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Met het jubileumjaar achter de rug is 
de redactie begonnen aan de eenen-
dertigste jaargang van Aanzet. In het 
eerste nummer van deze jaargang heb-
ben alle artikelen een onderwerp uit de 
recentere geschiedenis. Dat betekent 
niet dat in deze editie geen breed scala 
aan thema’s aan bod komt; zo kunt u 
lezen over de vaderlandse parlemen-
taire geschiedenis en over hedendaagse 
oorlogsherinnering. In zijn artikel over 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 
recent nog onderwerp van een afleve-
ring van VARA-serie De Strijd, pleit 
Pieter-Jan Sterenborg voor een her-
nieuwde eruditie in het debat rond de 
Arbeidswet van 1889. In zijn onderzoek 
analyseert hij relevante Kamerversla-
gen en breidt zo het onderzoek uit met 
nuttige bronnen. Eline Kemps onder-
zocht het belang van authenticiteit ten 
opzichte van de historische beleving in 
de driedelige Duitse oorlogsserie Un-

sere Mütter, Unsere Väter. Dat het van 
oorsprong Chinese begrip ‘warlords’ 
ook op de Mexicaanse drugsbaronnen 
toepasbaar is beargumenteert Michael 
Bremmers, die hiermee een nieuwe 
kijk geeft op het begrip. Rotterdam-
mer Hans Koole, tenslotte, onderzoekt 
de unieke reis van vijftienhonderd fans 
naar Benfica-Feijenoord in de halve fi-
nale van de Europacup I in 1963. Hij 
stelt zich de vraag of bij deze reis, naast 
de liefde voor het voetbal, de opkomst 
van massatoerisme een rol speelde. 

Voor de rubrieken spraken we 
René Koekkoek over zijn passie en 
verzorgde Laura Isherwood de welbe-
kende Beeldspraak. Tevens besteden 
we aandacht aan de actualiteit in de 
nieuwe rubriek Perspectief en hebben 
we recensies van boeken, films en een 
expositie in het Amsterdammuseum. 
Dan rest mij enkel nog u veel leesple-
zier te wensen!

Redactioneel
Yvonne van Laarhoven
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De vlucht van keizer 
Wilhelm II naar 
Nederland
Uit de dagboekaantekeningen van Sigurd von Ilsemann

Op 11 november j.l. werd een 
hertaling gepresenteerd van de 
dagboekaantekeningen die Si-
gurd von Ilsemann bijgehouden 
heeft tijdens de ballingschap van 
de Duitse ex-keizer Wilhelm II. 
De jonge Von Ilsemann was een 
van zijn adjudanten. Hij heeft 
de keizer tijdens gedurende zijn  
ballingschap vergezeld. Na de 
dood van de ex-keizer heeft hij 
gefungeerd als eerste conservator  
van Huis Doorn, de plek waar 
Wilhelm II het grootste gedeelte 
van zijn tijd in Nederland gewoond  
heeft. 

O
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N
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G

In de late herfst van 1918 rukte de En-
tente op. De Franse, Engelse en ook 
Amerikaanse druk op de Duitse stel-
lingen werd steeds verder opgevoerd. 
In het Belgische Spa, waar het Duitse 
hoofdkwartier gevestigd was, probeer-
den Duitse generaals keizer Wilhelm II 
ervan te overtuigen dat de situatie on-
houdbaar geworden was. Binnenlandse 
muiterij had een veilige terugtocht naar 
Potsdam uitgesloten. Daarom was een 
vlucht de enige mogelijkheid en het 
neutrale Nederland de enige optie. Op 
9 november werd de knoop doorge-
hakt en nog diezelfde nacht vertrok de 
keizerlijke trein naar het noorden. De 
onderstaande tekst is een fragment uit 
het dagboek van Von Ilsemann.

Zondag, 10 november 1918 
Om 3 uur ’s morgens vertelde de ka-
merdienaar, vader Schulz, mij dat 
de keizer nog tot 2 uur ’s nachts had 
geschreven en toen was gaan slapen. 
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Gontard en Niedner zaten samen in de 
coupé, de anderen sliepen of lagen wat 
te dommelen. Om 4 uur kwam de kei-
zer in de restauratiewagen. Ik ging naast 
hem zitten om hem de wapenstilstands-
voorwaarden mede te delen. 

Zwijgend hoorde de keizer aan 
welke oneindig zware voorwaarden 
het vaderland waren opgelegd. Slechts 
hier en daar stelde hij een vraag. 

Plotseling zei Z.M. [Zijne Majes-
teit]: ‘Ik kan mij nog 
altijd niet verenigen 
met het besluit naar 
Nederland te gaan! Wat 
als nu ook daar het bol-
sjewisme uitbreekt??’ 
Plessen en Grünau stel-
den hem gerust: ‘Daar 
zal het niet komen en 
indien toch, dan in een 
veel mildere vorm.’ 

Om 5 uur zette de 
trein zich in beweging. 
In het gangpad had-

den 25 man postgevat onder leiding 
van een officier van het stormbataljon 
Rohr; de mannen waren gewapend 
met mitrailleurs, handgranaten en ge-
weren. Tien minuten later stonden we 
stil. Z.M. drukte de achterblijvende 
heren zwijgend de hand, de anderen 
stapten met hem uit. Omdat gevreesd 
werd dat de trein het door de bolsje-
wieken bezette Luik niet zou kunnen 
passeren, zou Z.M. de weg naar de 
grens per auto afleggen. 

Kapitein Zeyss, die de keizerlijke 
auto’s onder zijn beheer had, was op 
bevel van Plessen in de namiddag 
reeds langs het uitgestippelde traject 
gereden. 

De stationschef met rode pet licht-
te de keizer met een lantaarn bij door 
het donkere station, door de duis-
tere nacht, naar de grote weg waar 
de auto’s zouden staan. Ze waren er 
niet. Zeyss had ze in de opwinding 
naar een verkeerd punt gezonden. 
Zo stond de vluchtende keizer op de 
duistere straatweg, boven ons een hel-
dere sterrenhemel. De keizerlijke trein 
vertrok van het station in de richting 
van Luik. De nacht was koud. Een 
voorbijrazende motorrijder werd aan-
gehouden en met diens hulp werden 
de auto’s opgezocht, die na ongeveer 
tien minuten verschenen. 

In de eerste auto namen excellen-
tie Frankenberg, Zeyss, Niedner en 
Grünau plaats. In de tweede de keizer 
met Plessen achterin, Hirschfeld en ik 
voorin. De keizer vroeg direct naar de 
wapens. 

Hirschfeld en ik haalden uit andere 
auto’s vier karabijnen, die wij op uit-
drukkelijk bevel van Z.M. moesten 
laden. Ieder van ons nam er één met 
omgelegde veiligheidspal tussen de 
benen. Voorin zaten twee chauffeurs 
van de keizer. Zo reden wij door de 
donkere nacht. De keizer was buiten-
gewoon opgewonden, wat bleek uit de 
verschillende orders die hij gaf: ‘Rijd 

Zo stond de 
vluchtende 
keizer op 
de duistere 
straatweg, 
boven ons 
een heldere 
sterrenhemel
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naar de eerste wagen en zeg dat hij niet 
zo snel moet rijden, anders kunnen wij 
het tempo niet bijhouden, verliezen 
we hem uit het oog en raken we de 
weg kwijt.’ Nauwelijks was deze wens 
vervuld of Z.M. riep: ‘Ja, als die daar 
vooraan zo langzaam rijden, kunnen 
wij onmogelijk voor het licht wordt, 
de grens nog bereiken. Rijd snel naar 
voren en zeg dat ze het tempo ver-
hogen.’ Uit veiligheidsoverwegingen 
bleef de eerste wagen bij enige wegwij-
zers even stilstaan. De keizer: ‘Zeyss 
vergist zich telkens in de weg, hij had 
die toch moeten verkennen.’ Ik wees 
op de zichtbare zee van licht in de ver-
te links van ons, Luik, en stelde hem 
gerust door te zeggen dat wij ten oos-
ten van de vesting moesten passeren en 
dus op de goede weg waren. Geleide-
lijk werd de keizer rustiger. Niemand 
van ons sprak meer een woord. Langs 
kronkelende wegen, over bruggen en 
straten raasden de auto’s er vandoor. 

Eén keer reed de keizerlijke trein ons 
voorbij. Er was nauwelijks een mens 
te zien. Alleen in de dorpen ontwaakte 
langzaam het leven: melkkarren en 
mensen die naar hun werk gingen 
doken hier en daar op in het schelle 
licht van onze lantaarns. Plotseling zag 
ik op een brug een dubbele wachtpost 
met een grote rode vlag zwaaien. De 
auto’s stopten. ‘Arbeiders- en solda-
tenraad’ of ‘oude discipline’?, ging mij 
door het hoofd. Goddank het laatste! 
Een normale controle. Na een kort 
gesprek met Frankenberg en het con-
troleren van de chauffeurs zetten wij 
ons weer in beweging. De morgen be-
gon aan te breken. Bomen en velden 
werden zichtbaar. Zo nu en dan doken 
de lichten van Luik op. 

Na ongeveer anderhalf uur rijden 
wederom een wachtpost. Voor ons 
een grote prikkeldraadversperring. De 
grens! Nu kwam het er op aan. Beierse 
reservisten besnuffelden de auto’s. Een 

Wilhelm II en zijn gevolg vlak na aankomst op het perron van station Eijsden
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van hen keek verwonderd naar de weg-
gekraste keizerskroon en riep anderen 
erbij. Mijn hand sloot zich vaster om 
de kolf van de karabijn. Wilden de 
mensen ons niet vrijwillig doorlaten, 
dan bleef ons alleen geweld over. Wij 
bleven in de auto van de keizer zit-
ten, om niet onnodig de aandacht op 
ons te vestigen. Frankenberg en Zeyss 
stapten uit en spraken de soldaten, 
van wie er nog een paar slaperig uit 
het grenskantoor kwamen, vriendelijk 
toe. ‘Generaal von Frankenberg met 
enige officieren moet voor een belang-
rijke aangelegenheid naar Nederland!’ 
Dat was duidelijk. De wapenstilstand 
was immers ophanden. De poort naar 
de vrede werd geopend, een soldaat 
sprong op de treeplank, en kort daarna 
was de Duitse keizer op neutrale bo-
dem. In de handen van eigen muitende 
troepen kon de Duitse opperbevelheb-
ber niet meer vallen. Nu kwam een 
nieuwe zorg. Zal Nederland de keizer 
opnemen of wat zal het land met hem 
doen? Hier ging de diplomaat Grünau 
aan de slag. Hij verdween in het Hol-
landse grenskantoor. Er was bijna geen 
mens te zien. Maar weldra werd het 
levendig. Uit alle huizen kwamen sol-
daten en burgers gelopen, nieuwsgierig 
om de Duitse auto’s heen lopend. En-
kelen staken hun hoofd in onze auto. 

De keizer stak een sigaret op. 
‘Kinderen, steek er ook een op, jullie 
hebben het verdiend’, was het eerste 
wat hij sinds ongeveer een uur zei. 

Toen de sigaret opgerookt was, stelde 
hij voor uit te stappen. 

Langzaam kwam de zon tevoor-
schijn boven de heuvels van het land 
dat deze verschrikkelijke oorlog be-
spaard was gebleven. Kerkklokken 
luidden de zondagmorgen in. Ik zei 
zacht tegen Hirschfeld: ‘Hoort u, dat 
zijn nu werkelijk vredesklokken.’ De 
keizer trad naderbij, legde zijn hand 
op mijn schouder: ‘Ilsemann, waar zijn 
uw ouders nu en welke berichten hebt 
u van hen?’ ‘In Darmstadt, uwe majes-
teit, ik geloof echter niet dat zij daar 
zullen blijven, omdat de Fransen de 
stad willen bezetten!’ Al pratend liep 
de keizer met ons de dorpsstraat op en 
af. Het was koud, ja bijna ijzig, maar 
geleidelijk aan kreeg de zon kracht. Te-
gen acht uur in de morgen verschenen 
de plaatselijke districtscommandant, 
de politiecommandant met zijn adju-
danten en een Nederlandse diplomaat, 
Verbrugge van ’s Gravendeel, die ’s 
nachts om 11 uur uit Brussel was ver-
trokken om de commandant over de 
aankomst van de keizer in te lichten. 
Omdat wij hier echter eerder waren 
dan hij, kwamen wij voor de grens-
wacht als een verrassing. De heren 
meldden zich zeer stram bij Z.M. en 
stelden voor naar het station Eijsden 
te gaan, om daar de keizerlijke trein 
op te wachten. Weldra arriveerde ook 
Gersdorff per auto en een uur later was 
de speciale trein op neutrale bodem. 
Tot die tijd liep de keizer met ons en 



 8 

de Nederlandse majoor het perron op 
en af. Van alle kanten kwamen men-
sen toegelopen en steeds weer hoorde 
men de kreten: ‘Ah, Kamerad Kaputt!’ 
of ‘Vive la France!’ Men zag dreigende 
vuisten en andere walgelijke gebaren. Er 
werd ‘foei’ geroepen en er klonk schel 
gefluit. Het deed mij pijn tot in mijn 
ziel voor de arme keizer. Hij liep echter 
rustig verder op en neer, alsof hij niets 
zag of hoorde. Fotografen maakten fo-
to’s. Het was een verlossing toen de trein 

binnenliep, die de keizer voor verdere 
vernederingen beschermde. In de restau-
ratiewagen namen wij een klein ontbijt, 
maar de gordijnen moesten neergelaten 
worden, omdat de fabrieksarbeiders 
(meest Belgen) hun geschimp voortzet-
ten. Soms vreesden wij dat de arbeiders 
met stenen zouden gooien. Pas toen in 
de loop van de voormiddag soldaten en 
politieagenten op fietsen aankwamen, 
het station afzetten en orde schiepen, 
waren wij tegen de overlast beveiligd. 

Het
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Geen walgelijker  
parlement dan het 
Nederlandsche!
Over het opmerkelijke parlementaire optreden van Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis in het debat rond de Arbeidswet van 1889
Pieter-Jan Sterenborg

‘Niet veel meer dan een vel misdruk.’ Ferdinand Domela Nieuwen-
huis was niet erg onder de indruk van de Arbeidswet van 1889. 
Omdat het socialistische Kamerlid voor de arbeiders streed, is dit 
op zijn minst bijzonder. Bestaande biografieën hebben zich enkel op 
Domela Nieuwenhuis’ memoires gebaseerd; Pieter-Jan Sterenborg 
pleit als aanvulling hierop in dit artikel voor een analyse van de Ka-
merverslagen. Deze bieden een objectiever beeld van de houding die 
de SDB-leider aannam en geven bovendien een levendige weergave 
van de laatnegentiende-eeuwse politieke praktijk in Nederland.

