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Clubbing in Dubai
In ijltempo is Dubai een walhalla geworden voor feestgangers.
De autoriteiten van het conservatieve Golfstaatje staan het
oogluikend toe, want de clubindustrie is big business.
Tekst en foto’s Nick Hannes

D

ubai heeft een reputatie. In minder
dan twee decennia transformeerde
het van een obscuur emiraat tot
een internationaal centrum voor
business, shopping en vastgoed. Met zijn iconische spektakelarchitectuur, zijn opgespoten palmeilanden, zijn vermaarde malls en
luxehotels positioneerde Dubai zich als lifestyle-bestemming bij uitstek voor kapitaalkrachtige toeristen.
En die komen massaal. In 2014 vlogen
meer dan 70 miljoen passagiers van en naar
Dubai International Airport, dat daarmee tot
de toptien van de drukste luchthavens ter
wereld behoort.
Maar lang niet alle bezoekers zijn toeristen. De bevolking van Dubai bestaat voor

90 procent uit expats, van arbeiders uit Aziatische lagelonenlanden tot grootverdieners
bij multinationals.
Die expats speelden een belangrijke rol in
de economische ontwikkeling van Dubai.
Vergeleken met Abu Dhabi beschikt Dubai
slechts over een bescheiden olievoorraad.
En dus moesten er nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord. Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum zette in de jaren
negentig volop in op business, financiële
diensten en toerisme. Dubais reputatie als
belastingparadijs oefende een grote aantrekkingskracht uit op kapitaalkrachtige investeerders en multinationals. Dubai kreeg een
eigen luchtvaartmaatschappij, Emirates, en
werd gepromoot als ultieme bestemming

voor shopping- en luxetoerisme.
Met steeds meer buitenlanders in Dubai
nam ook het aantal discotheken fors toe.
Vandaag is clubbing big business in Dubai.
Wereldberoemde dj’s worden overgevlogen
voor feestjes waar de Dom Perignon kwistig
vloeit, waar rode Ferrari’s voor de deur staan
te ronken, en waar gasten hun torenhoge
rekening op Facebook posten als statussymbool.
Zo’n uitbundig nachtleven is allesbehalve
evident in een sociaal conservatieve regio als
de Golf. Maar zonder de clubs is het niet ondenkbaar dat veel toeristen en zelfs expats
Dubai links zouden laten liggen. En daarom
knijpen de autoriteiten een oogje dicht. Business first.
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