterpreteerd 

moeten worden (pp. 117-118). Fraser (1978, p. 118) stelt: “In all these cases, the focus [is] as 

much on need interpretation as on need satisfaction. This is as it should be, since any 

satisfactions we are able to win will be problematic to the degree we fail to fight and win the 

battle of interpretation.”          

 Fraser’s politics of need interpretation laat zien dat politiek minstens zo veel draait – 

of zou moeten draaien - om het interpreteren van behoeften, als om het bevredigen van die 

behoeften. Dat inzicht biedt mogelijkheden voor een reflectie op wat een rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren vanuit zorgethisch perspectief zou kunnen zijn. 

Rechtvaardigheid draait dan niet langer uitsluitend om het bevredigen van de behoeften van 

feestende jongeren, maar minstens zo veel om een adequate interpretatie en eerlijke 

representatie van hun behoeften. Alle door Tronto (1993; 2013) beschreven morele 

kwaliteiten blijven bij wat te beschrijven is als ‘care for the interpretation of needs’ 

essentieel. Attentiveness vraagt dan om aandacht voor de manier waarop behoeften op 

politiek niveau geïnterpreteerd en gerepresenteerd worden, en of die aansluiten bij de 

geleefde ervaring van mensen, in dit geval van feestende jongeren. Responsibility vraagt 

erom dat er verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen wanneer de geleefde behoefte 

en de geïnterpreteerde of geportretteerde behoefte niet overeenkomen; en om van daaruit 

actie te ondernemen, in een poging een (meer) rechtvaardige interpretatie van de behoeften te 

realiseren. De rechtvaardige interpretatie van behoeften vraagt tevens om competence. Waar 

Tronto (1993) bij competence spreekt over het adequaat verlenen van zorg, spreek ik hier 

over het adequaat interpreteren van behoeften. Ik veronderstel dat dit vanuit een expressief-

collaboratief perspectief van zorg altijd gedaan moet worden door of met mensen die de 

behoeften zelf ervaren, in dit geval feestende jongeren. Responsiveness vraagt daarbij tot slot 

om het evalueren van need interpretations door na te gaan of de nieuwe interpretatie van een 

behoefte (nog steeds) aansluit.        

 Dat each receives what is due, lijkt zoals gezegd een utopie, zeker in de coronatijd. 

Dat rechtvaardigheid er primair om vraagt dat each receives the interpretation that is due, 

biedt echter een ander uitgangspunt, en een ander streven. En hoewel ook dit een tijdrovend 

en complex proces is dat vraagt om solidariteit en doorzettingsvermogen – al laat dit 

onderzoek zien dat het beslist niet onmogelijk is - lijkt het op basis van Fraser’s (1978) werk 
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een voorwaarde om te reiken naar dat wat in het coronatijdperk altijd net buiten bereik blijft; 

justice, equality and freedom for all. Wat dit betekent voor een (meer) rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren, zal in het komende hoofdstuk voorgesteld worden.  
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6. Conclusie – beantwoording van de hoofdvraag 

In dit conclusiehoofdstuk zal op basis van de theoretische zorgethische inzichten (H2), de 

empirische bevindingen (H4), en de zorgethische reflectie (H5), antwoord worden gegeven 

op de hoofdvraag van dit onderzoek: “Hoe kan een zorgethische reflectie op wat er voor 

jongeren op het spel staat omtrent feesten in coronatijd bijdragen aan een (meer) 

rechtvaardige behandeling van feestende jongeren tijdens de covid-19 pandemie?” Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

6.1 Een meer rechtvaardige behandeling van feestende jongeren 

Een (meer) rechtvaardige behandeling van feestende jongeren in coronatijd vraagt om drie 

dingen: (1) een adequate interpretatie en representatie van de behoeften van feestende 

jongeren; (2) de erkenning van het feest als zorgpraktijk; en (3) de erkenning van feesten als 

vorm van politiek engagement. In de onderstaande paragrafen worden deze punten toegelicht. 

6.1.1 Een adequate interpretatie en representatie van behoeften 

Een rechtvaardige behandeling vraagt ten eerste vanuit zorgethisch perspectief om de 

erkenning van het gegeven dat jongeren, hoewel (vaak) able-bodied, ook kwetsbaar zijn in de 

coronatijd, en dat ook zij daardoor afhankelijk zijn van zorg van anderen. Dit onderzoek toont 

aan dat jongeren in de coronatijd in meerdere of mindere mate te kampen hebben met stress, 

depressieve gevoelens of depressiviteit, gevoelens van eenzaamheid en zorgen over de 

toekomst van de democratie en hun vrijheid. Zij hebben behoefte aan een uitlaatklep, aan een 

moment van ontspanning, plezier en ontlading, aan innig sociaal en lichamelijk contact, aan 

een gevoel van verbondenheid, en aan een plek waar het ‘oude normaal’ weer even bestaat. 

 Om goed voor jongeren te kunnen zorgen is het ten tweede essentieel dat er aandacht 

is voor de behoeften die zij hebben, en dat die behoeften adequaat geïnterpreteerd worden. 

Sommige jongeren ervaren momenteel echter een gebrek aan aandacht voor hun behoeften en 

noden, en hebben soms het gevoel te worden weggezet als mensen die alleen maar willen 

‘zuipen’, wat wijst op een misinterpretatie van hun behoeften. Een meer rechtvaardige 

behandeling van feestende jongeren vraagt om meer aandacht voor de geleefde ervaring van 

jongeren, en om een gevoel van verantwoordelijkheid om hun behoeften adequaat te 

interpreteren.            