A
R
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K
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‘Hoerah!’ opende het Belgische, socia-
listische dagblad Vooruit op 23 maart 
1888. De krant schreef van ‘een heerlijke 
tijding’ uit Nederland, waar Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis, ‘de onvermoei-
bare kamper voor de volkszaak’, tot lid 
van de Tweede Kamer was gekozen.1 
Het was een buitengewone gebeurtenis. 
De voorman van de Sociaal-Democra-
tische Bond (SDB) bevond zich een 
half jaar eerder nog in de gevangenis 
wegens majesteitsschennis, maar nu 
zou hij voor een periode van vier jaar 
als afgevaardigde van Schoterland zit-
ting nemen in het parlement.2 Directe 
resultaten werden er van Domela Nieu-
wenhuis’ Kamerlidmaatschap echter 
niet verwacht. ‘Vergete nimmer dat hij 
daar staat: één tegenover negen en ne-
gentig’ schreef Recht voor Allen, de krant 
van de SDB.3

‘De tijd van mijn Kamerlid-
maatschap was voor mij een hoogst 
onaangename’, zou Domela Nieuwen-
huis later schrijven. In de Kamer werd 
hij ook bepaald niet verwelkomd.4 Zo 
weigerde Koning Willem III bij zijn in-
trede de Staten-Generaal te openen en 

1 ‘Domela-Nieuwenhuis gekozen’, Vooruit, 23  
 maart 1888, 1.
2 P. de Rooy, Ons stipje op de waereldkaart.  
 De politieke cultuur van modern Nederland  
 (Amsterdam 2014) 162.
3 ‘Uit den Kerker in de Kamer’, Recht voor Allen,  
 26 maart 1888, 1.
4 F. Domela Nieuwenhuis, Van christen  
 tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela  
 Nieuwenhuis (Amsterdam 1914) 160.

begroette vrijwel niemand hem.5 Hij 
werd er naar eigen zeggen als ‘een me-
laatsche geschuwd.’6 Eenmaal diende 
hij een wetsvoorstel in, maar dit werd 
nooit in behandeling genomen. Het 
sterkte hem in zijn oordeel dat er ‘geen 
walgelijker parlement […] dan het Ne-
derlandsche’ bestond.7 

Tijdens zijn lidmaatschap voltrok 
zich een belangrijke episode in de ge-
schiedenis van de sociale wetgeving in 
Nederland: in 1889 werd de Arbeids-
wet aangenomen. Hierin werd onder 
meer de werktijd voor vrouwen en 
jeugdige personen beperkt. Domela 
Nieuwenhuis stemde echter tegen deze 
wet en diende zelfs geen enkel amen-
dement in. 

Dit artikel biedt een nieuwe kijk op 
de houding van Domela Nieuwenhuis, 
voorvechter van de rechten van arbei-
ders, tijdens de totstandkoming van 
belangrijke wetgeving voor diezelfde 
arbeiders. Op welke wijze kwam zijn 
ambivalente visie ten aanzien van het 
parlementaire stelsel tot uitdrukking in 
het debat rondom de Arbeidswet van 
1889? De gekozen casus is illustratief 
voor de niet-constructieve houding die 
de leider van de SDB tijdens zijn carriè-
re als volksvertegenwoordiger veelvuldig 
innam en zal meer licht werpen op een 

5 J. Meyers, Domela. Een hemel op aarde. Leven  
 en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis  
 (Amsterdam 1993) 200-203.
6 Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, 155.
7 Ibidem, 153.
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van de grootste twistpunten binnen het 
socialisme, namelijk het wel of niet ac-
cepteren van de parlementaire weg.

Er is al zeer veel over Domela Nieu-
wenhuis gepubliceerd. Jan Meyers en Jan 
Willem Stutje schreven beiden een uit-
voerige biografie over dit opmerkelijke 
figuur. Het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer beslaat bij beide biografieën ech-

ter slechts enkele pagina’s, 
waarbij de conclusies van 
beide auteurs vrijwel uit-
sluitend gebaseerd zijn 
op Domela Nieuwenhuis’ 
memoires en niet op de 
Kamerverslagen. Ook het 
debat rondom de Arbeids-
wet blijft vrijwel onbelicht. 
Dit artikel is een eerste 

stap naar de opvulling van deze leemte in 
de historiografie.

De Arbeidswet
De Arbeidswet van 1889 is vaak ‘een 
mijlpaal in de geschiedenis van de 
Nederlandsche sociale wetgeving’ ge-
noemd.8 Het was de eerste sociale wet 
sinds het beroemde Kinderwetje van 
Van Houten uit 1874 en de wet vormde 
het begin van een flink aantal wettelijke 
regelingen die de rechten van arbeiders 
in de decennia erna verder zouden uit-
breiden.9 De Arbeidswet kwam voort 

8 C. P. M. Romme e.a., Vijftig jaar Arbeidswet  
 1889-1939. Redevoeringen (Haarlem 1939) 14.
9 D. J. Wolffram, Vrij van wat neerdrukt en  
 beklemt. Staat, gemeenschap, sociale politiek,  

uit een parlementaire enquête in 1886-
1887 die de toestanden in fabrieken 
en werkplaatsen onderzocht. Vreselijke 
misstanden waren hierbij aan het licht 
gekomen, waardoor nieuwe wetgeving 
niet uit kon blijven.10 

De belangrijkste bepalingen van 
het door minister Gustave Ruijs de 
Beerenbroek ingediende wetsvoorstel 
waren als volgt. Naast een verbod op 
kinderarbeid, dat wil zeggen arbeid ver-
richt door kinderen jonger dan twaalf 
jaar, stelde het wetsontwerp dat alle 
vrouwen en jeugdigen tussen twaalf en 
zestien jaar niet langer dan elf uur per 
dag mochten werken.11 Verder verbood 
artikel 8 een vrouw arbeid te verrichten 
binnen vier weken na haar bevalling, 
om de gevaren te verminderen ‘voor de 
gezondheid van haar zelve en voor het 
leven harer zuigelingen’.12 Van al deze 
verboden waren overigens de landbouw 
en de huisnijverheid uitgezonderd. On-
der dit laatste wordt het uitvoeren van 
productiewerkzaamheden in eigen huis 
verstaan. De reden voor de uitzonde-

 1870-1918 (Amsterdam 2003) 83-84.
10 S. Dudink, Deugdzaam liberalisme. Sociaal- 
 liberalisme in Nederland 1870-1901 (Amster- 
 dam 1997) 104.
11 Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen Tweede  
 Kamer 1888-1889, 53.2. Bepalingen tot het  
 tegengaan van overmatigen arbeid van  
 jeugdige personen en van vrouwen. Ontwerp  
 van Wet.
12 Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen  
 Tweede Kamer 1888-1889, 53.3. Bepalingen  
 tot het tegengaan van overmatigen arbeid van  
 jeugdige personen en van vrouwen. Memorie  
 van Toelichting, 4.

‘De tijd van 
mijn Kamer-
lidmaatschap 
was voor mij 
een hoogst 
onaangename’
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ring was dat de enquêtecommissie daar 
vrijwel geen onderzoek naar had kun-
nen doen.13 Er werd in het wetsontwerp 
niet alleen verordonneerd, maar tevens 
bepaald dat de staat zou gaan contro-
leren of de bepalingen van de wet wel 
goed werden nageleefd. Op deze manier 
werden volgens Ruys van Beerenbroek 
‘de grenzen der staatsbemoeiing uit-
gebreid’, wat door de verslechterde 
arbeidsomstandigheden noodzakelijk 
was geworden.14

Misplaatste memoires
Zoals eerder is vermeld, diende Do-
mela Nieuwenhuis in het debat 
rondom de Arbeidswet geen enkel 
amendement in. In zijn memoires 
schrijft Domela uitgebreid over het 
parlement als instituut en zijn dagen 
als lid van de Tweede Kamer, maar 
deze bewuste wet wordt in het hele 
werk geen enkele keer genoemd. Dit 
rechtvaardigt hij indirect door aan te 
geven dat hij vanaf zijn eerste dag in 
de Tweede Kamer meteen doorhad 
dat er geen kans bestond om van de 
toenmalige regering ook maar een 
‘betrekkelijke kleinigheid op sociaal 
gebied’ te verwachten.15 Doordat Do-
mela Nieuwenhuis in zijn memoires 
geen enkele keer aan de Arbeidswet 
refereert, volgt hieruit dat de wet dus 
zelfs die typering niet verdiende. 

13 Ibidem, 2.
14 Ibidem. 
15 Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, 154.

In zijn gedenkschriften ging Do-
mela  Nieuwenhuys hier en daar 
vrijmoedig met de feiten om, gretig als 
hij was, ieder smetje van zijn blazoen 
af te poetsen.16 Problematischer is nog 
dat hij van zichzelf een beeld schiep in 
het licht van zijn latere anarchisme. 
‘Eindelijk was ik waar ik wel uitkomen 
moest’, noteerde Domela Nieuwen-
huis. Oftewel, hij had 
een noodzakelijke, onaf-
wendbare ontwikkeling 
van christen naar anar-
chist doorgemaakt.17 De 
pagina’s die zijn tijd in de 
Kamer behandelen, zijn 
hierdoor sterk gekleurd. 
Het feit dat Meyers en 
Stutje zich grotendeels 
op zijn memoires base-
ren bij het interpreteren 
van Domela Nieuwen-
huis’ Kamerlidmaatschap, maakt dat 
hun conclusies enigszins voorbarig zijn. 
Voor een juiste en volledige duiding 
van zijn handelen omtrent de Arbeids-
wet, dienen dan ook de daadwerkelijke 
Kamerverslagen grondig bestudeerd te 
worden.

De Arbeidswet: een ‘wreede 
spotternij’
Het parlement is de plek waar Domela 
Nieuwenhuis een directe rechtvaardi-
ging geeft voor zijn niet-constructieve 

16 Stutje, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 289.
17 Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, 305.

Vreselijke 
misstanden 

waren aan het 
licht gekomen, 

waardoor 
nieuwe 

wetgeving niet 
uit kon blijven



 13 

houding. Wanneer tijdens de vergade-
ring van de Tweede Kamer op 19 maart 
1889 de Arbeidswet besproken wordt, 
neemt Domela Nieuwenhuis onmid-
dellijk het woord. In een uitvoerig 
betoog zet hij uiteen waarom volgens 
hem het wetsvoorstel ‘niet veel meer 
[is] dan een vel misdruk’ en waarom 
hij zich niet wil gaan mengen ‘in het 
spiegelgevecht dat zal plaats hebben bij 
de artikelen of bij de amendementen.’18 
Om aan te geven waarom het wets-
ontwerp van Ruys van Beerenbroek 
volgens hem zo slecht is, vergelijkt 
Domela Nieuwenhuis de bepalingen 
steeds met ‘de eischen voor eene goede 
arbeidswetgeving.’19 

Volgens Domela Nieuwenhuis ver-
langen alle arbeiders naar een normale 
werkdag die volgens hem bestaat uit 
acht uur. De Beerenbroucks wetsvoor-
stel voorziet daarin in het geheel niet, 
aangezien volwassen mannen volledig 
buiten beschouwing worden gelaten. 
Het ontwerp beperkt zich tot arbeid 
van kinderen en vrouwen en zelfs in 
dat opzicht is het volgens Domela 
Nieuwenhuys ‘zeer achterlijk’, want de 
bepalingen gelden niet voor de land-
bouw en de huisindustrie.20 Vooral met 
betrekking tot de laatste is zijn mening 
glashelder: ‘Indien iets een kanker mag 
heeten voor onze maatschappij, dan 

18 Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen Tweede  
 Kamer, Verslag 1888-1889, 838.
19 Ibidem.
20 Ibidem.

geldt dit in den meest volstrekten zin 
van de huisindustrie.’21

Wat betreft de vrouwenarbeid vindt 
Domela Nieuwenhuis dat deze in 
bepaalde gevaarlijke takken van de in-
dustrie verboden moet worden. Verder 
moet de werktijd korter worden dan de 
acht uur die hij voor mannen wil, om-
dat de vrouw ook nog het huishouden 
moet verzorgen. Verder moet kinder-
arbeid volgens hem niet beperkt, maar 
afgeschaft worden, want het ‘vernietigt 
de hoop van het toekomstig geslacht en 
ondermijnt de geheele maatschappij’.22

Kortom, het wetsvoorstel schiet 
volgens Domela Nieuwenhuis zwaar 

21 Ibidem, 839.
22  Ibidem, 840.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, omstreeks 1875. 
Wikimedia Commons
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tekort. Hij ervaart het zelfs als een be-
lediging en spreekt herhaaldelijk van 
‘wreede spotternij’ tegenover de arbei-
dende klasse.23 Dit is een van de redenen 
waarom hij aangeeft niet te amenderen, 
omdat hij simpelweg niet zou weten 
waar te beginnen. Verder vermeldt hij 
dat al zijn amendementen toch verwor-
pen zullen worden en hij daarom beter 
overbodige moeite kan besparen.

De belangrijkste reden die Domela 
Nieuwenhuis noemt is dat het parle-
ment door de afwezigheid van algemeen 
kiesrecht überhaupt niet tot werkelijke 
verbetering in staat is. Iedere sociale wet-
geving, hoe uitgebreid ook, zal volgens 
hem per definitie ‘den stempel dragen 
der klasse onder wier heerschappij zij 
is ontstaan’.24 Dit verklaart waarom hij 
gedurende zijn betoog voortdurend de 
overige parlementariërs wegzet als ver-
tegenwoordigers van de bourgeoisie, die 
enkel de schijn ophouden naar verbe-
tering van de arbeidsomstandigheden 
te streven. De Arbeidswet ziet hij als 
slechts een ‘bliksemafleider’ en de socia-
le kwestie doet bij zowel de liberalen als 
de confessionelen dienst als ‘speelgoed 
[waarmee] gerold en gesold’ wordt.25 
Aan het wetsontwerp ligt dan ook geen 
enkel beginsel ten grondslag. De enquê-
tecommissie, die onderzoek deed naar 
de toestanden in de fabrieken, heeft vol-
gens Domela Nieuwenhuis totaal geen 

23 Ibidem, 841.
24 Ibidem, 842.
25 Ibidem, 837.

verstand van zaken. Ze is ‘in de lucht 
zwevende’ en kan beter de ‘vooralsnog 
commissie’ worden genoemd, daar ze 
meent dat veel wettelijke maatregelen 
vooralsnog niet nodig zijn.26

Alle overige leden van de Tweede 
Kamer zijn volgens hem buitengewoon 
hypocriet. ‘Uwe schitterende hui-
zen hebben tot cement het bloed der 
arbeiders met hunne 
gezinnen’, verkondigt 
hij, waarna de voorzitter 
hem verzoekt zijn toon 
te matigen.27 Domela 
Nieuwenhuis gaat echter 
op dezelfde voet verder. 
Zolang de productiewijze 
niet verandert en het ka-
pitaal buiten de handen 
van de arbeiders blijft, 
zal iedere sociale wet niets anders zijn 
dan een ‘paradewet’.28 Het maakt hem 
niets uit of het wetsontwerp wel of niet 
wordt aangenomen, aangezien er toch 
geen enkele verbetering van uitgaat. 
Hooguit wordt wettelijk geregeld en 
vastgesteld wat feitelijk reeds bestaat.

