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DUBAI
Clubbing in Dubai Las Vegas 
aan de Golf. Pretpark van het 
Midden-Oosten. Speeltuin van 
de globalisering.

Dubai heeft een reputatie. In minder dan twee decen-
nia transformeerde Dubai van een obscuur Emiraat tot 
een globaal centrum voor business, shopping en im-
mobiliën. Met zijn iconische spektakel-architectuur, 
zijn opgespoten palmeilanden, zijn vermaarde malls en 
luxe-hotels, positioneerde Dubai zich als lifestyle-be-
stemming pur sang voor de kapitaalkrachtige toerist.
En die komen massaal. In 2014 vlogen meer dan 70 
miljoen passagiers van en naar Dubai International Air-
port, dat daarmee tot de top tien van de drukste lucht-
vaart-hubs ter wereld behoort.
Maar lang niet alle bezoekers zijn toeristen. De bevol-
king van Dubai bestaat voor 90 procent uit expats, 
gaande van arbeiders uit Aziatische lageloonlanden tot 
grootverdieners bij multinaltionals 
Die expats speelden een belangrijke rol in de economi-
sche ontwikkeling van Dubai. Vergeleken met Abu 
Dhabi beschikt Dubai slechts over een bescheiden olie-
voorraad. En dus moesten er nieuwe bronnen van in-
komsten worden aangeboord. Sjeik Mohammed Al-
Maktoum zette in de jaren ’90 volop in op business, fi-
nanciële diensten en toerisme. Dubai’s reputatie als 
belastingparadijs oefende een grote aantrekkingskracht 
uit op kapitaalkrachtige investeerders en multinatio-
nals. Dubai kreeg een eigen luchtvaartmaatschappij, 
Emirates, en werd gepromoot als ultieme bestemming 
voor shopping- en luxe-toerisme. 
Met steeds meer buitenlanders in Dubai, nam ook het 
aantal discotheken fors toe. Vandaag is clubbing big 
business in Dubai. Wereldberoemde DJ’s worden over-
gevlogen voor feestjes waar kwistig met Dom Perignon 
wordt omgesprongen, waar rode Ferrari’s voor de deur 
staan te ronken, waar gasten hun torenhoge rekening 
op Facebook posten als statussymbool.
Zo’n uitbundig nachtleven is alles behalve evident in 
een sociaal conservatieve regio als de Golf. Maar zon-
der 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. Busi-
ness first.
Nick Hannes
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