 Een rechtvaardige behandeling van jongeren vereist ten derde dat hun behoeften door 

politici en in de media gerepresenteerd worden op een manier die recht doet aan hun geleefde 

ervaring. Het geschetste beeld van de feestende jongere als iemand die zich niets aantrekt van 

de coronaproblematiek, een beetje Russisch roulette speelt met het leven van anderen, en 
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daardoor een risico is voor de volksgezondheid, sluit niet aan op de leefwereld en 

beweegreden van de jongeren van dit onderzoek; en waarschijnlijk geldt dit voor meer 

jongeren.19 20 Dit onderzoek laat zien dat er ook jongeren zijn die naar het beste van hun 

kunnen een overwogen keuze proberen te maken binnen het grijze gebied waarin hun eigen 

behoeften en de behoeften van vele anderen afgewogen worden. Wanneer geluisterd wordt 

naar hun beweegredenen om te feesten klinkt er geenszins een gebrek aan bedachtzaamheid 

door, maar wordt vooral duidelijk dat de mentale gezondheid en het levensgeluk van veel 

jongeren in het geding is geraakt. Een rechtvaardige portrettering zou dat moeten 

weerspiegelen. Een dergelijke portrettering doet niet alleen recht aan de leefwereld van in 

ieder geval een deel van de jongeren, maar draagt mogelijk ook bij aan de wrijving tussen 

jongeren en ouderen die tijdens de coronatijd is gegroeid.      

 Een adequate interpretatie en representatie van feestende jongeren draagt daarmee bij 

aan zowel een rechtvaardige behandeling van jongeren, als aan het herstellen van het 

solidariteitsgevoel tussen sociale groepen die in de coronatijd is afgenomen. 

6.1.2 Erkenning van het feest als zorgpraktijk 

Om een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren te faciliteren is het essentieel dat 

de praktijk van feesten niet langer alleen geïnterpreteerd wordt als een praktijk waarin 

gedronken, gedanst, en gelachen wordt, maar ook als praktijk waarin jongeren voor zichzelf 

en voor elkaar zorgen. Dit onderzoek laat zien dat coronafeestjes voor veel jongeren van 

grote betekenis zijn bij het onderhouden van hun mentale gezondheid en de relaties die hun 

leven betekenis geven. Ze hebben het feest als zorgpraktijk nodig om zichzelf op de been te 

houden in de vaak eenzame, stressvolle en vervreemdende coronatijd. Daarnaast is het 

coronafeest voor veel jongeren een praktijk waarin zij er voor belangrijke anderen kunnen 

zijn. Veel jongeren zien dat hun vrienden en vriendinnen het moeilijk hebben in de 

coronatijd. Het feest is voor hen een plek waar zij er voor die vrienden en vriendinnen 

kunnen zijn, waarin zij hen niet alleen steunen door met hen te praten, maar ook via 

lichamelijke nabijheid en fysiek contact. De interpretatie van het feest als zorgpraktijk 

ontbreekt momenteel zowel in wetenschappelijke literatuur, als in politieke en 

 
19 Voor ‘niets aantrekken van de coronaproblematiek’ zie: Telegraaf. (24-7-2020). ‘Feestende jongeren plaatsen 

zich buiten de samenleving’. Geraadpleegd van: https://www.telegraaf.nl/video/1479263095/feestende-jongeren-

plaatsen-zich-buiten-de-samenleving 
20 Voor ‘een beetje Russisch roulette spelen’ en ‘een risico voor de volksgezondheid’ zie: Trouw. (18-7-2020). 

Feestende jongeren zijn een risico voor volksgezondheid en ‘een beetje Russisch roulette’. Geraadpleegd van: 

https://www.trouw.nl/nieuws/feestende-jongeren-zijn-een-risico-voor-volksgezondheid-en-een-beetje-russisch-

roulette~bd56f036/ 
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maatschappelijke discoursen. De ervaringsverhalen van feestende jongeren tonen echter aan 

dat deze interpretatie voor veel jongeren de kern raakt; het coronafeest is voor veel jongeren 

van dit onderzoek primair een praktijk waarmee zij zichzelf en hun vrienden op de been 

houden. 

6.1.3 Erkenning van feesten als politiek engagement 

Een rechtvaardige behandeling van feestende jongeren vraagt er tot slot om dat zij weer 

erkend en herkend worden als politiek en maatschappelijk geëngageerde burgers. In dit 

onderzoek is regelmatig teruggekomen op de stelling dat feestende jongeren zich ‘buiten de 

samenleving plaatsen’. Een zorgethische reflectie op feesten in coronatijd laat zien dat er ook 

een ander perspectief mogelijk is. Het feest - geïnterpreteerd als praktijk van zorg - en feesten 

– geïnterpreteerd als vorm van (zelf)zorg – zijn vanuit zorgethisch perspectief altijd politiek. 

Een zorgzame democratie vraagt erom dat iedereen zijn stem kan laten horen en mee kan 

beslissen over de verdeling van (zorg)verantwoordelijkheden, en feesten moet begrepen 

worden als één van de manieren waarop mensen dat kunnen doen. Door te feesten in 

coronatijd bevestigen jongeren zowel hun politieke als morele identiteit; zij stellen aan grens 

aan de zelfopoffering die er in de coronatijd van jongeren gevraagd mag worden, en de 

ervaringsverhalen van feestende jongeren laten zien dat die grens getrokken wordt bij de 

opoffering van hun mentale gezondheid, hun vriendschappen en hun levensgeluk. Daardoor 

plaatsen feestende jongeren zich beslist niet buiten de samenleving. Integendeel, misschien 

wel juist doordat zij bepaalde regels overtreden engageren zij zich op een belichaamde en 

intense wijze met de vormgeving van die maatschappij, van binnenuit. Het is tijd dat deze 

vorm van politiek en maatschappelijk engagement erkend wordt, zodat jongeren weer gezien 

kunnen worden als dat wat zij zijn: kwetsbare, afhankelijke, zorgzame én politiek 

geëngageerde burgers, die zich te midden van de coronapandemie samen staande proberen te 

houden. 