Visies van de andere  
negenennegentig
Domela Nieuwenhuis’ redevoering 
zorgt voor felle reacties uit alle hoeken 
van de Kamer. De dagen erna uiten 
andere leden voortdurend hun onge-

26 Ibidem, 838, 841.
27 Ibidem, 842.
28 Ibidem.
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noegen over zijn optreden. Op de man 
spelen wordt daarbij niet geschuwd. 
Zo wordt Domela Nieuwenhuis aange-
vallen op zijn dossierkennis: als hij ‘de 
stukken behoorlijk geraadpleegd had’, 
zou hij nooit kunnen beweren dat het 
wetsvoorstel geen verschil maakt.29 Het-
zelfde Kamerlid verklaart later dat ‘een 
dergelijk loochenen van de waarheid’ 
enkel te verklaren is door het feit dat 
‘ook op geestelijk gebied de kleuren-
blindheid verbazend sterk kan zijn’.30 
Domela Nieuwenhuis wordt daarnaast 
door anderen verweten niet meer aanwe-
zig te zijn tijdens de vergadering, terwijl 
hij een grote mond heeft opgezet. Deze 
ad hominem argumenten lijken voort te 

29  Ibidem, 848.
30  Ibidem, 881.

komen uit irritatie over de wijze waarop 
de voorman van SDB in zijn toespraak 
de andere parlementariërs bejegende. Ze 
geven aan zich te ergeren aan het feit dat 
Domela Nieuwenhuis tegen beter weten 
in ‘aan het volk verkondigt dat wij allen 
egoïsten zijn!’31 

Bovenal wordt het socialistische par-
lementslid verweten niet constructief 
te zijn. ‘Wij [hebben] eigenlijk niets 
anders vernomen dan critiek’, conclu-
deert de katholiek Schaepman.32 Volgens 
hem kunnen Domela Nieuwenhuis’ 
eisen simpelweg niet onmiddellijk in-
gevoerd worden, aangezien dit talloze 
faillissementen tot gevolg zou hebben, 
wat de situatie voor de arbeiders alleen 
maar zou verslechteren. Hierdoor is er 
een overgang nodig en het wetsvoorstel 
moet volgens Herman Schaepman ge-
zien worden als ‘eene eerste schrede op 
dien weg.’33 Dit sentiment wordt in de 
Tweede Kamer breed gedeeld. 

Conclusie
In het debat rondom de Arbeidswet van 
1889 komt duidelijk Domela Nieu-
wenhuis’ ambivalente houding ten 
opzichte van het parlementaire stelsel 
naar voren. Enerzijds stelt hij tijdens 
het debat dat de Tweede Kamer enkel 
in staat is de wensen van de bourgeoi-
sie te verwezenlijken, waardoor hij geen 
nut ziet in deelname aan de overige de-

31  Ibidem, 878.
32  Ibidem, 857.
33  Ibidem.

De voorzitter van de Tweede Kamer verzoekt 
‘den heer Domela Nieuwenhuis zich in zijne 

uitdrukkingen te matigen.’ 
Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen Tweede 

Kamer, Verslag 1888-1889, 842.
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batten. Anderzijds is het parlementaire 
stelsel volgens hem, in tegenstelling tot 
wat hij als latere anarchist in zijn me-
moires beweert, nog wel vatbaar voor 
verbetering. Zijn betoog in de Tweede 
Kamer draagt dan ook geen revolutio-
nair stempel. Nergens beweert Domela 
Nieuwenhuis dat de bestaande orde ge-
heel omvergeworpen dient te worden. 
Het algemeen kiesrecht was voor Do-
mela op dit moment nog de sleutel tot 
sociale verbetering. 

De overige Kamerleden stelden Do-
mela Nieuwenhuis’ redevoering niet op 
prijs. Vanwege diens deconstructieve 
houding verweten ze hem allerminst 
een belangenbehartiger van de arbeiders 
te zijn. Domela hield voet bij stuk en 
nam geen deel aan de overige debatten 
omtrent de Arbeidswet. Het was voor 
hem werkelijk een ‘geheel onverschillige 
zaak.’34 Het wetsvoorstel zou uitein-
delijk op 12 april 1889 in de Tweede 
Kamer bijna unaniem worden aangeno-
men. Er was één tegenstem: die van de 
afgevaardigde van Schoterland.35 Het 
was in de Tweede Kamer werkelijk één 
tegenover negenennegentig.

34 Ibidem, 842.
35 Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen Tweede  
 Kamer, Verslag 1888-1889, 1147.

Pieter-Jan Sterenborg (21) is student 
in de bachelor Geschiedenis en Engel-
se taal en cultuur aan de Universiteit 
Utrecht. Dit artikel kwam voort uit 
de cursus Om het lot van de arbeider. 
Zijn interesse ligt in het bijzonder bij 
politieke geschiedenis van de negen-
tiende en vroeg-twintigste eeuw.

Standbeeld Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
Nassauplein Amsterdam. Wikimedia Commons
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DJ René

René Koekkoek over muziek, inspirerende colleges en intellectuele 
geschiedenis
Lotte Kuipers & Joram Schollaardt

Een tikkeltje obsessief, zo karakteriseert René Koekkoek zichzelf. 
Hij kan als historicus tot diep in de nacht doorgaan, maar wanneer 
hij achter de draaitafels staat als dj ook. Koekkoek is junior docent 
aan de afdeling Politieke Geschiedenis en promovendus aan het  
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur. Aanzet sprak 
hem over zijn liefde voor muziek, onderwijs en over zijn onderzoek.  
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Als we René Koekkoek naar zijn pas-
sies vragen, komt als eerste zijn liefde 
voor dj’en ter sprake. Op zijn zestiende 
kocht hij zijn eerste draaitafels en na 
zijn middelbare school besloot hij dj te 
worden. Hiervoor volgde hij cursussen, 
had hij bijbaantjes om zijn materiaal te 
financieren en verhuisde hij naar Am-
sterdam: ‘Daar gebeurt het als je dj wilt 
worden’, aldus Koekkoek. Hij heeft 
wisselend succes gehad en in een aantal 
clubs gedraaid. De muziek die hij draai-
de omschrijft hij als ‘stevige techno’, 
indertijd een vrij onbekend genre bij 
het grote publiek.

Na driekwart jaar dj’en begon Koek-
koek intellectuele honger te krijgen. Van 
een kleine erfenis van zijn oma vertrok 
hij voor zes weken naar China en daar 
kwam hij tot het inzicht dat hij meer 
verdieping zocht. Eenmaal terug in 
Nederland begon hij aan zijn bachelor 
Geschiedenis aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, een keuze die gebaseerd 
was op zijn liefde voor het vak op de 
middelbare school. Zijn eerste cijfers op 
de universiteit waren naar eigen zeggen 
niet denderend, maar dat veranderde 
toen hij inspirerende colleges kreeg 
van onder anderen de Amerikaanse ge-
schiedkundige James Kennedy. Door 
dit soort colleges raakte hij op het pad 
van de politieke, intellectuele en filo-
sofische geschiedenis. ‘Ik had de goede 
docenten op het juiste moment, zij ga-
ven net wat spannendere teksten op dan 
alleen de handboeken, zij hebben het 

vuur aangewakkerd.’ Koekkoeks pas-
sie voor filosofie groeide en hij besloot 
om naast zijn studie Geschiedenis aan 
een bachelor Filosofie te beginnen. On-
dertussen was ook de liefde voor dj’en 
nog niet bekoeld: hij draaide nog steeds 
af en toe en ontmoette op de VU zijn 
vaste draaipartner. 

Koekkoek voor de  
collegezaal
Op deze universiteit kwam Koekkoek 
voor het eerst in aanraking met lesgeven, 
als student-assistent van Chris 
Lorenz. Hij solliciteerde ver-
volgens naar een baan aan de  
Universiteit Utrecht die voor 
de helft bestond uit het doen 
van onderzoek en voor de 
helft uit lesgeven. Dat vindt 
hij nog steeds een leuke com-
binatie, maar ook best pittig 
omdat er minder tijd over-
blijft voor onderzoek. ‘Aan 
de andere kant, bij onderzoek 
doen zit je veel alleen, daar-
om is af en toe lesgeven ook 
fijn.’ Daarnaast vindt hij de 
combinatie ook nuttig voor zijn eigen 
onderzoek: ‘Bij lesgeven ga je terug naar 
de kern, naar de simpele vragen, die je 
kunnen helpen in je eigen onderzoek: 
jezelf de vraag stellen waar je nu eigen-
lijk mee bezig bent.’ 

Met deze vraag heeft Koekkoek zich 
ook beziggehouden toen hij in Cam-
bridge studeerde. Naar zijn idee was het 

‘Ik had 
de goede 
docenten 
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zij hebben 
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aangezet.’’
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onderwijsklimaat anders dan hier: ‘Daar 
hebben ze zo’n passie en zoveel onge-
noegen met intellectuele luiheid, ze zijn 
zo gedreven’, vertelt hij. Naar eigen zeg-
gen herinnert hij zich niet eens zoveel 
meer van de inhoud van de colleges, 
maar wel het gevoel dat zijn bezigheden 
ertoe deden. Dit zou hij ook graag in 
zijn eigen colleges meer terug willen 

zien: ‘Naast vaardigheden en 
kennis zijn de deugden van 
een goede onderzoeker ook 
heel belangrijk. Ik zou daar 
graag eens een college aan 
wijden.’   

Zelf is Koekkoek onder-
zoeker in hart en nieren. 
Opmerkelik genoeg is hij 
het trotst op een artikel dat 
nog moet uitkomen. ‘Hier 
ben ik al een jaar of vijf, 
zes mee bezig. Ik ben er-

aan begonnen in Utrecht en heb er 
in Cambridge verder aan gewerkt. Ik 
wil nagaan hoe politieke denkers in 
de zeventiende eeuw de modellen van 
de Oudheid gebruikten. Nederlanders 
zagen zichzelf als het uitverkoren volk, 
net als de Joden in de Bijbel. Ze ge-
loofden dat God hen had geholpen 
tegen de Spanjaarden. Hier bestond in 
de Republiek een redelijke consensus 
over.’ Omdat de maatschappij door-
drenkt was met religie is het logisch 
dat ook het discours inzake politieke 
en militaire aangelegenheden religieus 
van aard was. 

Aan de hand van een aantal politieke 
denkers wordt in het artikel getoond 
wat voor lessen je kunt leren uit het 
Oude Testament. Daar bestonden na-
melijk veel debatten over. Spinoza staat 
centraal: ‘Door grote politieke denkers 
en filosofen uit het verleden, die ons 
belangrijke lessen geleerd hebben en 
antwoord gaven op grote vragen, lijkt 
het soms alsof alles een heel lang debat 
is, maar die mensen waren juist heel erg 
bezig met hun eigen tijd en problemen 
en niet alleen met hun intellectuele 
voorgangers’. Volgens Koekkoek is dit 
voor ons nog zeer relevant. ‘Mensen 
die indertijd nadachten over de politiek 
waren niet bezig met dezelfde vragen als 
wij, maar hun antwoorden hebben wel 
de wereld waarin wij leven vormgegeven. 
De antwoorden die zij gaven op hun ei-
gen vragen zijn wel degelijk belangrijk 
voor ons, omdat die voor een groot deel 
hebben bepaald hoe wij nu denken.’ 

Onderzoek en universiteits-
kritiek
De focus van Koekkoeks huidige 
onderzoek ligt vooral op noties van bur-
gerschap. Zijn interesse hiervoor komt 
deels voort uit de hedendaagse proble-
men op het gebied van immigratie en 
integratie. ‘Interessant zijn discussies 
over gedeelde identiteit. Bestaat er zo-
iets als “Nederlanderschap”, of hebben 
we meer een neutrale gedeelde noemer 
in de vorm van de grondwet, zoals in 
Amerika?’ Ook in zijn proefschrift 
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zal burgerschap centraal staan. Koek-
koek vergelijkt Amerika, Frankrijk en 
Nederland in de achttiende eeuw: hier 
bestonden toen vrijwel identieke denk-
beelden over burgerschap, die daarna 
weer uit elkaar groeiden. Volgens Koek-
koek is het bovendien interessant dat elk 
van die drie landen eind achttiende eeuw 
een revolutie meemaakte. ‘Hierdoor 
waren ze allemaal bezig met burger-
rechtenkwesties. Vrouwen en tot slaaf 
gemaakte Afrikanen zijn ook mensen, 
dus waarom hebben zij geen rechten? 
Op basis waarvan sluit men mensen uit?’ 
Koekkoek wil middels zijn proefschrift 
meer inzicht verschaffen in de toenma-
lige discussies.

Naast zijn drukke baan als onder-
zoeker en docent vindt Koekkoek tijd 
om zich bezig te houden met Rethink 
UU, een beweging die pleit voor ver-
anderingen binnen de universiteit. ‘Ik 
ben altijd al kritisch geweest tegenover 
de organisatie van de universiteit, maar 
door de bezetting van het Maagdenhuis 
ontvlamde dit nog meer.’ Koekkoek 
kwam erachter dat je vaak niet de enige 
bent met klachten. ‘Ik wil me hiervoor 
inzetten en het voortouw nemen, want 
als wij van Rethink het niet doen, dan 
doet niemand het.’

We vragen hem welke verandering 
hij het liefst zou zien, maar Koekkoek 
kan niet kiezen. Er is een aantal pun-

DJ René
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ten dat hij belangrijk vindt. Zo meent 
hij dat er te veel beslissingen top-down 
worden genomen, waardoor de stem van 
de werkvloer te weinig gehoord wordt. 
Ook is hij kritisch op het beurzensys-
teem. ‘Geesteswetenschappers worden 
behandeld als alle andere wetenschap-
pers. Dit terwijl een bepaald plan van 
een vastgesteld aantal jaren voor een 
groot aantal geesteswetenschappers 
soms niet het geschiktst is.’ Hij pleit 
daarom voor een systeem met flexibelere 
beurzen. Tot slot vindt Koekkoek dat 
historici in Nederland te veel moeten 
publiceren. ‘In Cambridge snapten ze 
niet dat wij zoveel publiceren. Als je daar 
in vijftien jaar twee boeken en een aantal 
artikelen publiceert, heb je het goed ge-
daan. Hier wordt heel veel gepubliceerd, 
maar slechts weinig is de moeite waard.’