6.2 Aanbeveling voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is de relatie tussen spelen en zorg verder verkend door de ervaringen van 

jongeren die feesten in coronatijd in gesprek te brengen met zorgethische theorieën. Daarbij 

is gebleken dat zorg en spelen meer verwant zijn dan doorgaans door zorgethici wordt 

verondersteld; spelen en zorgen zijn beide betekenisvolle relationele ondernemingen 

waarmee mensen zichzelf, hun relaties, en hun wereld in stand houden, continueren en 

herstellen. Wanneer de geleefde ervaring van mensen in particuliere contexten en praktijken, 

in dit geval feestende jongeren in coronatijd, als uitgangspunt genomen wordt, blijkt dat ook 
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spelen onderdeel is van het life-sustaining web van zorg dat mensen nodig hebben om te 

floreren. Een vraag die rijst op basis van een vernieuwd begrip van de relatie tussen spelen en 

zorgen is wat de rol van spelen zou kunnen zijn in meer traditionele zorgpraktijken. Een 

volgend verkennend zorgethisch onderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op de rol en 

waarde van spelen in hulpverlener-patiëntrelaties om verder te onderzoeken wat een ‘goede’ 

zorgrelatie kenmerkt. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden wat de waarde van spelen is 

bij het bieden van goede zorg in zorgsettingen waar niet cure maar care centraal staat; zoals 

in de langdurige geestelijke gezondheidszorg of in de palliatieve zorg.    

 Naast verder onderzoek naar de relatie tussen spelen en zorg zou in de zorgethiek de 

waarde van een focus op praktijken van opstand verder verkend kunnen worden. Zorgethiek 

vertrekt vanuit de epistemologische veronderstelling dat moraliteit en het moreel goede 

gevonden kunnen worden in praktijken (Leget, Van Nistelrooij, & Visse, 2017), in het 

bijzonder in praktijken van verantwoordelijkheid (Walker, 2007), met een focus op macht 

(Tronto, 1993; 2013). In dit onderzoek is, aan de hand van het werk van Albert Camus, laten 

zien dat de praktijk van feesten ook een praktijk van opstand is, en dat in die opstand niet 

alleen een ‘nee’ zit, maar ook een ‘ja’. Praktijken van opstand zijn daardoor mogelijk een 

waardevolle bron van kennis voor zorgethiek, omdat ze zowel iets vertellen over ‘het goede’ 

wat mensen met hun opstand verdedigen, als over de onrechtvaardige verdeling van 

verantwoordelijkheden en macht waar mensen ‘nee’ tegen zeggen. Een praktijk van opstand 

moet daarbij niet uitsluitend begrepen worden in haar grootse vormen, zoals bijvoorbeeld een 

grootschalige demonstratie of staking, maar ook in haar subtiele en alledaagse vormen; zoals 

bijvoorbeeld het geven van een knuffel in coronatijd, of het omzeilen van een regel of 

protocol door een zorgverlener. Een focus op dat soort subtiele uitingen van opstand biedt 

zorgethiek mogelijk een waardevolle bron van kennis.     

 Tot slot kwam in de gesprekken met de respondenten van dit onderzoek regelmatig ter 

sprake dat zij in de coronatijd geen geschikte alternatieven aangereikt kregen om in hun 

behoefte aan ontlading, ontspanning en sociaal contact te voorzien. Dit onderzoek biedt die 

alternatieven niet, al noemden een aantal jongeren dat sport hier een rol in zouden kunnen 

spelen. Meer onderzoek naar geschikte alternatieven lijkt waardevol voor de toekomst. 

Immers, er bestaat altijd een kans dat het virus, in de woorden van Albert Camus (2010b, p. 

280): “never dies or disappears for good; that it can lie dormant for years and years in 

furniture and linen chests; that it bides its time in bedrooms, cellars, trunks, and bookshelves; 

and that perhaps the day will come when, for the bane and enlightening of men, it rouses up 

its rats again and sends them forth to die in a happy city.” 
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7. Kwaliteit en beperkingen van het onderzoek 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de methodologische kwaliteit van dit 

onderzoek. In hoofdstuk 3 staat beschreven wat mijn interdisciplinaire methode inhield, hoe 

ik de data verzameld heb, en hoe ik die geanalyseerd heb. In dit hoofdstuk wordt dieper 

ingegaan op de manier waarop ik getracht heb de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek te waarborgen, en op hoe generaliseerbaarheid binnen dit onderzoek begrepen 

moet worden. Afsluitend bespreek ik twee beperkingen van dit onderzoek: de navolgbaarheid 

van mijn interdisciplinaire methode en de beperkingen die ik zelf ervaren heb wat betreft 

toegang tot literatuur.  

7.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid en validiteit moeten binnen dit kwalitatieve onderzoek begrepen worden in 

termen van geloofwaardigheid, authenticiteit, overdraagbaarheid en navolgbaarheid 

(Creswell & Poth, 2018, pp. 255-256).        

 In een poging de geloofwaardigheid van mijn bevindingen te vergroten is er binnen 

dit onderzoek ten eerste triangulatie toegepast (Creswell & Poth, 2018). Ik heb daarvoor 

gebruik gemaakt van verschillende databronnen (zorgethische en niet-zorgethische literatuur, 

media- en persberichten, ervaringsverhalen van jongeren) en inzichten uit verschillende 

onderzoeksmethoden (fenomenologie, narratief onderzoek, Bacchi’s (2014) WPR methode).  

Tevens is ieder hoofdstuk van dit onderzoek van feedback voorzien door een onafhankelijke 

onderzoeker met een brede kennis van zorgethische literatuur en zorgethisch onderzoek (mijn 

thesisbegeleider), om een correcte interpretatie van de door mij gebruikte literatuur te 

garanderen, voor zover dat mogelijk is.       

 Daarnaast heb ik om de geloofwaardigheid en authenticiteit van dit onderzoek te 

beschermen in het empirische resultatenhoofdstuk (H4) zoveel mogelijk citaten van 

respondenten verwerkt. Ik veronderstel dat het vermelden van codes (A1, B2, C3, etc.) in dat 

hoofdstuk, en het beschikbaar stellen van het bijbehorende codeboek, tevens een bijdrage 

levert aan die geloofwaardigheid. In een poging de perspectieven van de respondenten zo 

natuurgetrouw en authentiek te presenteren heeft een aantal respondenten feedback gegeven 

op dat hoofdstuk, waarbij ik hen heb gevraagd of zij zichzelf in het hoofdstuk herkennen en 

of er belangrijke dingen missen.         

 Om de navolgbaarheid van mijn methode en werkwijze te vergroten heb ik in 

hoofdstuk 3 stapsgewijs beschreven hoe het onderzoeksproces verlopen is, en heb ik in de 

bijlagen visuele representaties bijgevoegd om de stappen te verduidelijken. In de bijlagen is 



67 

 

tevens de topiclijst van de interviews geplaatst. In het codeboek zijn de memo’s te zien die ik 

tijdens het transcriberen, lezen en analyseren van de data opstelde, in een poging inzicht te 

geven in mijn interpretatie van tekstfragmenten en het analyseproces.   

 Tot slot, in een poging zo open mogelijk te zijn over mijn theoretische uitgangspunten 

en de interpretatie van die uitgangspunten heb ik naast de verplichte vermelding van de 

auteur en het jaartal van bronnen zo vaak mogelijk paginanummers vermeld. Ik heb 

ondervonden dat een zorgethische reflectie op feesten en spelen vraagt om een redelijk grote 

hoeveelheid omdenken en herinterpreteren van bestaande zorgethische concepten, die vaak 

beschreven zijn met meer traditionele vormen van zorg als uitgangspunt. Ik veronderstel dat 

een precieze bron- en paginavermelding, bijdraagt aan het verhelderen van dat 

interpretatieproces.  

7.2 Generaliseerbaarheid 

De generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten moet niet begrepen worden in absolute 

termen; ik claim niet dat ik ‘de waarheid’ op tafel heb gekregen, noch wat betreft hetgeen er 

voor feestende jongeren in het algemeen op het spel staat in de coronatijd, noch wat betreft 

een rechtvaardige behandeling van de groep. Passend bij mijn sociaal-constructivistische 

waarheidsbenadering veronderstel ik slechts ‘een waarheid’ uiteengezet te hebben, die naast 

andere waarheden kan bestaan (Creswell & Poth, 2018). Dit onderzoek heeft met elf 

respondenten immers een bescheiden reikwijdte. Hoewel ik getracht heb enige heterogeniteit 

aan te brengen binnen de respondentengroep, door respondenten te selecteren met 

verschillende seksen, genders, opleidingsniveaus en sociaal-culturele achtergronden, ben ik 

niet in de veronderstelling dat ik hiermee alle perspectieven gerepresenteerd heb.  

 Daarnaast moet de relatie van spelen en zorg die ik veronderstel niet geïnterpreteerd 

worden als absolute claim dat spelen altijd zorg is; ik veronderstel dat ik hier genuanceerd 

genoeg in ben geweest door in hoofdstuk 5 het belang van aandacht voor contextualiteit en 

particulariteit nogmaals te benadrukken. Ik tracht met mijn onderzoeksresultaten slechts een 

perspectief te bieden van waaruit de dialoog over feesten in coronatijd, de behandeling van 

feestende jongeren, en de relatie tussen zorg en spelen voortgezet kan worden. Mijn vraag 

aan lezers – zij het feestende jongeren, zorgethici of beleidsmakers – van dit 

onderzoeksverslag is dan ook vooral of zij zich herkennen in hetgeen wat hier beschreven is; 

beoordeel vooral zelf in welke mate mijn resultaten, bevindingen en interpretaties resoneren 

en zeggingskracht verdienen.  
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7.3 Beperkingen 

7.3.1 Navolgbaarheid van de onderzoeksmethode 

Hoewel ik getracht heb mijn interdisciplinaire en pragmatische onderzoeksmethode zo 

navolgbaar mogelijk te maken, onder andere door in ieder geval voor de data-analyse de Data 

Analysis Spiral van Creswell en Poth (2018) te hanteren, is dit op sommige vlakken minder 

goed gelukt. Hoewel onderzoek vaak ook een “messy practice” is, ligt de 

verantwoordelijkheid hiervoor ook deels bij mij. Ik heb bijvoorbeeld tijdens het 

analyseproces de transcripten gelezen en geïnterpreteerd met inzichten van Visse’s (2014) 

narratieve methode en Bacchi’s (2014) WPR methode in gedachten; echter, ik heb mijn 

memo’s niet altijd voorzien van verwijzingen naar hun inzichten. Hierdoor zijn de inzichten 

van deze denkers voornamelijk impliciet aanwezig in dit onderzoek, wat navolgbaarheid en 

herleidbaarheid van de rol van die inzichten moeilijk maakt. Meer precisie hierin had de 

navolgbaarheid kunnen vergroten.  

7.3.2 Toegang tot literatuur in coronatijd 

Ik heb voor dit onderzoek het werk van verschillende zorgethische en niet-zorgethische 

denkers gebruikt, waarvan ik veronderstel dat ze stuk voor stuk bij hebben gedragen aan de 

kwaliteit van het onderzoek als geheel. Ik ben echter niet in de veronderstelling dat ik alle 

relevante literatuur heb gebruikt die er beschikbaar is. Hoewel ik ten eerste snowballing heb 

toegepast, waarbij ik in de literatuurlijsten van zorgethische sleutelwerken verder zocht naar 

relevante literatuur, en ten tweede gebruik maakte van de zoekfuncties op onder andere 