Koekkoeks luistertips

Albums
Daft Punk – Homework (1997)
Curtis Mayfield – Curtis (1970)
Dâm Funk – Invite the Light (2015)

Tracks
Wizkid ft. Drake & Skepta - 
Ojuelegba (remix) (2015)
Rena – Dance it off (1981)
Ben Sims – Make some love (2015)

Voor Koekkoeks uitgebreidere beschrijving 
van de luistertips, zie aanzet.wordpress.com

Koekkoek draait nog zo’n vijf à zes 
keer per jaar. ‘Met twee kinderen is 
het lastig om genoeg tijd te vinden, 
maar de hobby is nooit weggegaan. In 
een ander leven was ik graag profes-
sioneel dj geweest.’ Hij vindt het leuk 
om muziek terug te brengen naar de 
roots en is in alle soorten muziek ge-
interesseerd. Steeds probeert hij weer 
nieuwe muziek te ontdekken. In deze 
context neemt Koekkoek sterk stelling 
tegen de geschiedkundige neiging tot 
nostalgie. Vroeger was niet alles be-
ter: ‘Ook mensen in de techno-scene 
zeggen soms dat er niets beters wordt 
gemaakt, maar je moet niet blijven 
hangen in het verleden.’

René Koekkoek (1985) is 
verbonden aan de afdeling Po-
litieke Geschiedenis. In zijn 
proefschrift onderzoekt hij 
de betekenis en idealen van 
burgerschap ten tijde van de At-
lantische revoluties. Momenteel 
verblijft hij als gastonderzoe-
ker in Princeton, New Jersey. 
René woont samen met zijn 
vriendin Fedja en hun twee 
kinderen Cosima en Clovis in 
Amsterdam. Hij dj’t onder de 
naam Shackleton en vormt sa-
men met een goede vriend het 
duo Starfunk Boogie.
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Fictie die de  
historische werkelijk-
heid benadert
De serie Unsere Mütter, unsere Väter in het debat tussen historische 
beleving en authentieke representatie
Eline Kemps

De makers van de Duitse miniserie Unsere Mütter, unsere Väter wil-
len een discussie tussen de generaties over de Tweede Wereldoorlog 
aanzwengelen. In dit artikel analyseert Eline Kemps, aan de hand 
van theorieën van Hayden White en Natalie Zemon Davis, de wijze 
waarop de makers van deze miniserie het verleden oproepen en ac-
tualiseren, om zo een aanzet te geven tot het voeren van dit debat.
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‘Der Krieg wird das Schlechteste in 
uns zum Vorschein bringen’,1 voor-
spelt een van de hoofdpersonen uit de 
historische miniserie Unsere Mütter, 
unsere Väter. Vijf Duitse jongeren ne-
men in 1941, aan de vooravond van de 
strijd aan het Oostfront, afscheid van 
elkaar met de belofte dat ze met kerst 
weer thuis zijn. Vol toekomstplannen 
en optimistisch over de afloop van de 
oorlog geloven ze dat de eindzege van 
Duitsland binnen handbereik is. De 
miniserie Unsere Mütter, unsere Väter 
toont ‘hoe de oorlog was’, maar herin-
nert het publiek er tevens aan om ‘die 
Mauer des Schweigens’2, het zwijgen 
over de gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog, te doorbreken. Deze 
ambivalente doelstelling zorgt ervoor 
dat de serie past in het debat rondom 
het verleden op het scherm. Historici 
verschillen namelijk met elkaar van 
mening over de vraag of films en te-
levisieseries passen in het historische 
discours. Veel academische historici zijn 
kritisch op het gebruik van film om het 
verleden te representeren. Volgens hen 
bevatten films te veel fictie en te weinig 
informatie, omdat ze geen tijd beste-
den aan reflectie, verificatie en debat.3 

1 P. Kadelbach e.d., Unsere Mütter, unsere Väter  
 (2013).
2 N. Marbe, ‘Unsere Mütter, unsere Väter’  
 (versie 22 maart 2013), http://www. 
 volkskrant.nl/dossier-archief/unsere-mutter- 
 unsere-vater~a3413422/ (10 maart 2015).
3 Vakgroep Geschiedenis, ‘Les 6: De kritieken 
 bekritiseerd’ (zj), http://www.film-en- 

Toch zijn er ook tolerantere historici die 
geloven dat film juist een adequate re-
constructie van het verleden kan geven 
door de levendigheid ervan te herope-
nen.4  

De miniserie Unsere Mütter, unsere 
Väter wordt geanalyseerd aan de hand 
van de theorieën van ge-
schiedfilosoof Hayden 
White en de historica Na-
talie Zemon Davis. Beiden 
zijn voorstander van dit 
verleden in beeld, maar 
om verschillende rede-
nen. Davis staat voor het 
streven naar authentici-
teit in historische films, 
een reconstructie van 
het verleden in zijn oor-
spronkelijke zuiverheid.5 
Er moet inzicht gegeven 
worden in de soul of the 
past, de waarden van de afgebeelde peri-
ode, en tegelijkertijd moet de strangeness 
of the past gerespecteerd worden door 
het verleden als iets wezenlijk anders 

 geschiedenis .ugent .be/ index .php?m= 
 default&a=les.view&id=6 (24 april 2015);  
 R. B. Toplin, ‘The Filmmaker as Historian’,  
 American historical review 93-5 (1988) 1220.
4 R. A. Rosenstone, ‘History in Images/History  
 in Words: Reflections on the Possibility of  
 really Putting History Onto Film’, American  
 historical review 93 - 5 (1988) 1226.
5 C. Lorenz, De constructie van het verleden.  
 Een inleiding in de theorie van de geschiedenis  
 (Amsterdam 2014), 119, 120; Ankersmit,  
 ‘Postmodernisme en geschiedbeoefening’,  
 (zj), http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications 
 /PU00010011.pdf 60. 

‘Unsere 
Mütter, 

unsere Väter’ 
herinnert 

het publiek 
eraan ‘die 

Mauer des 
Schweigens’ 

te doorbreken
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te beschouwen dan het heden. Boven-
dien moeten props en locaties gebruikt 
worden om een connectie met het ver-
leden weer te geven en zodoende de 
look of the past te creëren.6 Voor White 
daarentegen is deze historische accu-
raatheid ondergeschikt aan het verhaal 

en de historische bele-
ving die overgebracht 
wordt. Hij spreekt in 
de geschiedwetenschap 
over interpretatie, een 
‘fictie van de feitelijke 
weergave’ door historici 
die informatie selectief 
transformeren naar fei-
ten.7 De vraag is nu waar 
de serie Unsere Müt-
ter, unsere Väter, aan de 
hand van de concepten 
van deze academici, te 
positioneren is in het 

debat tussen historische authenticiteit 
en historische beleving in visuele media. 
Hierbij wordt in dit artikel de nadruk 
gelegd op het doel van de makers en de 
inhoud van de serie.

Een dialoog tussen  
generaties 
Het levensverhaal van de vader van Nico 

6 N. Z. Davis, ‘“Any Resemblance to Persons  
 Living Or Dead”: Film and the Challenge of  
 Authenticity’, The Yale Review 76 (1987) 272,  
 273.  
7 Lorenz, De constructie van het verleden, 58, 119, 
  128, 131; White, ‘Historiography and  
 Historiophoty’, 1194-1196.

Hofmann, de initiator van de serie, 
vormde het uitgangspunt van de serie. 
Vader Hofmann, die op hoogbejaarde 
leeftijd zijn ervaringen wilde delen met 
zijn zoon, werd op zijn achttiende naar 
het Oostfront gestuurd en kwam als 
een gebroken pacifist terug, vastbeslo-
ten anderen nooit iets op te dringen.8 
Deze miniserie zou het verleden zo 
dicht mogelijk moeten benaderen om 
de historische beleving aan het publiek 
over te brengen. Er werd hulp inge-
roepen van experts van verschillende 
historische en militaire instanties, zoals 
het Militärgeschichtliches Forchungsamt 
Potsdam, het Moses Mendelssohn Zen-
trum für Europäisch-Jüdische Studien, 
Militärhistorisches Museum Dresden en 
het Department of International His-
tory, om het scenario te controleren 
op historische juistheid, authenticiteit 
en waarschijnlijkheid.9 Het productie-
proces duurde tien jaar, omdat de serie 

8 M. van Bracht, ‘Met kerst zijn we weer thuis’  
 (versie 28 december), http://www.vpro.nl/ 
 lees/gids/dagtips/2013/52/zaterdag.html (12  
 maart 2015).  
9 Spiegel Online Kultur, ‘“Unsere Mütter,  
 unsere Väter”: Das TV-Ereignis des Jahres  
 im Schnellcheck’ (versie 17 maart 2013)  
 http://www.spiegel.de/kultur/tv/unsere- 
 muetter-unsere-vaeter-im-schnellcheck- 
 a-889183.html  (10 maart 2015) ; U. Scheer,  
 ‘Drehbuchautor Stefan Kolditz: Mit den  
 Kategorien Gut und Böse kommst du  
 nicht weit’ (19 maart 2013) http://www.faz. 
 net/aktuell/feuil leton/medien/unsere- 
 muetter-unsere-vaeter/drehbuchautor-stefan- 
 kolditz-mit-den-kategorien-gut-und-boese- 
 kommst-du-nicht-weit-12119592.html  (20  
 mei 2015)

De miniserie 
moet het 
verleden 
benaderen om 
de historische 
beleving aan 
het publiek 
over te 
brengen
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grote intensiteit en precisie verlangde.10 
De makers namen de authenticiteit van 
het verleden zeer serieus, maar dit stond 
in dienst van de dialoog over de oor-
log tussen verschillende generaties die 
de serie met deze historische beleving 
moest uitlokken.11 Zoals de titel van de 
serie al doet vermoeden, was het idee 
dat kinderen en kleinkinderen massaal 
op hun vaders, moeders en grootouders 
af zouden stappen om het zwijgen te 
doorbreken.

Dit doel van de makers om, nu de 
oorlogsgeneratie langzaam uitsterft, het 
verleden bespreekbaar te maken, past 
goed binnen de hernieuwde aandacht 
voor het eigen leed in de oorlog die de 

10 Scheer, ‘Drehbuchautor Stefan Kolditz: 
11 P. Huijnen, ‘Wat deed opa eigenlijk tijdens  
 de oorlog?’ (versie 21 maart 2013), http:// 
 duitslandinstituut.nl/artikel/63/wat-deed- 
 opa-eigenlijk-tijdens-de-oorlog (3 mei 2015). 

huidige tijd kenmerkt.12 De serie Un-
sere Mütter, unsere Väter haakt immers 
in op ‘het verdwijnen van tijdgenoten’ 
dat de Duitse gemoederen sinds de ja-
ren tachtig bezighoudt. Het is de mode 
om ooggetuigen, ofwel tijdgenoten van 
Hitlers Duitsland, aan het woord te la-
ten en hiermee de vraag te stellen hoe 
toekomstige generaties met het nazi-
verleden moeten omgaan.13 Zodoende 
concentreren de makers zich op histori-
sche beleving, de ‘fictie van de feitelijke 
weergave’ van White, die ondersteund 
wordt door historische authenticiteit, 
het tonen van de oorspronkelijke zui-
verheid van het verleden die Davis zo 
belangrijk acht. Dit is kenmerkend 

12 A. Verbij, ‘Vraag het aan Grossvater!’, De  
 Groene Amsterdammer 13 (2013) 10.
13 P. Dassen, e.a., Duitsers als slachtoffers: het  
 einde van een taboe?  (Amsterdam 2007) 10,  
 34, 36.

De vijf vrienden proosten de avond voor de strijd aan het oostfront op hun vriendschap. De juiste militaire 
kleding creëert hier een overtuigende ‘look of the past’.
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voor het genre docudrama waar de serie 
onder geschaard kan worden. Volgens 
de filmwetenschapper Tobias Ebbrecht 
bestaat dit uit documentaire en fictie 
met de wens van het publiek om hun 
eigen begrip van de geschiedenis onder-
steund te zien door historisch bewijs.14 
De inhoud van de serie beantwoordt 
deze wens.

Het vertellen van een  
verhaal
Juni 1941: Vijf vrienden vieren op 
‘swingmuziek’ van Teddy Stauffer het 
geloof in de Duitse overwinning. Dit 

is hun laatste avond sa-
men voordat de strijd 
aan het oostfront be-
gint en ze proosten op 
hun vriendschap. De 
jolige sfeer slaat echter 
om wanneer er buiten 
beeld op de deur wordt 
geklopt. Begeleid door 
lage muziektonen wor-

den de gezichtsuitdrukkingen van de 
personages weergegeven. Er wordt een 
spanning gecreëerd die door het bin-
nentreden van een SS-officier wordt 
bevestigd. Hij laat weten dat aanwezig-
heid van Joden en het luisteren naar 
swingmuziek verboden is en een van de 

14 T. Ebbrecht, ‘Docudramatizing history  
 on TV. German and British docudrama and  
 historical event television in the memorial  
 year 2005’, European Journal of Cultural  
 Studies 10-1 (2007) 40.

personages zich op de Prinz-Albrecht-
strasse 8 moet melden.15 

Voor de inhoudelijke toets is deze 
beginscène illustratief. Uit de his-
toriografie over dit thema blijkt dit 
fragment dicht bij de authentieke 
situatie te komen. De jolige sfeer on-
der de vijf jongeren illustreert het 
vertrouwen in de goede afloop dat in 
juni 1941 nog onder het Duitse volk 
en de Duitse legerleiding heerste over 
de Russische veldtocht. Er was binnen 
de strijdkrachten weinig informatie be-
kend over het land waar ze heengingen, 
het terrein dat ze moesten trotseren, de 
richting die ze moesten bepalen en het 
klimaat wat ze te verduren zouden krij-
gen. Drie miljoen Duitsers zouden in 
de morgen van 22 juni 1941 de strijd 
aangaan met de Russische verdedi-
ging.16 Het geloof in de overwinning 
toont bovendien dat de serie inzicht 
geeft in de heersende waarden, relaties 
en kwesties van de periode, de soul of the 
past. Tevens presenteren de goederen, 
kleding en gebouwen een authentieke 
look of the past. Zo gold de swingmu-
ziek van Teddy Stauffer destijds als 
verboden, omdat die indruiste tegen de 
nationaalsocialistische leer en was het 
Gestapo hoofdkwartier inderdaad aan 
de Prinz-Allbrechtstrasse 8 gevestigd.17 

15 Kadelbach Unsere Mütter, unsere Väter. Eerste  
 aflevering: 00:05:03 – 00:10:55.
16 I. Baxter, German Army on the Eastern Front:  
 The Advance. Rare Photographs from Wartime  
 Archives  (Barnsley 2015) 5, 150.
17 S. Slager, ‘Echte popsterren zitten in de bak’,  

De personages 
en de verhaal-
lijn zijn 
geromantiseerd, 
gedramatiseerd
en fictief
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Ook de militaire kleding is kloppend, 
blijkt uit foto’s uit het zeer recente werk 
German Army on the Eastern Front van 
Ian Baxter.18 De specifieke concepten 
van Davis blijken zodoende goed gere-
presenteerd te worden.