Worldcat, Web of Science en Google Scholar, had ik niet altijd toegang tot alle literatuur. Ik 

werd hierin enigszins beperkt door de coronacontext waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd is; 

de Universiteit voor Humanistiek (UvH), de bibliotheek van de Universiteit Utrecht (UU) 

waar UvH-studenten gebruik van kunnen maken, en de openbare bibliotheken waren tijdens 

de loop van dit onderzoek grotendeels gesloten. Als UvH-student had ik ook slechts beperkt 

toegang tot online databases. UvH-studenten werken met een gast-account voor de 

bibliotheek van de UU. Die gast-account geeft alleen op locatie toegang tot 

wetenschappelijke literatuur, en die locatie was als onderdeel van de coronamaatregelen 

gesloten. De gebruikte literatuur bestaat daarom grotendeels uit literatuur die tijdens de pre-

master en master Zorgethiek en Beleid behandeld is, en is aangevuld met relevante literatuur 

die door behulpzame docenten, begeleiders en studiegenoten toegestuurd is.  
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Bijlagen 

 

Bijlage A: Vragenlijst interviews 

De onderstaande topic-/vragenlijst is tijdens de interviews gebruikt als leidraad: 

Topiclijst interviews ‘Hoog Spel Spelen’ 

1. Zou je de feestjes die je in coronatijd hebt bezocht eens kunnen beschrijven? 

 

2. Hoe is het om op zo’n feestje te zijn? 

 

3. Zou je me iets kunnen vertellen over de afwegingen die je maakt bij je keuze om te 

  feesten? 

 

4. Wat zijn daarbij voor jou de belangrijkste factoren? 

 

5. Wat levert feesten je op, in coronatijd? In welke behoeften voorziet feesten? 

 

6. Heb je voor je gevoel mogelijkheden om op een andere manier aan deze behoeften 

 tegemoet te komen? 

 

7. Zijn er dingen die we nog niet besproken hebben, die je graag nog kwijt wil? 
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Bijlage B: Voorbeelden van memo’s 

Tijdens het transcriberen van de interviews en het lezen en analyseren van de transcripten 

stelde ik memo’s op. Deze hadden bijvoorbeeld betrekking op tegenstrijdigheden in de 

antwoorden van respondenten, herinneringen aan de interviews die bij mij opkwamen tijdens 

het lezen, of herkenning van concepten uit mijn theoretisch kader in de antwoorden van 

respondenten. Hieronder zijn ter illustratie een aantal voorbeelden te lezen.  

Voorbeeld 1: tegenstrijdigheid 

 

Voorbeeld 2: ambivalentie 

 

Voorbeeld 3: herkenning van theorie 
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Voorbeeld 4: verstrengeling onderzoek en eigen leven 

 

Voorbeeld 5: twijfel 

 

Voorbeeld 6: herkenning van een zorgethisch thema 

 

Voorbeeld 7: herinnering aan de dag van het interview 
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Voorbeeld 8: denken aan theorie 

 

Voorbeeld 9: woorden metaforisch interpreteren 

Voorbeeld 10: denken aan de ervaringen van anderen 
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Bijlage C: Voorbeeld codeboek 

In het resultatenhoofdstuk (H4) staan bij parafrases, citaten en bevindingen letter/cijfercodes 

vermeld die verwijzen naar mijn codeboek. Ter illustratie staan hieronder een aantal 

bladzijden van dit codeboek afgebeeld. Het betreft hier de codes behorend bij respondent 

Henk.  

Codes en bijbehorende citaten, interview met Henk: 

B1 Hoe het vroeger was nabootsen  

Ja dat voelde wel gewoon heel erg leuk, vooral, de eerste keer was een huisfeestje, dat we 

zo’n soort feestje hielden en ja dat was, dat was bijzonder. Je had, volgens mij was het rond 

Koningsdag, en ja, alles werd een beetje vervangen. De dansvloer, je had dan verschillende 

zalen, zo werd dat dan allemaal een beetje fictief bedacht. En waar de jassen lagen daar 

waren de kluisjes. De sfeer was wel bijzonder, je maakt als het ware je eigen feestje, je 

beeldde je dan als het ware in hoe het allemaal in het echt zou zijn.  

B2 Opstandigheid en geen perspectief hebben  

Als iets niet mag…ja je bent toch een beetje een Nederlander, en uhm, je bepaalt zelf wel wat 

wel en niet mag. Dus, ja, in principe zonder perspectief, want perspectief werd niet geboden, 

en dan toch een hele leuke avond hebben. Dat was toch wel een hele bijzonder ervaring, 

zeker in het begin. Dat je het toch goed naar je zin zou kunnen hebben.  

B3 Uitlaatklep  

Het is natuurlijk een beetje een uitlaatklep he. Er is weinig te doen, ik vind dan nog, uhm, ik 

vind het leuk om af en toe naar een feestje te gaan, een paar keer per jaar. Ik merk dat door 

corona dat we dan toch vaker zelf feestjes hielden omdat je toch minder te doen hebt. Dus het 

is ook een beetje uit verveling, maar het is wel een uitlaatklep.]…[ Ja, kijk, het is gewoons 

stressvol zo’n coronatijd. Volgens mij voor iedereen. En voor mij persoonlijk is het zo dat je 

dan, zeker in die maanden, over hoe je het financieel…hoe gaat de komende tijd eruitzien]…[ 

het levert veel stress op. 

B4 Niet bij elkaar zijn is ongezond voor jongeren  

Want in de eerste weken ben je voorzichtig, rustig, doet iedereen, he, maar er ontstaat toch 

wel een bepaald gevoel van…dit is niet gezond ook he? Als je als jongere, is het heel 

belangrijk om met elkaar te zijn, en wat je dan ook doet, en dat wordt je eigenlijk, wordt er 

maar gezegd dat mag niet.]…[ Dat je niet afwacht en denkt wij trekken ons eigen plan, 

lichtelijk asociaal, maar na die drie maanden en zeker nu bijvoorbeeld, is er veel veranderd. 

He, je weet heel veel inmiddels over het virus en over de gevaarlijkheid ervan, dus daar vind 

ik nog wel een verschil in zitten. 