Desondanks blijkt ook uit deze 
inhoudelijke toets dat de represen-
tatie van het verleden niet volledig 
authentiek is. De personages en de 
verhaallijn zijn fictief, geromantiseerd 
en gedramatiseerd. Deze aspecten zor-
gen voornamelijk voor de historische 
beleving van het verleden die White 
zo belangrijk acht.19 De onuitgespro-

 Trouw, (29 augustus 2012) en E. Machintosh,  
 Sisterhood of Spies. The Women of the OSS  
 (Annapolis 2009) 136; A. Mineau, SS  
 Thinking and the Holocaust (Amsterdam  
 2012) 30, 63, 88.
18 Baxter, German Army on the Eastern Front, 10-55. 
19 C. Vos, Bewegend Verleden. inleiding in  
 de analyse van films en televisieprogramma’s  

ken verliefdheid tussen Charlotte en 
Wilhelm, twee personages uit de serie, 
zorgt voor beleving, maar samen met 
de dramatisering van beeld en geluid 
tevens voor een ‘fictie van de feite-
lijke weergave’. Bovendien ligt hier de 
nadruk op identificatie waardoor de 
personages met hun toekomstplannen 
en gevoelens vooral worden gekop-
peld aan jongeren van de huidige tijd. 
Hierdoor is er sprake van actualisering 
in plaats van strangeness of the past en 
authentieke representatie van het ver-
leden. Zodoende lijken de waarden 
van Davis enerzijds te botsen, maar 
anderzijds samen te komen. Er is wel 
degelijk gepoogd historische authenti-
citeit te bereiken, maar wederom lijkt 
het verhaal in te zetten op een histori-
sche beleving door identificatie. 

 (Amsterdam 2004) 155. 

De historische beleving wordt versterkt door romantisering. De onuitgesproken verliefdheid tussen Charlotte (l) 
en Wilhelm (r). 
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Afsluitend
Uit de inhoudelijke toets en het doel 
van de makers blijkt dat in Unsere 
Mütter, unsere Väter historische authen-
ticiteit een middel is om historische 
beleving te creëren. Zowel de con-
cepten van Davis, als die van White 
kunnen teruggevonden worden in de 
serie. De makers streven naar authen-
ticiteit door gedegen onderzoek, maar 
deze staat in dienst van het opwekken 
van een historische beleving bij de kij-
ker die aan moet zetten tot een gesprek 
tussen de generaties over de oorlog. 
Hierdoor komt deze serie uiteindelijk 
dichter bij de wensen van White dan 
bij die van Davis. Ik wil echter een 
lans breken voor de stelling dat deze 
historische beleving niet per defini-
tie negatief is. Historische correctheid 
moet het streven zijn, maar een film is 
niet minder waardevol voor het bieden 

van een historische beleving wanneer 
de authenticiteit achterblijft. Het be-
spreken van het verleden als gevolg van 
deze beleving kan immers zorgen voor 
een begrip van de gebeurtenissen uit 
het verleden. De serie Unsere Mütter, 
unsere Väter kan daarom gezien worden 
als fictie die de historische werkelijk-
heid probeert te benaderen in de wens 
tot publiek debat. 

Eline Kemps (23) is masterstudent 
Publieksgeschiedenis aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Haar 
bachelorscriptie schreef ze vorig jaar 
aan de Universiteit Utrecht bij het 
onderzoeksseminar Publieksgeschie-
denis: Het verleden in beeld. Hier 
kwam haar interesse voor hedendaag-
se geschiedenis samen met haar wens 
dit voor een breed publiek behapbaar 
te maken.
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Wenen staat in het verder redelijk 
conservatieve Oostenrijk al sinds de 
introductie van democratie in 1918 
bekend als een links bolwerk, en de soci-
aaldemocratische partij heeft hier sinds 
1945 ononderbroken geregeerd. Dat 
Wenen nog steeds een ‘rode’ stad is zie 
ik iedere dag wanneer ik langs het Karl-
Marx-Hof loop, een in de jaren dertig 
van de vorige eeuw door de gemeente 
gebouwd wooncomplex. De stad 
staat vol met dit soort Gemeindebau, 
en woningcorporaties hebben, anders 
dan in Nederland, geen enkele rol ge-
had in de bouw van de meer dan 1800 
sociale woningbouwcomplexen: het is 
een puur gemeentelijk project.

Misschien kunnen wij wat dit be-
treft in Utrecht wat van Wenen leren. 

In Utrecht is het tekort aan woonruim-
te, vooral voor starters, al jarenlang een 
punt van discussie. Zo stelt de nieuwe 
Utrechtse partij ‘Student en Starter’, 
getuige haar verkiezingsprogramma van 
2014, het woningtekort in onze stad 
te willen oplossen door de ‘overdreven 
regeldruk’ voor woningcorporaties op 
te heffen. Nederlandse woningcorpora-
ties komen echter vooral in het nieuws 
door fraudeschandalen, mismanage-
ment, de exorbitante salarissen van 
hun bestuursleden, en hun falen in het 
aanbieden van voldoende betaalbare 
huurwoningen. Meer, en niet minder, 
overheidscontrole lijkt hier nodig. We 
doen er daarom beter aan het Weense 
model eens serieus te bekijken. Idee 
voor een pilot in Utrecht?

Wenen
Jelle Wassenaar

 Karl-Marx-Hof (© Bwag/Commons)

G
R

A
N

D
 T

O
UR



 31

INDONESIËRS
De migranten die na de onafhanke-
lijkheid van Indonesië in 1947 naar 
Nederland trokken werden hartelijk 
ontvangen, zoals deze Indische fami-
lie op Amsterdam Centraal in 1962. 
Deze vluchtelingen werden niet gezien 
als buitenlanders, maar als Nederlan-
ders. Meer dan 300.000 Indonesiërs 
kwamen in de eerste jaren na de on-
afhankelijkheid naar Nederland. Een 
deel had een Europese achtergrond 
en keerde als het ware terug uit de 
kolonieën. Een ander deel van de mi-
granten was Indonesisch staatsburger, 
warga negara, maar kreeg daar later 
toch spijt van. 

Exodus
Remy Balistreri

In de nieuwe rubriek Perspectief 
zet Aanzet dit keer de huidige 
ontvangst van vluchtelingen in 
een historisch perspectief. Hoe 
gingen generaties Nederlanders 
voor ons om met de plotse-
linge komst van grote groepen 
nieuwkomers?

Bron: javapost.nl
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OTTOMANEN
‘Liever Turks dan Paaps’, riepen de  
Watergeuzen tijdens de Opstand, om aan 
te geven hoe anti-katholiek zij waren. De 
grote stroom Ottomanen die rond 1600 
naar de Republiek toog was dan ook van 
harte welkom. In de Ottomanen werd 
immers een gemeenschappelijke bond-
genoot tegen het katholicisme gezien. 
De aanvankelijke afkeer tegen de islam 
van de zestiende eeuw maakte plaats voor 
deze pragmatische afweging. In het strip-
verhaal wordt de komst van zestien Turkse 
mannen en vrouwen aangekondigd. De 
bijschriften zijn lovend: de meisjes zijn 
mooi en lief, de kinderen zindelijk en 
jongens jong en fris.

DUITSE LANDLOPERS
In de negentiende eeuw waren Duitse 
landlopers in Nederland een groot 
probleem. De Leidse migratiehistorici 
Herman Obdeijn en Marlou Schrover 
schreven in hun studie ‘Komen en 
gaan’ uit 2009 dat de landlopers de-
zelfde slechte reputatie hebben als 
‘Marokkaanse straatschoffies’ nu. Aan 
de landlopers werd een groot aantal 
negatieve eigenschappen toegeschre-
ven, zoals onzedelijkheid en luiheid. De 
uitzetting van de landlopers verliep ge-
organiseerd: in volle treinen werden zij 
over de Duitse grens gezet.

Anoniem, Van Turksche mannen, Turksche 
vrouwen, prent (1791 - 1812, Rijksmuseum

 Pieter Jansz. Quast, Landloper met mitella, uit de 
serie Landlopers en bedelaars, Rijksmuseum
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Mexicaanse 
warlords

Mexico’s hedendaagse drugsbaronnen in een nieuw 
theoretisch kader
Michael Bremmers 

‘war-lord, n. […] b. In China, a military commander who had a 
regional power base and ruled independently of the central go-
vernment, esp. in the period 1916–28.’ 

Bovenstaande is een van de definities die de Oxford English Dictio-
nary geeft aan de term warlord, afgeleid van het Duitse Kriegsherr. In 
dit artikel betoogt Michael Bremmers dat dit concept niet alleen op 
China toepasbaar is. Ook in Mexico bestaan politiek onafhankelijke 
militaire leiders: de drugsbaronnen.
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Op 11 juli 2015 ontsnapte Mexico’s most 
wanted drugsbaron, Joaquín Guzmán 
Loera, uit zijn cel in de zwaarbewaakte 
Altiplano-gevangenis.1 Onder zijn lei-
ding is het Sinaloa-netwerk uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste en grootste 
spelers in de drugsoorlog die Mexico 
al jaren teistert. Hierbij is volgens de 
Amerikaanse historicus en Latijns-Amerika- 
specialist Paul Gootenberg sprake van 
‘an open battle for supremacy between 
and within the Mexican government 
and countering and splintering traf-
ficker groups’.2 Complexe, historische 
factoren liggen aan deze strijd ten 
grondslag en dienen als voedingsbo-
dem voor de huidige netwerken van de 
georganiseerde misdaad. 

Tot op zekere hoogte duidt de he-
dendaagse drugssmokkel uit Mexico 
naar de Verenigde Staten op een con-
tinuïteit in de regio, aangezien Mexico 
een lange smokkeltraditie naar Ame-
rika kent. Twee belangrijke spelers in 
de huidige Mexicaanse drugsstrijd, 
het Sinaloa-netwerk en de Tijuana-
organisatie, zijn voortgekomen uit de 
Guadalajara-organisatie die in de jaren 
tachtig de drugshandel domineerde. 
Andere bekende drugsorganisaties zijn 
Los Zetas, Gulf, Carillo Fuentes ofwel 

1 Amanda Macias en Barbara Tasch,  
 ‘This astounding mistake led to “El Chapo”  
 Guzmán’s prison escape’, UK Business Insider,  
 (30 juli 2015). 
2 Paul Gootenberg, ‘Cocaine’s Long March  
 North, 1900-2010’, Latin American Politics  
 and Society 54 (2012) 1, 159-180, aldaar 177.

Juarez, Beltran Leyva en La Familia Mi-
choacán. Deze netwerken hebben in de 
strijd om de Mexicaanse drugsmarkt in 
diverse allianties tegen elkaar gestreden. 
Veelal zijn vroegere vrienden nu vijan-
den en vice versa.3 

Op de handel in drugs zijn in de loop 
der jaren verschillende labels geplakt. 
Sommigen typeren dit als narco-terro-
risme of zelfs terrorisme, terwijl andere 
auteurs het als criminal insurgency om-
schrijven.4 Deze labels omschrijven de 
situatie in Mexico echter niet adequaat 
genoeg, zoals onder meer Amerikaans 
onderzoeker van transnationale misdaad 

3 Gootenberg, ‘Cocaine’s Long March North’,  
 161; John P. Sullivan en Adam Elkus, ‘State of  
 Siege: Mexico’s Criminal Insurgency’, 
 http://smallwarsjournal.com/mag/docs- 
 temp/84-sullivan.pdf (1 december 2014)  
 4; Luis Astorga, ‘México: Organized Crime  
 Politics and Insecurity’, in: Dina Siegel  
 en Henk van de Bunt (eds.),  
 Traditional Organized Crime in the Modern  
 World. Responses to Socioeconomic Change (New  
 York 2012) 149-166, 152-153; en Migu 
 el R. Salazar en Eric L. Olson, ‘A Profile of  
 Mexico’s Major Organized Crime Groups’,  
 https://www.wilsoncenter.org/sites/default/fi 
 les/profile_organized_crime_groups.pdf (1 ok 
 tober 2014) 4-13.
4 Zie voor de term (narco-)terrorisme: Phil  
 Williams, ‘The Terrorism Debate Over Mexi 
 can Drug Trafficking Violence’, Terrorism  
 and Political Violence 24 (2012) 2, 259-278,  
 aldaar 260-261; en Sylvia M. Longmire en  
 John P. Longmire, ‘Redefining Terrorism:  
 Why Mexican Drug Trafficking is More  
 than Just Organized Crime’, Journal of Strategic  
 Security 1 (2008) 1, 35-52, aldaar 35. Zie voor  
 de term criminal insurgency o.a.: Williams,  
 ‘The Terrorism Debate’, 260-262; en Sam  
 Quinones, ‘State of War’, Foreign Policy,  
 30 september 2009.
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Phill Williams stelt.5 In dit artikel wordt 
daarom gekeken of het label ‘warlordis-
me’ van toepassing is op de Mexicaanse 
drugsnetwerken van de eenentwintig-
ste eeuw. Hiervoor wordt allereerst een 
werkdefinitie van warlordisme opge-
steld, waaraan de organisaties Sinaloa en 
La Familia worden getoetst.