B5 Autonomie als belangrijke waarde  

Ik geloof heel erg in verantwoordelijkheid en, bij de mensen zelf, autonomie is heel 

belangrijk, ik denk dat iedereen die keuze zou moeten kunnen maken. En daarom denk ik ook 

niet dat de overheid daar voor nodig is, dat vind ik heel gek, dat die zich ineens daar zo mee 

bemoeien. 
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B6 Afwegen van boete  

Ja, je maakt de afweging, ja we worden gepakt, ja het zal. Dus dat eigenlijk, dat je een kans 

hebt om een boete te krijgen die je dan gewoon riskeert en ook neemt, van ja, dat is dan maar 

zo.  

B7 Verantwoordelijkheden afstemmen 

Je bespreekt met elkaar van nou, he, als we dit doen, je bent zelf verantwoordelijk voor wat je 

daarnaast ook allemaal doet. Je bent zelf verantwoordelijk, iedereen is er zelf 

verantwoordelijk voor wie je ziet, en wat je tegen hen zegt. En ook, dan moet je, het is 

allemaal persoonlijk. Als je dan bijvoorbeeld je ouders…ik heb toen zelf m’n ouders in het 

begin niet veel gezien. Sowieso het eerste halfjaar niet, dus je houdt er wel rekening mee, dat 

je niet teveel mensen daarna ziet. Je past wel op.   

Interviewer: Ja. Ja, dat is wel interessant he, of, dat vind ik wel interessant, dat je dan zegt 

van nou, ik wil heel graag feesten, en dan heb ik het er wel voor over dat ik m’n ouders een 

tijdje niet zie. Dan klinkt het alsof feesten best wel belangrijk is.  

Respondent: Ja, dat sowieso. Maar het is wel zo dat ik anders m’n ouders ook niet had gezien, 

want ik, tenminste, er zit nog wel verschil tussen de eerste weken, maand, en al die tijd 

daarna. Toen er wat meer bekend was over het virus ben ik m’n ouders wel wat meer gaan 

zien, maar dat heeft eerst wel een aantal maanden geduurd.  

Interviewer: Ja.  

Respondent: Drie maanden denk ik. 

Interviewer: Ja, dus daar was je eigenlijk sowieso al voorzichtig mee, en het was niet dat 

je…echt heel bewust een keuze moest maken van, of ik ga naar m’n ouders of ik ga feesten.  

Respondent: Nee, m’n ouders die vonden het sowieso niet echt uh…het was sowieso niet de 

bedoeling dat we elkaar zouden zien, dus die wisten ook wel wat we deden en wie we zagen, 

daar ben ik ook gewoon eerlijk in geweest. En voor hun was het gewoon zo, ja, en dat dan in 

die zin, van we zien elkaar nu sowieso niet, dat was ook de regels, kun je beter mee oppassen. 

Totdat we meer wisten natuurlijk.  

B8 Politieke identiteitsvorming ‘vrijheid’ 

 Ja, zeker, een bepaald gevoel van vrijheid die je niet wil dat die je wordt afgepakt. Je komt er 

ineens achter hoe belangrijk vrijheid voor je is. En dan, uh, dat je niet vindt dat een overheid 

dat iets in te bepalen heeft, in wat je wel of niet doet.  

B9 De belangrijkste mensen blijven zien  

Dan ben ik ook blij dat ik dat gewoon heb gedaan. En zeker als je ziet in wat voor sociaal 

isolement sommige mensen zitten en komen, is dat bij mij niet gebeurd omdat ik daar wel 

andere keuzes in heb gemaakt. Meer voor jezelf kiezen, in die zin, niet dat je totale schijt hebt 

aan alles en iedereen, maar ik ben wel de mensen die echt belangrijk voor me zijn, ben ik 

blijven zien. Omdat je, omdat het heel leuk is, en eigenlijk ook heel belangrijk.  

B10 Plezier als belangrijke waarde 

Het is los van een uitlaatklep ook gewoon een hobby he, leuke dingen doen, en mooie dingen 

beleven. Het is eigenlijk waar het toch om draait. Als je kijkt naar bepaalde waarden die je 

hebt, dan is plezier een hele belangrijke voor mij. 
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B11 Verbinding als essentieel aspect van het leven  

Het gaat uiteindelijk echt om, dat je de connectie met mensen legt. Dat is waar ik achter ben 

gekomen in die tijd, dat is de connectie en verbinding met mensen. En, dat kan soms ook met 

diepgaandere gesprekken, maar als je echt met elkaar in de flow komt, om het zo maar te 

zeggen, dan ontstaat daarvanuit een rustige setting, feest. Dat is iets wat het leven gewoon is 

he, feest. En hoe je het dan, uiteindelijk, tenminste, dat is voor mij het allerbelangrijkste, dat 

je mooie dingen met elkaar beleeft. En, met mensen omgaat waar je een connectie mee hebt, 

en dat je die connectie met elkaar versterkt en een bepaalde verbinding voelt, een bepaalde 

verbondenheid, en dat heb je tijdens feestjes nog meer. 

B12 Plezier en vrijheid als ingrediënten voor verbinding  

Respondent: De belangrijkste reden om wel gewoon te feesten? 

Interviewer: Ja.  

Respondent: (stilte) Ja ik twijfel heel erg tussen plezier en vrijheid. Omdat ze een beetje hand 

in hand met elkaar gaan. Dat je…vanuit vrijheid je plezier hebt, en je plezier hebt als je vrij 

bent. Dus dat is wel een beetje dat ik denk… 

Interviewer: Die gaan voor jou heel erg samen? 

Respondent: Ja absoluut, die twee, en dat, is ook weer, zeg maar, de ingrediënten voor wat ik 

heel belangrijk vind. En dat is de connectie maken met mensen.  

B13 Het feest is niet noodzakelijk om te overleven, maar toch doe je 

Dat heeft wel gewoon, uiteindelijk heb ik het niet nodig gehad, al het feesten, per sé, dat het 

echt noodzakelijk was om te overleven.]…[ Interviewer: Ja, ja, ja. En je noemt net die kleine 

dingen waar je van geniet he, natuur, muziek, koffie to go, waar je ook mee aan die behoefte 

tegemoetkomt. Maar toch ga je ook feesten. 

Respondent: Ja. 

Interviewer: Waarom? 

Respondent: Ja ik denk die connectie. Ik kom daar toch elke keer weer op uit. Dat je dingen 

met elkaar dingen beleefd, gesprekken hebt, dat je op een lijn zit, met ze allen in de flow 

komt, dat is gewoon waar je als mens…waarvoor je leeft. 

B14 Je kunt het niet in je eentje  

En bij mij is het wel altijd zo geweest, maakt niet uit wat voor feest het is, maar tijdens 

feesten kom je toch altijd tot mooie gesprekken. En, raak je in verbinding met mensen, hoeft 

niet eens drank of drugs bij in het spel te zijn, het gaat vaak om de intentie. Maar tijdens 

feesten beleef je lang…ben je lang met elkaar, waardoor je allemaal verschillende fases hebt. 

Van ouwehoeren, lachen, serieuze gesprekken, heel veel diepgang.]…[ Dat gevoel, wat je 

ook op festivals had, of misschien stapavonden of wat dan ook. Dat is samenhorigheid, dat is 

connectie, verbinding, en het sociale is wat je dan eigenlijk wel gewoon hebt. En dat kan je 

niet zelf, dat kun je niet in je eentje. 

B15 Kritiek op beleid, gebrek aan perspectief Ik vind de overheid behoorlijk reactief altijd, 

reageren op het moment van besmettingscijfers blablabla, en wordt er niet ingegaan op wat 

bijvoorbeeld het aan…er wordt niet gekeken naar hoe het voor jongeren bijvoorbeeld is hoe 

kapot je bijvoorbeeld kan gaan, in sociaal isolement kan geraken. En de weg kwijt kan raken, 
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zelfs wel helemaal. Is allemaal heel erg impopulair zulke beslissingen, maar je beslist wel 

even voor een hele generatie. Zonder ze perspectief te bieden. Voor jullie is het gewoon 

eventjes helemaal klaar. Wen er maar aan, het nieuwe normaal. 

B16 Manipulatieve overheid Mensen voelen zich niet gehoord, he, velen, en het slaat op een 

gegeven moment ook helemaal nergens meer op. Dit kun je niet vertellen, verkopen, 

verkondigen, en met besmettingscijfers blijven komen. Het is zelfs zo manipulatief, van we 

weten dat er een derde golf aankomt, die komt in april, maar we doen de terrassen open mits 

het reproductiegetal onder de één zit. Maar ze wisten al dat dat niet ging gebeuren. Dus het is, 

je kunt aan de ene kant eerlijk zijn en zeggen dit gaan we doen, daar had ik dan meer 

waardering voor gehad dan een wortel voorhouden en die de hele tijd terugtrekken. 

B17 Kloof tussen politiek en maatschappij  

Dat ik daarin niet helemaal eerlijk ben naar de overheid, maar dat zijn ze ook niet naar ons. 

En dat voelt ook wel zo. In die zin is het wel zo, kijk, met mij komt het wel goed, ik ben niet 

zo haatdragend. Maar ik denk dat er een bepaalde kloof ontstaat echt, zwaar ontwrichte 

samenleving met betrekking tot jongeren en de generaties daarboven. 

B18 Aan je lot overgelaten worden  

Absoluut. Het gaat eigenlijk alleen maar over ouderen. We beschermen de ouderen, de 

kwetsbare ouderen, met name de wat dikkere oudere. Die beschermen we allemaal, en we 

laten de jongeren allemaal aan hun lot over. Dat is het gevoel wat bij veel jongeren ook 

gewoon heerst 

B19 Rechtvaardigheid en portrettering in de media  

Dat is natuurlijk heel onrechtvaardig voelt dat. Kijk iedereen zit er voor zichzelf, en jongeren 

doen dat door te gaan feesten, en daar zitten wel wat gradaties in. Je merkt het ook aan de 

beeldvorming he, aan de media die er natuurlijk aan meedoet.  

B20 Monddood gemaakt worden 

Dan vind ik dat de media eigenlijk eerder een kloof veroorzaakt nog tussen deze twee 

groepen die eigenlijk dichter naar elkaar toe zouden moeten groeien, en een bepaalde 

sensatie, die, sensatiemedia dacht ik van nou, is dit nou nodig. Ik vind niet dat er kritisch, ik 

denk niet van, nou laten we een keer als Nederlander een ander geluid laten horen. Dat is in 

ieder geval hoe ik er zelf over denk, en met mij veel mensen, zeker veel jongeren, met een 

best wel genuanceerde blik. Maar je wordt gewoon monddood gemaakt 

B21 Euforie en uitlaatklep  

Interviewer: Ja. Hey die sfeer, die noem je bijzonder. Omschrijf die sfeer is voor me.  

Respondent: Ja, nouja, het mag natuurlijk niet he. Als iets niet mag…ja je bent toch een 

beetje een Nederlander, en uhm, je bepaalt zelf wel wat wel en niet mag. Dus, ja, in principe 

zonder perspectief, want perspectief werd niet geboden, en dan toch een hele leuke avond 

hebben. Dat was toch wel een hele bijzonder ervaring, zeker in het begin. Dat je het toch 

goed naar je zin zou kunnen hebben.  

Interviewer: Ja, ja. Want als je dat zou moeten benoemen in termen van emoties, welke 

emoties voel je op dat moment op zo’n feest? 

Respondent: Ja euforie! 
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Interviewer: Ja? 