‘Warlordisme’
Voor dit onderzoek is de definitie van 
de Amerikaanse onderzoekster en war-
lorddeskundige Kimberly Marten als 
uitgangspunt genomen. Marten heeft 
een kader geformuleerd dat casussen 
vergelijkbaar maakt op oorzaken, fa-
cilitering, eigenschappen en gevolgen 
van warlordisme. In haar werk stelt ze: 
‘warlords today are neither state build-
ers nor state destroyers. They are instead 
state parasites and hence creatures of 
the state system.’6 Bovendien contro-
leren deze individuen kleine territoria 
door een combinatie van patronage en 
geweld. Warlords onderscheiden zich 
van andere gewelddadige niet-statelijke 
actoren door hun focus op territoriale, 
persoonlijke patronage.7 

Dit is terug te zien in de vier ken-
merkende eigenschappen van warlords 
die Marten noemt, punten die ook 

5 Ibidem, 261-262; en Sullivan en Elkus, ‘State  
 of Siege’, 2-5.
6 Kimberly Marten, ‘Warlords’, in: Hew Stra- 
 chan en Sibylle Scheipers (eds.), The Changing  
 Character of War (Oxford 2011) 302-314,  
 aldaar 302-303.
7 Ibidem, 305.

door andere auteurs worden erkend.8 
Allereerst dient desintegratie van de 
centrale autoriteit als basis voor de 
opkomst van lokale warlords. Door-
dat de staatsmacht verzwakt, kan 
deze niet meer het hele territorium 
controleren. Warlords vullen dit ont-
stane machtsvacuüm op door zelf 
voor bescherming en veiligheid te  
zorgen.9 

Ten tweede zijn de acties van war-
lords gebaseerd op eigenbelang, en niet 
op enige vorm van bijvoorbeeld ideo-
logie. Warlords zijn uit op rijkdom en 
een betere positie, waarbij zij worden 
gedreven door een ‘overwhelming com-
mercial motive.’10 Met de zogeheten 
‘grijze handel’ – de handel in primaire 
grondstoffen als hout, olie, diamanten, 
rubber en ijzererts, maar ook de handel 
in drugs en wapens – wordt veel geld 
verdiend, en de handel leent zich dan 
ook goed voor warlordeconomieën.11 

Ten derde vormen charisma en 
patronagebanden de basis voor de au-

8 Kimberly Marten, ‘Warlordism in Compara- 
 tive Perspective’, International Security 31  
 (2006) 3, 41-73, aldaar 48.
9 John P. Sullivan en Robert J. Bunker, ‘Drug  
 Cartels, Street Gangs, and Warlords’, Small  
 Wars & Insurgencies 13 (2002) 2, 40-53,  
 aldaar 51; John Mackinlay, ‘Defining Warlords’, 
  International Peacekeeping 7 (2000) 1, 48-62,  
 aldaar 50-51 en 53; Paul Jackson, ‘Warlords as  
 Alternative Forms of Governance’, Small Wars  
 & Insurgencies 14 (2003) 2, 131-150, aldaar  
 133 en 135-136; en Marten, ‘Warlords’, 305.
10  Mackinlay, ‘Defining Warlords’, 59.
11 Jackson, ‘Warlords as Alternative’, 138 en  
 144-145.
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toriteit van warlords; hiermee wordt 
de lokale legitimiteit gevestigd en ge-
consolideerd. Het onderhouden van 
patronagenetwerken is een van de 
manieren om territoriale controle te 
versterken. Dit neemt niet weg dat 
warlords ook geweld gebruiken om 
hun lokale macht te consolideren. 
Omdat patronage en charisma echter 
minder kostbare middelen zijn om 
de bevolking te beheersen dan een 
continue, fysieke strijd om de heer-
schappij, vormen zij de basis voor hun  
autoriteit.12

Tot slot is er door het personalisti-
sche bewind van de warlords sprake van 
verdere fragmentatie van de bestaande 
politieke en economische structuren in 
een staat. Warlords verstoren namelijk 
de vrije stroom van handel, waardoor 
economische activiteiten worden 
beperkt tot een lokaal niveau en inves-
teringen onvoorspelbaar worden.13 Dit 
heeft een negatief effect op de econo-
mische ontwikkeling van het gebied. 
Door het omkopen van ambtenaren en 
het overnemen van staatsactiviteiten, 
hollen warlords de politieke staatsstruc-
turen uit.

Het resterende deel van het stuk 
spitst zich toe op de Mexicaanse casus 
aan de hand van twee netwerken: het 
Sinaloa-netwerk van Joaquín Guzmán 

12 Ibidem, 137-138 en 147; Sullivan en Bunker,  
 ‘Drug Cartels’, 51; Marten, ‘Warlords’, 303- 
 304; en Marten, ‘Warlordism in Comparative  
 Perspective’, 47 en 52.
13 Ibidem, 48.

Loera en La Familia Michoacán, geleid 
door Nazario Moreno González en Ser-
vando Gomez.

Mexico’s machtsvacuüm 
Vaak wordt de Guadalajara-organisatie 
als grote voorloper van de hedendaagse 
drugsnetwerken gezien. Het verval van 
deze organisatie eind jaren tachtig en 
de opkomst van nieuwe Mexicaanse 
drugsnetwerken vielen grotendeels sa-
men met de desintegratie van de staat. 
Dit is de grondoorzaak van warlor-
disme in Martens definitie. Vanaf circa 
1990 nam de macht van de Partido 
Revolucionario Institucional (PRI; In-
stitutionele Revolutionaire Partij) af. In 
2000 kwam zelfs een einde aan zeventig 
jaar PRI-bestuur, en hiermee ook aan de 
gecentraliseerde politieke controle. De 
gewapende drugsorganisaties maakten 
gebruik van deze situatie door territo-
ria te claimen en hier hun operaties op 
te zetten en uit te breiden.14 Opvallend 

14 Astorga, ‘México’, 149-150; Quinones, ‘State  
 of War’; en George W. Grayson, ‘Mexico and  

Invloedssferen van zes Mexicaanse drugssyndicaten, 
November 2013. Flickr.com 
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is dat de Mexicaanse drugssyndicaten 
naast dit politieke vacuüm in Mexico 
tevens in een leemte op de drugsmarkt 
sprongen. Dit ontstond nadat de grote 
organisaties uit Colombia, de organi-
saties in Medellín en Cali, eind jaren 
tachtig waren ontmanteld.

Eigenbelang als motief
Kijkend naar het tweede kenmerk van 
warlordisme, eigenbelang als moti-

vatie, kan gesteld 
worden dat voor 
de meeste smokke-
lende en criminele 
organisaties geld 
verdienen het be-
langrijkste doel is. 
Het lijkt dan ook 
voor de hand te lig-
gen dat dit voor de 
Mexicaanse drugs-
baronnen geldt. 
Voor Guzmans Si-
naloa-netwerk was 
geld een belangrijke 
motivatie. Zo richt-
te Guzmán zich 
naast de produc-

tie en smokkel van en handel in drugs 
ook op andere lucratieve activiteiten als 
mensensmokkel en ontvoering.15 Hoe-

 the Drug Cartels’ (augustus 2007),  
 www.fes-seguridadregional.org/images/stories 
 /docs/4036-001_g.pdf (1 oktober 2014) 2.
15 Ibidem, 4; en George W. Grayson, The Car 
 tels: The Story of Mexico’s Most Dangerous Cri- 
 minal Organizations and Their Impact on U.S.  

veel geld hierin omging blijft giswerk, 
aangezien er geen duidelijke boekhou-
ding werd bijgehouden bij dergelijke 
illegale activiteiten. In 2009 schatte 
het Amerikaanse Forbes Magazine het 
persoonlijke vermogen van Guzmán 
op één miljard Amerikaanse dollars. 
Dit leverde hem de 41e plaats op de 
lijst van machtigste mensen ter wereld 
op, terwijl de toenmalige Mexicaanse 
president Calderón de lijst niet eens 
haalde.16

Bij La Familia lijkt er op het eerste 
gezicht een andere motivatie dan geld 
te spelen. De leiders van La Familia, 
Moreno en Gómez, profileerden hun 
organisatie sterk religieus-fundamenta-
listisch en verantwoordden hun acties 
met behulp van religie. Binnen de kort-
ste keren groeide de organisatie echter 
uit tot een van de belangrijkste drugs-
netwerken van Mexico en verdiende zij 
enorme bedragen met drugsgerelateer-
de activiteiten, zoals de productie van 
methamfetamine. Een investering van 
circa 83.000 dollar voor de productie 
van 100 kilo methamfetamine, zou de 
organisatie hierbij circa 290.000 dollar 
opleveren, aldus een voormalig lid van 
de organisatie. Ook hield de organisatie 
zich bezig met vergelijkbare bezigheden 
als die van het Sinaloa-netwerk: afper-

 Security (Santa Barbara 2013) 248-249 en 251.
16 Forbes Magazine, ‘The World’s Most Powerful 
  People’ (11 november 2009), www. 
 forbes.com/2009/11/11/worlds-most- 
 powerful-leadership-power-09-people_land. 
 html (12 januari 2015).

Guzmán 
stond op de 
41e plaats van 
de lijst met 
de machtigste 
mensen 
ter wereld, 
president 
Calderón 
haalde de lijst 
niet
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sing, het innen van protection money, 
ontvoering, diverse ‘legale’ bedrijfjes, de 
uitgifte van leningen, mensensmokkel 
en diefstal en heling van mineralen en 
auto’s. Het kan dan ook niet ontkend 
worden dat het maken van winst, en 
dus eigenbelang, ook voor La Familia 
een belangrijke drijfveer was. Door de 
discrepantie tussen de religieuze profi-
lering van de organisatie en haar daden, 
kan de religiositeit wellicht beter gezien 
worden als middel om de organisatie 
bijeen te houden in het traditioneel 
christelijk-religieuze Mexico dan als 
einddoel. Eigenbelang kan dan ook als 
primaire motivatie van de organisatie 
gezien worden.17

Persoonlijk leiderschap
Het verdiende geld werd niet alleen ge-
investeerd met het oog op winst in de 
directe toekomst, maar ook gebruikt 
om de banden met de bevolking te on-
derhouden. Dit is het derde kenmerk 
van warlords: het gebruiken van charis-
ma en persoonlijke banden als basis van 
autoriteit. Guzmán onderhield bijvoor-
beeld wegen en kerken, zorgde voor een 

17 Grayson, The Cartels, 79-81; George W.  
 Grayson, ‘La Familia Drug Cartel: Implications 
  for U.S.-Mexican Security’, Strategic Studies  
 Institute (December 2010) via: http://www. 
 strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/ 
 PUB1033.pdf (9 januari 2015) iii-iv, 2, 35,  
 37-43, 48-52 en 60; en June S. Beittel  
 (Congressional Research Service), Mexico’s  
 Drug Trafficking Organizations: Source and  
 Scope of the Violence, 15 april 2013,  
 www.fas .org/sgp/crs/row/R41576.pdf  
 (9 januari 2015) 17-18.

zekere vorm van veiligheid, verschafte 
werk en steunde liefdadigheid. Hiermee 
wist hij zich voor het volk als vaderfi-
guur te presenteren en de bevolking 
voor zich te winnen.18 Dit blijkt bij-
voorbeeld uit de vele narcocorridos die 
over Guzmán zijn geschreven: liederen 
waarin de drugsbaas wordt bejubeld. 
Ook de demonstraties in de staat Sina-
loa naar aanleiding van het oppakken 
van Guzmán op 24 februari 2014, 
waar mensen tegen 
zijn eventuele uitleve-
ring aan de Verenigde 
Staten protesteerden, 
duiden op zijn popu-
lariteit.19 Inmiddels is 
Guzmán weer op vrije 
voeten. 

Naast Guzmáns 
charisma en status zijn 
ook de persoonlijke 
banden binnen het 
Sinaloa-netwerk zichtbaar aanwezig. 
Belangrijke figuren binnen de organi-
satie hebben een persoonlijke connectie 
met Guzmán als bijvoorbeeld partner in 
crime, familielid of vertrouwenspersoon. 
Dit wijst erop dat persoonlijke banden 
binnen de organisatie een belangrijke 
rol spelen en verklaart de sterke cohe-

18 Thomas Kellner en Francesco Pipitone,  
 ‘Inside Mexico’s Drug War’, World Policy Journal  
 27 (2010) 1, 29-37, aldaar 31-32; en Grayson,  
 The Cartels, 69-70.
19 Sarah Toms, ‘Protesters detained during pro- 
 Guzman rally in northern Mexico’, The New  
 York Times, 4 maart 2014.

Het verdiende 
geld werd ook 

gebruikt om 
de banden 

met de 
bevolking te 
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sie binnen de organisatie.20 Het moge 
duidelijk zijn dat Guzmáns charisma en 
persoonlijke banden met de bevolking 
van Sinaloa en de mensen binnen zijn 
organisatie, evenals bij warlords, twee 
cruciale aspecten zijn waarop zijn auto-
riteit gebaseerd is.

Met het La Familia-netwerk in Mi-
choacán doet zich een vergelijkbare 
situatie voor als in het Sinaloa-netwerk. 
Ook de leden van La Familia probeerden 
een bijna ‘Robin Hood’-achtig imago 
op te bouwen door zich te profileren als 
‘weldoeners voor de samenleving’. Dit 
deden ze door de bevolking tegemoet 
te komen met initiatieven als voedsel-
donaties, medische hulp, de bouw van 
scholen, de zorg voor relatieve veilig-
heid, kredietverlening aan boeren en 
kleine ondernemers en de aanleg van 

20 Grayson, The Cartels, 68-72, 247 en 251.

straatverlichting, afwateringssystemen 
en sportveldjes. De gezamenlijke ach-
tergrond zorgde er daarnaast voor 
dat de organisatie zeer nauwe banden 
had met de bevolking. De leden van 
de organisatie waren allen geboren 
en getogen in Michoacán en dit werd 
door de leiders van de organisatie be-
nadrukt. La Familia rekruteerde leden 
uit de laagste sociale klassen en gaf deze 
mensen een nieuwe kans en levens-
mogelijkheden. Deze mensen konden 
integreren in een sociale groep, waar ze 
voorheen veelal verstoten en verguisd 
waren.21

Economische en politieke 
fragmentatie
Ook met betrekking tot het vierde as-
pect van warlordisme, de fragmentatie 
van bestaande economische en politieke 
structuren, zijn er gelijkenissen tussen 
de Mexicaanse drugsnetwerken en war-
lords in het algemeen. Zoals vermeld, is 
de drugshandel uitermate geschikt voor 
een warlordeconomie, hoewel er geen 
causale relatie tussen beide bestaat. Het 
gaat de warlords hierbij om winst op de 
korte termijn, terwijl niet of nauwelijks 
wordt gekeken naar de ontwikkelingen 
van economische en politieke institu-
ties op de lange termijn . In Mexico 
is te zien dat door de activiteiten van 
de drugsnetwerken, waaronder Sinaloa 

21 Ibidem, 79-81; Grayson, ‘La Familia Drug  
 Cartel’, iii, ix, 20, 24-25, 40-43 en 59; en  
 Beittel, ‘Mexico’s Drug Trafficking  
 Organizations’, 18.

Ingenomen cocaine van drugskartel La Familia 
Michoacán. Wikimedia Commons
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en La Familia, de staat en de politiek 
wordt ondermijnd. Dit komt niet al-
leen doordat dat de netwerken functies 
van de staat overnemen, maar ook door 
de omkoping van overheidsfunctiona-
rissen als politici, juristen, agenten en 
militairen. De drugsnetwerken creëren 
schaduwstaten waarin zij de facto de 
macht hebben overgenomen, al blijft de 
Mexicaanse staat de jure de machtheb-
ber.22

Op economisch vlak zijn desastreuze 
ontwikkelingen gaande in de gebieden 
waarin het Sinaloa-netwerk en La Fa-
milia het voor het zeggen hebben. De 
netwerken wassen door middel van in-
vesteringen in de lokale economie hun 
drugsgeld wit. Hiermee wordt deze 
economie echter afhankelijk van het 
drugsgeld, terwijl de legale economie 
verdwijnt.23 Hierbij is in Michoacán 
wellicht nog meer dan in Sinaloa spra-
ke van een wijdverbreide overheersing 
van de lokale economie door het 
betreffende drugssyndicaat. Mexico-
specialist George Grayson stelt zelfs dat 
‘the cartels are to Michoacán what Boe-
ing Aircraft is to Seattle.’24

Conclusie
Al met al vertoont Guzmáns Sina-
loa-organisatie en ook La Familia 
Michoacán grote overeenkomsten met  
het fenomeen ‘warlordisme’. De op-

22 Ibidem, viii-ix.
23 Marten, ‘Warlordism in Comparative  
 Perspective’, 43; en Grayson, The Cartels, 251.
24 Grayson, ‘La Familia Drug Cartel’, 52.

komst van beide organisaties vond 
plaats nadat de macht van de centrale 
autoriteit afbrokkelde, waardoor deze 
en andere organisaties een territorium 
voor zichzelf op konden eisen. De ac-
tiviteiten die Guzmán en de leiders 
van La Familia hierbij ontplooiden 
zijn primair ingegeven door eigenbe-
lang, terwijl hun autoriteit is gebaseerd 
op charisma en persoonlijke banden. 
Ook is een fragmentatie van bestaande 
nationale economische en politieke 
instituties zichtbaar door de focus op 
kortetermijnontwikkelingen in plaats 
van stabiliteit en ontwikkeling in de 
regio op de lange termijn. De leiders 
van de netwerken van Sinaloa en Mi-
choacán kunnen dan ook met recht 
worden getypeerd als warlords. Een op-
lossing voor de complexe Mexicaanse 
casus zou wellicht ook meer in deze 
hoek gezocht moeten worden, zeker 
als blijkt dat ook andere Mexicaanse 
drugsbaronnen als warlords te typeren 
zijn. Dit laatste is echter alles behalve 
vanzelfsprekend.

Michael Bremmers (23) is masterstu-
dent Internationale Betrekkingen in 
Historisch Perspectief.. Dit artikel 
is gebaseerd op zijn scriptie voor het 
Onderzoeksseminar ‘Gewelddadige 
niet-statelijke actoren’ (MA).
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Samenwerkende 
minderheden

Historici doen hun onderzoek vaak in archieven, maar ook 
schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-tekstu-
ele bronnen kunnen heel nuttig zijn voor historisch onderzoek. In 
Beeldspraak schrijft een docent van de Universiteit Utrecht over zijn 
of haar ervaring met onderzoek aan de hand van een interessante 
beeldbron. Ditmaal is het de beurt aan Laura Isherwood. Isherwood 
heeft grote betrokkenheid met culturele geschiedenis. In Utrecht 
werkt zij onder andere mee aan de cursussen Wereldgeschiedenis en 
Inleiding geschiedwetenschap. Haar keuze voor deze rubriek viel op 
een film die zij zag tijdens haar studie in de VS.

Laura Isherwood
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Zwarte cowboys op het witte doek in Buck and the Preacher (1972)
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Ooit volgde ik een cursus ‘American 
cultural history after 1968’. Bij deze 
cursus hoorde een verplichte film-
avond. Dankzij de discussies die hier 
het resultaat van waren keerde ik ie-
dere vrijdagavond vol inspiratie naar 
huis met daarbij een veel diepgaander 
begrip van de mentaliteit van deze 
periodes. Nog nooit heeft een cursus 
zoveel indruk op mij gemaakt. Sinds-
dien ben ik overtuigd van de immense 
waarde die de kruisbestuiving tussen 
de geschiedwetenschap en filmweten-
schappen, of populaire cultuur in de 
bredere zin, kan hebben. Films zijn van 
onschatbare waarde voor de historicus, 
vooral wanneer men beseft dat film-
producenten nooit in een politiek of 
cultureel vacuüm functioneren.

Neem als voorbeeld de Amerikaanse 
Western. De geschiedenis van dit film-
genre onthult dat de vroegste producties 
als doel hadden Amerikanen naar het 
Westen te trekken: een welvarende, up-
and-coming regio met een chronisch 
tekort aan arbeidskracht. Deze beelden 
hadden enorme aantrekkingskracht 
en in navolging hiervan ontwikkelde 
de Western zich tot een prominent 
filmgenre van de eigen bodem waar 
Amerikaans exceptionalisme en Mani-
fest Destiny werden gepropageerd. 

Minder bekend is het feit dat er ook 
veel Black Westerns in deze tijd zijn 
verschenen. Nou lijkt die term op het 
eerste gezicht wellicht contradictio in 
terminis, aangezien het witte superiori-

teitsgevoel een belangrijke basis vormde 
voor de Manifest Destiny-mythe, maar 
in deze tegenstelling zit juist ook de 
kracht van het genre. Wat betekent het 
dan wanneer er een zwarte cowboy in 
de schijnwerpers staat? Om tot een ant-
woord op deze vraag te komen zal ik de 
Black Western Buck and the Preacher 
(1972) bespreken.

Sidney Poitier, een geroemde Afro- 
Amerikaanse acteur in zijn tijd , regi-
seerde Buck and the Preacher in een 
periode waarin Hollywood zich aan 
het heroriënteren was op een nieuw 
publiek. Dit publiek was jong, stede-
lijk en Afro-Amerikaans: de era van de 
Blaxploitation-film was aangebroken. 
Hierdoor maakte Poitier aanspraak op 
een groot budget en een omvangrijke 
Afro-Amerikaanse sterbezetting. Hij 
koos er specifiek voor een Western te 
produceren om de verloren geschie-
denis van zwarte Amerikanen op de 
Amerikaanse ‘frontier’ in ere te herstel-
len. Hiermee eigent hij zich het genre 
toe door er kleur aan toe te voegen. 

Still uit de film Buck and the Preacher,  
Columbia images
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Buck and the Preacher is in essentie 
het verhaal van een oneigenlijke vriend-
schap tussen de stoïcijnse Buck en een 
zwendelaar die zich voordoet als pre-
dikant. Deze twee personages werken, 
ieder met eigenbelang, samen om na 
afloop van de Burgeroorlog een groep 
Afro-Amerikaanse Exodusters naar vei-
ligheid te brengen in het Westen. Het 
blijkt geen eenvoudige opgave: onder-
weg liggen ze meerdere malen onder 

vuur en wordt het kam-
pement geplunderd door 
wraakzuchtige vigilantes. 
Als reactie hierop blijkt 
de samenwerking tussen 
Buck en de predikant bij-
zonder productief. Buck 
weet de groep te be-
schermen door respect 
te tonen en weloverwo-
gen afspraken te maken 
met de Plains Indians 

wanneer ze ‘Indian territory’ doorkrui-
sen. De zwendelaar weet op zijn beurt 
witte vigilantes af te wimpelen door zijn 
kennis van de witte cultuur in te zetten: 
hij berooft een bank om het gestolen 
geld terug te winnen en verbergt zijn 
pistool in een Bijbel. Wanneer hij het 
beslissende schot afvuurt schreeuwt hij: 
‘I put my faith in the good book!’

Deze film kan om verschillende re-
denen als revolutionair en empowering 
worden beschouwd. Allereerst zijn 

de (anti)helden van deze film beiden 
zwart. Daarmee krijgt het beoogd pu-
bliek helden waarmee het zich kan 
identificeren. Bovendien is het perso-
nage van zowel Buck als de Preacher 
geloofwaardig: de mannen zijn com-
plex, ze handelen uit eigenbelang en 
passen niet in Hollywood’s stereotypi-
sche ‘ebony saint’-formule. Daarnaast 
zijn de vijandbeelden in deze film bij-
zonder interessant: de ‘bad guys’ zijn 
witte deserteurs die de beloftes van de 
Union aan de laars lappen. Deze film 
bespreekt in stand gebleven racisme en 
keert zich daarmee tegen een hegemo-
niaal narratief. Tot slot slaagt Buck and 
the Preacher erin om Native Americans 
op een autonome wijze af te beelden. Er 
wordt niet geheel met stereotypen afge-
rekend, maar we zien in deze film wel 
twee minderheden zich samen tegen 
het witte kwaad keren.

Buck and the Preacher is een revi-
sionistische Black Western van een 
Afro-Amerikaanse producent die een 
Amerikaans filmgenre succesvol weet in 
te zetten om het eigen verhaal te verhaal 
te vertellen en daarmee een kritische 
blik op de geschiedenis aanmoedigt. 
Wat mij betreft is deze film verplichte 
kost wanneer men Amerikaanse ras-
senverhoudingen, de strategieën van de 
burgerrechtenbeweging en Afro-Ame-
rikaanse identity politics vanaf de jaren 
zestig wil begrijpen. 

We zien in 
deze film 
wel twee 
minderheden 
zich samen 
tegen het witte 
kwaad keren
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Gezocht: Kopij
De redactie is altijd op zoek naar verfrissende, originele en kritische kopij. Heb jij een 
paper of een scriptie geschreven en wil jij een breder publiek dan alleen je docent en 
je oma? Stuur nu je stuk op naar de redactie! 

Nog geen scriptie geschreven maar wel je ongezouten mening over een recent 
uitgekomen geschiedenisboek geven? Dat kan! 

Meer informatie over publiceren is te vinden op de website van Aanzet. Kijk bij 
Auteursrichtlijnen waar je scriptie, kopij of recensie aan moet voldoen. 

Hou verder de Facebookpagina, Twitter en de website van de Aanzet in de gaten 
voor nieuws, oproepen voor inzendingen en meer…

Aanzet.wordpress.com
Redactie.aanzet@gmail.com
Facebook.com/historischtijdschriftaanzet
Twitter.com/redactieaanzet

Aanzet plaatst haar artikelen nu ook op www.isgeschiedenis.nl
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Ankers los voor  
Feijenoord

Hans Koole

‘Wat een mensen! Wat een schepen! Wat een lawaai! Wat een feest! 
Wat een STUNT!’, kopt dagblad Het Vrije Volk op maandag 6 mei 
1963. Feyenoord staat in de halve finale van de Europacup I en ruim 
1500 fans reizen over zee hun helden tot in het Lissabon van op-
ponent Benfica achterna. De voetbalreis is op vele manieren uniek. 
Hans Koole onderzoekt of de trip een pure uiting van voetballiefde 
was of dat opkomende massatoerisme ook een rol speelde.
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De eerste Nederlandse supportersreis
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Uniek succes
Feyenoord brengt in het seizoen 
1962-1963 heel wat hoofden op hol. 
Er wordt gesproken over een ware 
Europacupkoorts.1 De landskampi-
oen presteert ook iets unieks. Nog 
nooit is een Nederlandse club door-
gedrongen tot de halve finale van de 
Europacup I. Ajax en Sparta kwamen 
tijdens eerdere edities tot de kwartfi-
nale. De bijzondere prestatie is het 
team van de Oostenrijkse trainer 
Franz Fuchs niet komen aanwaaien. 
Tegen het Zwitserse Servette FC en 
Hongaarse Vasas Budapest heeft Fey-
enoord een beslissingswedstrijd nodig. 
De Nederlandse animo voor deze al-
les-of-niets-wedstrijden is groot. Het 
eerste beslissingsduel, tegen de Zwit-
sers, vindt in Düsseldorf plaats: ruim 
7000 meegereisde Hollandse fans 
zien hun club zegevieren met 3-1. In 
de tweede ronde moet Feyenoord op 
12 december 1962 in Antwerpen de 
beslissing forceren tegen Vasas Buda-
pest. Dat lukt in de ‘Hel van Deurne’, 
waar ruim 35.000 meegereisde fans de 
kelen schor zingen.2 Nadat ook Stade 
Reims in de kwartfinale is uitgescha-
keld, kan Feyenoord zich opmaken 
voor de strijd tegen titelverdediger 
Benfica, met superster Eusebio in de 
gelederen. De heenwedstrijd in de ei-

1 B. Nahuisen, ‘Ze maakt ‘t uit als ik geen kaart 
 je krijg’, Het Vrije Volk (6 april 2015).
2 E. Grifhorst, ‘Feyenoord juichend naar  
 kwartfinale’, Het Vrije Volk (13 december  
 1962).

gen Kuip eindigt in een 0-0. Door dit 
resultaat is er nog hoop dat er in het 
hol van de leeuw een finaleplaats ver-
diend kan worden. 

Het Vrije Volk
Wim Hollander is zich als fanatieke 
Feyenoordfan bewust van het feit dat 
Feyenoord geschiedenis schrijft en 
dat het allemaal nog veel mooier kan 
worden. De Rotterdamse chef van het 
socialistische dagblad Het Vrije Volk 
loopt al voor de heenwedstrijd tegen 
Benfica met het idee rond om een 
reis naar Portugal te organiseren voor 
de terugwedstrijd. Hij deelt zijn ge-
dachten over een supporterstrip met 
zijn collega’s Cees Roozemond en Jan 
Bouma. 

Bouma: ‘Cees en ik reageerden 
enthousiast. Maar hoe moesten we 
dit regelen?’3 Geen van allen hebben 
ze ervaring in de reisbranche. Rooze-
mond, die later nog burgemeester van 

3 Interview met Jan Bouma (Mijnsheerenland  
 2014).

Jan Bouma (2015) terug op de kade vanwaar de 
boten vertrokken
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Alkmaar zou worden, is havenverslag-
gever. Bouma is chef bureauredacteur 
en wordt er met name bij betrokken 
vanwege zijn organisatorische vaar-
digheden. Roozemond gaat met zijn 
connecties in de Rotterdamse haven 
bedrijven polsen of zij willen meehel-
pen. Dat heeft succes. Het Rotterdamse 
Lloyd en de Holland Amerika Lijn bie-
den hun steun aan. Door hen wordt 
hij gewezen op de beschikbaarheid van 
het stoomschip (SS) Waterman. Deze 
schuit, die oorspronkelijk gebruikt 
werd voor emigrantenvervoer, ligt dan 
al enige tijd opgelegd in de Rotterdam-
se Waalhaven.4

4 Menke de Groot, ‘Impressie van het  
 troepentransportschip de Waterman’, www. 
 nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/km/ 

Groote Beer en Waterman
Enkele weken na het idee is de reis al 
rond. In samenwerking met de scheep-
vaartbedrijven en de supportersclub 
van Feyenoord kunnen 750 fans met 
de Waterman mee naar Lissabon. De 
kosten voor de negendaagse reis liggen 
tussen de 250 en 350 gulden per per-
soon, inclusief maaltijden aan boord. 
De prijs is afhankelijk van de keuze 
voor een slaapzaal of een kajuit.

Op 8 april 1963, een maand voor 
de uitwedstrijd tegen Benfica, wordt 
de reis in Het Vrije Volk aangeboden.5 
Mensen kunnen zich opgeven middels 

 264-boten-van-de-koninklijke-marine/633- 
 waterman (3 oktober 2015).
5 ‘Feijenoordschip naar Lissabon’, Het Vrije Volk  
 (8 april 1963).