Respondent: Ja, zeker, dat is, uhm, het is natuurlijk een beetje een uitlaatklep he. Er is weinig 

te doen, ik vind dan nog, uhm, ik vind het leuk om af en toe naar een feestje te gaan, een paar 

keer per jaar. Ik merk dat door corona dat we dan toch vaker zelf feestjes hielden omdat je 

toch minder te doen hebt. Dus het is ook een beetje uit verveling, maar het is wel een 

uitlaatklep. Dat je verder niks kan, en je organiseert dan zelf iets, dat is dan wel leuk, 

euforisch, is dat een beetje een antwoord op je vraag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Bijlage D: Codering- en analyseproces in beeld 

Om overkoepelende thema’s en sub-thema’s te vinden in de verhalen van jongeren zijn de 

codes van de afzonderlijke interviews eerst samengebracht, vervolgens handmatig gesorteerd 

op basis van overeenkomende thema’s, en tot slot onderverdeeld in sub-thema’s. De 

onderstaande foto’s dienen ter illustratie van het codering- en analyseproces. 

Stap 1: alle codes op een hoop 

 

Zoals bovenstaande foto laat zien zijn de 195 codes uit het codeboek eerst uitgeprint, 

uitgeknipt en op een hoop gegooid. De letter/cijfercode stond op elke strip vermeld, zodat ik 

per strip elk citaat kon nalezen voordat ik codes tot een bepaald thema rekende. 
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Stap 2: overkoepelende thema’s zoeken

 

Deze foto is genomen nadat ik een eerste verdeling had gemaakt. Deze verdeling baseerde ik 

op het overkoepelende thema of onderwerp van het citaat waar de code betrekking op had. 

Dit leverde (van links naar rechts) drie grote thema’s op: ‘wat levert het op’; ‘afwegen’ en 

‘politiek’. Daarnaast herkende ik vier kleinere thema’s: ‘tekortkomingen coronafeestjes’; 

‘lichamelijke verbinding’; ‘niet feesten’; en ‘regels op feestjes’. 
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Stap 3: clusteren binnen de thema’s 

 

De drie grotere thema’s – ‘wat levert het op’, ‘afwegen’ en ‘politiek’ – zijn vervolgens 

onderverdeeld in kleinere clusters van codes. Ter illustratie is op de bovenstaande foto te zien 

hoe dit er voor het thema ‘wat levert het op’ uitzag. Het overkoepelende thema is hier 

‘redenen om te feesten’. De sub-thema’s waren: ‘ontlading’; ‘zelfontwikkeling’; ‘verbinding 

met anderen’; en ‘verlangen naar vroeger’. Later zijn hier nog het sub-thema ‘lichamelijke 

verbinding’ (zie stap 2) en ‘een statement maken’ aan toegevoegd, wat oorspronkelijk 

oplichtte uit het thema ‘politiek’. Deze sub-thema’s vormen de kern van wat er in paragraaf 

4.1 (Why do you really need to go to that party?) van dit onderzoeksverslag beschreven is. 

 Hetzelfde is gedaan voor de thema’s ‘politiek’ en ‘afwegen’. Het thema ‘politiek’ viel 

uiteen in de sub-thema’s ‘aandacht voor jongeren’; ‘alleen maar inleveren’; ‘verdeeldheid 

over maatregelen’; en ‘wantrouwen’. Het thema ‘afwegen’ viel uiteen in ‘balans zoeken’; 

‘anderen besmetten’; ‘boetes’; ‘zoeken naar alternatieven’; ‘risico’s afwegen’; en ‘voor jezelf 

kiezen’. Deze sub-thema’s vormen de kern van respectievelijk paragraaf 4.2 (Jongere zijn in 

coronatijd) en paragraaf 4.3 (Afwegingen maken). Een schematische weergave van deze sub-

thema’s en de bijbehoren codes is te zien in bijlage E. 
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Bijlage E: Schematische weergave sub-thema’s en codes 

 

Sub-thema’s en codes behorend bij hoofdthema ‘Redenen om te feesten’:  

 

Sub-thema’s en codes behorend bij hoofdthema ‘Jongere zijn in coronatijd’:  

aandacht jongeren coronabeleid alternatieve

n 

Alleen maar 

inleveren 

wantrouwe

n 

A17 A13 B18 A2 B16 

B19 B15 C3 A6 B20 

C14 B17 C13 D12 E11 

F15 D10 D5 F7 F17 

F16 H13 F14 G16 H14 

I17 I10 H11   

J15 J10 H12   

 J18    

     

 

 

ontlading zelfontwikkeling verbindin

g met 

anderen 

verlangen 

naar vroeger 

lichamelijke 

verbinding 

een 

statement 

maken 

A3 A11 B11 A1 C5 A8 

B3 A14 B12  B1 D13 A10 

C7 F13 B14 C4 E9 H6 

D3 G4 C5 C6 G1 H8 

D8 J4 E2 E3 H2 H17 

G9 J5 E4 F3 H21 H18 

G20 J11 E6 F5 K18 H19 

H22 J12 F3 I2  H26 

I6 J14 F4 I5  I1 

I7 J16 F5    

I12 K7 F8    

I16 K8 F10    

J17 K9 F11    

K5 K11 F12    

K19 K12 G3    

 K17 G8    

  G12    

  G17    

  H4    

  I8    

  J3    

  K2    

  K13    

  K21    
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Sub-thema’s en codes behorend bij hoofdthema ‘Afwegingen maken’:  

virus 

verspreiden 

boetes niet feesten balans zoeken voor je eigen 

belangen kiezen 

B7 B6 A5 A12 A9 

C9 D1 B4 D4 B9 

C11 G10 D8 G15 C12 

E7 H13 D11 K16 D3 

F6 K15 E8  D8 

G11  E10  E10 

G13  F9  F9 

G14  G9  G18 

H15  H7  H20 

H16  H24  J21 

I13  I15  K11 

J9  J13   

J20  K5   

  K10   

 

Overige thema’s en codes zonder thema 

tekortkomingen 

coronafeestjes 

eigen regels op 

coronafeestjes 

codes zonder thema 

C1 B7 A16 

C2 C10 A18 

D7 H1 B2 

G6 I14 B5 

G2 J1 B8 

H9 J6 B10 

H10 J8 B13 

I9 K14 D2 

J7  D6 

K3  E1 

  F1 

  I4 

  J2 

  J19 

  K1 

  K6 

  K20 

 

 

 

 