Vertrek Waterman en Groote Beer op 4 mei 1963. Nationaal Archief
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het formulier in de krant. Dat doen 
ze massaal. Vanuit het hele land stro-
men de aanmeldingen binnen. Bouma: 
‘Voor de sluitingstermijn van 19 april 
zat de Waterman al lang en breed vol. 
We konden nog wel drie schepen huren 
met al die interesse.’6

Die drie extra schepen komen er 
niet vanwege tijdgebrek, maar er komt 
er wel een bij die ook binnen een mum 
van tijd volgeboekt is. Dat schip is het 
SS Groote Beer,7 ook een voormalig 
emigrantenschip. Net als de Waterman 
kan dit schip 750 passagiers herbergen 
en kunnen de fans aangeven of ze in 
een relatief goedkope slaapzaal willen 
overnachten, of in een duurdere kajuit.

Prijzige tickets
Ook Joukje en Peter Dingerdis uit 
Zandvoort kunnen zich de reis herin-
neren. Zij zaten op de Waterman. Het 
bijzondere voor Joukje en Peter is dat zij 
elkaar aan boord leren kennen. Enkele 
maanden na hun ontmoeting trouwen 
ze in Zandvoort. Joukje maakt de trip 
met haar vader en moeder, Peter gaat 
als vrijgezel mee. Hij heeft een kaartje 
voor de slaapzaal en Joukje slaapt met 
haar moeder in een kajuit. ‘Hoewel er 
verschillende rangen en standen aan 
boord waren, moest je toch wel wat 
geld hebben om mee te kunnen’, ver-
telt Peter.8 Hoewel hij buitenschilder is 

6  Interview met Jan Bouma.
7 ‘Waterman is vol - grote kans op nog een  
 Benfica-boot’, Het Vrije Volk (19 april 1963).
8 Interview met Joukje en Peter Dingerdis  

en niet bovenmodaal verdient, kan hij 
de reis bekostigen doordat hij nog thuis 
woont en geen gezin hoeft te onder-
houden. Hij geeft aan dat de meesten 
mannen aan boord dan ook een goede 
baan hadden of net als hij alleenstaand 
waren. De vader van Joukje heeft een 
eigen garagebedrijf en heeft wel een bo-
venmodaal inkomen.

Hand in hand, kameraden
Hoewel Feyenoord in Lissabon kans-
loos met 3-1 ten onder 
gaat, kijken Bouma en het 
echtpaar Dingerdis met een 
grote glimlach terug op de 
reis. ‘Er is geen onvertogen 
woord gevallen. De vele 
Amsterdammers en Rotter-
dammers aan boord konden 
het prima met elkaar vin-
den’, aldus Bouma, die op de 
Groote Beer hoofdverant-
woordelijk is voor alle supporterszaken. 
De goede sfeer is te danken aan de 
meevarende VARA-artiesten, zoals ko-
miek Johnny Kraaykamp en organist 
Cor Steyn, die voor genoeg vertier zor-
gen op de boten. Steyn speelt op zijn 
elektrische Hammond-orgel wel meer 
dan duizend maal het clublied ‘Hand 
in hand, kameraden’.9

‘Ik heb stoere kerels met tranen in 
hun ogen gezien’, weet Joukje zich te 

 (Zandvoort 2014).
9  J. Bouma en C. Roozemond, ‘Bijna 1000 
maal “Geen woorden....”’, Het Vrije Volk (7 mei 
1963).

Feyenoord 
ging in 

Lissabon 
kansloos 
met 3-1  

ten onder
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herinneren. Ze doelt op het vertrek 
uit Rotterdam en de aankomst in Lis-
sabon, waar opvarenden en spelers van 
Feyenoord het niet droog houden. In 
Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en 

Hoek van Holland ziet het 
zwart van de mensen. Tien-
duizenden landgenoten 
zwaaien hen enthousiast 
uit en dat laat de fans aan 
boord niet onberoerd.10 
In de haven van Lissabon 
worden ze opgewacht door 
de selectie van Feyenoord. 
Joukje: ‘Ik zag dat keeper 
Eddy Pieters Graafland een 
traantje moest wegpinken 
toen hij al die fans zag die 

vanuit hun tenen “Hand in hand” zon-
gen toen we de haven binnenvoeren.’11

Een onbezorgde reis
In die jaren lag het om twee redenen 
niet voor de hand om met het vliegtuig 
te reizen. Hoewel het percentage Ne-
derlanders dat op vakantie gaat door de 
toegenomen welvaart tussen 1954 en 
1966 met 20,8% stijgt, gaan velen niet 
met het vliegtuig.12 De auto blijft het po-
pulairst, ook omdat Nederlanders vaak 
niet verder gaan dan België of Duitsland. 

10 H. Berggren, ‘Grandioos, dit vertrek van onze  
 supportersschepen’, Het Vrije Volk (6-5- 
 1963).
11 Interview met Joukje en Peter Dingerdis.
12 T. van Egmond, Het verschijnsel toerisme.  
 Verleden, heden, toekomst (Leiden 1999) 118;  
 A. Wentholt, Brug over den oceaan (Rotterdam  
 1973) 298.

Het Vrije Volk kiest in 1963 ook van-
wege twee andere redenen bewust voor 
een bootreis. ‘Het leek mij hartstikke 
gezellig om samen met vele anderen 
met een schip te reizen’, zegt Peter, die 
hoogstwaarschijnlijk kan spreken voor 
veel andere opvarenden van destijds.13 
Bouma licht de andere reden toe: ‘Wij 
boden de mensen een onbezorgde reis 
aan. Je had voor je gekochte ticket een 
slaapplaats en maaltijden. En ze kre-
gen de zekerheid dat wij kaartjes voor 
de wedstrijd regelden.’14 Nederlandse 
toeristen zijn in de jaren zestig nog niet 
zo avontuurlijk als tegenwoordig. Dit 
blijkt ook uit de reizen naar Italië die 
supermarktketen Dirk van den Broek 
indertijd aanbood.

Dirk van den Broek
Van den Broek begint in 1964 zijn rei-
zen in de buurt van het Gardameer aan 
te bieden. Iedere klant die 100 gulden 
aan kassabonnen heeft gespaard, kan 
voor een extra 97,50 gulden per per-
soon een tiendaagse vakantie boeken.15 
De opzet van deze reizen kan gezien 
worden als een van de eerste vormen 
van massatoerisme.16 George Ritzers 
theorie van McDonaldization kan ge-
bruikt worden om massatoerisme in 

13 Interview met Joukje en Peter Dingerdis.
14 Interview met Jan Bouma.
15 Interview met Henk van den Broek (Haarlem  
 2014).
16 Micha Kat, ‘De opkomst van het massatoe 
 risme’, http://www.historischnieuwsblad. 
 nl/nl/artikel/5724/de-opkomst-van-het- 
 massatoerisme.html (4 oktober 2015).

Steyn speelt 
op zijn 
Hammond- 
orgel dui- 
zendmaal 
het clublied 
‘Hand in 
hand’
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een kapitalistische samenleving te ver-
klaren. Ultieme controle en maximale 
winst worden bereikt door efficiëntie, 
calculeerbaarheid, voorspelbaarheid en 
kunstmatige controle.17

Henk van den Broek, zoon van de 
naamhouder van de supermarktketen, 
licht toe hoe de winkel met zijn Itali-
aanse reizen met name efficiëntie en 
voorspelbaarheid aanbood. ‘Iedereen 
wist wat hij kreeg. De prijs was inclusief 
accommodatie en vervoer per bus, men 
kon de Hollandse pot verwachten, er 
was Nederlandse reisleiding aanwezig en 
ook op vakantie was je buurman Neder-
lands. Met zo’n pakketreis speelde mijn 
vader in op de wensen van de reiziger.’18 
Met onder meer voorgeselecteerde maal-
tijden in buffetvorm op vaste tijden en 
etenswaren die exclusief door Van den 
Broek op het park werden aangeboden, 
kan de supermarktgigant jarenlang op 
efficiënte wijze een goede omzet boeken.

Geen poot uitdraaien
Ook bij de Feyenoordreis was die voor-
spelbaarheid goed merkbaar. In de 
advertentie om je aan te melden stond 
van A tot Z te lezen wat de supporters te 
wachten stond. De prijs, reisduur, soort 
accommodatie en bestemming kenden 
geen geheimen. De maaltijdverstrek-
king met groepen die op vaste tijden 
dienen te eten, zijn aan boord een vorm 

17 G. Ritzer, The McDonaldization of society.  
 Revised new century edition (Thousand Oaks  
 2004) 17.
18 Interview met Henk van den Broek.

van efficiëntie. Alleen is die gedachte 
eerder praktisch dan commercieel. 
Bouma: ‘Om al die mensen fatsoenlijk 
eten te geven moesten we wel volgens 
vaste schema’s eten, waarbij iedereen 
hetzelfde kreeg voorgeschoteld.’19 Daar-
naast claimt Bouma ook dat Het Vrije 
Volk hooguit goede sier wilde maken 
met de supportersreis. ‘Het ging er niet 
om de mensen een poot uit te draaien. 
We moesten hoogstens quitte spelen’, 
aldus de oud-journalist.20

Conclusie
In vele opzichten is de supportersreis 
van Het Vrije Volk uniek. Nog nooit 

19 Interview met Jan Bouma.
20 Interview met Jan Bouma.

Menukaart aan boord van de  Waterman
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is er destijds op dergelijke schaal een 
voetbaltrip geregeld. Bovendien komt 
voor het eerst een Nederlandse club 
zo ver in de Europacup I en wordt het 
daarbij massaal gesteund. Zoals de eer-
dere beslissingsduels al uitwezen, krijgt 
de trip de verwachte support van fans 
die willen meereizen. Ook de rest van 
Nederland laat zich niet onbetuigd: een 
grote menigte zwaait op de oevers de 
schepen uit.

Kan de reis echter ook als uniek 
beschouwd worden als ze in het licht 
geplaatst wordt van het opkomend mas-
satoerisme dat in Nederland vanaf de 
jaren zestig steeds duidelijker waarneem-
baar wordt? De prijs doet vermoeden 
van niet. De kosten voor de voetbalreis 
(250-350 gulden) liggen beduidend ho-
ger dan de prijs van de Murialdo-reis 
(97,50 gulden bovenop honderd gulden 

aan kassabonnen). Bedenk daarbij bo-
vendien dat het bedrag voor de Groote 
Beer of Waterman binnen twee weken 
betaald moest worden. Voor de Italiaan-
se reizen van Van den Broek kon je een 
heel jaar sparen. De supportersreis was 
niet weggelegd voor de massa.

Wel of geen vorm van massatoeris-
me: het kan de opvarende Feyenoordfan 
van toen hoogstwaarschijnlijk weinig 
schelen. Je kwam nog eens ergens, het 
was gezellig aan boord en hooliganisme 
moest nog uitgevonden worden. Voet-
balnostalgie ten top. 

Hans Koole is 32 jaar en studeert 
momenteel Maatschappijgeschiede-
nis (MA) aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De supportersreis naar 
Lissabon in 1963 stond vorig jaar 
centraal in zijn bachelorthesis.
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F. Gary Gray
Straight Outta Compton
Universal Pictures, 2015.

George Tillman, Jr.
Notorious
Fox Searchlight Pictures, 2009.

Hidde Goedhart &  
Wouter van Leeuwen

De film Straight Outta Compton vertelt 
het verhaal van NWA (Niggaz Wit At-
titudes), een legendarische rapgroep uit 
Compton, Californië. Deze vijf hiphop-
pers verzorgden de soundtrack voor een 
tijdperk van raciale spanningen met de 
Rodney King riots van 1992 als hoogte-
punt. In de tweede scène van de film 
wordt Andre Young (Dr. Dre), een van 
de leden van NWA, door zijn moeder de 
les gelezen. Zijn muzikale droom past 
niet bij haar realiteit: Dre is niet meer 
welkom als hij geen verantwoordelijk-
heid neemt voor zichzelf en zijn zoontje. 
In plaats van op zoek te gaan naar een 
baan of studie pakt Dre na de ruzie zijn 
lp-collectie in en vertrekt.  

Ook Notorious (2009) vertelt het ver-
haal van een raplegende: Christopher 

Wallace (Notorious B.I.G.). De film 
heeft minder politieke lading, maar legt 
de nadruk op B.I.G.’s levensloop: zijn 
jeugd, gevangenisstraf, vriendschap en 
rivaliteit met Tupac en zijn dood in een 
drive-by shooting. In een vergelijkbare 
scène als in Straight Outta Compton 
wordt B.I.G. uit huis gezet, nadat zijn 
moeder hem confronteert met zijn hoge 
verzuim op school. In het gesprek dat 
volgt vertelt hij haar dat zijn vriendin 
zwanger is en wordt duidelijk dat hij 
daarom geld probeert te verdienen met 
het dealen van drugs. 

Dit verhaal is een stuk complexer 
dan dat van Dre, die zich niet bezig-
houdt met zijn verantwoordelijkheden. 
Een logische verklaring daarvoor is dat 
het verhaal van Notorious gaat over de 
ontwikkeling van één hoofdpersoon, 
terwijl Straight Outta Compton de ont-
staansgeschiedenis van een groep van 
vijf rappers behandelt. Het verhaal van 
NWA wordt verteld aan de hand van 
drie van de vijf leden: Dr. Dre, Ice Cube 
en Eazy E. Hun karaktereigenschappen 
vertegenwoordigen de drie belangrijkste 
ingrediënten voor het succes van NWA. 
Dre is een getalenteerd producer: hij 

‘Stay hard and look 
like good guys’ 
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brengt de muziek in de groep. We zien 
Ice Cube in aanraking komen met agres-
sie van de politie en de criminele bendes 
in Los Angeles, en zo brengt zijn verhaal 
de politieke lading en de maatschap-
pelijke rol die de groep, als voice of a 
generation, speelde in de discussie rond 
Amerikaans politiegeweld. Eazy E voegt 
als beginnend dealer vooral de worste-
ling met drugs en geld aan de mix toe.

De keuze om het verhaal van NWA 
aan Dr. Dre, Ice Cube en Eazy E op te 
hangen, draagt bij aan een film die op 
een krachtige en overzichtelijke manier 
de omstandigheden laat zien waar-
uit de woede voortkwam die leidde 
tot nummers als Fuck tha Police. Het 
nadeel van deze keuze is dat de per-
sonages lijken te worden gereduceerd 
tot deze ingrediënten. Dit blijkt vooral 
een probleem in het tweede deel van 

de film, waarin het uit elkaar vallen 
van de groep centraal staat. Doordat 
de maatschappelijke relevantie en po-
litieke context van het politiegeweld 
en de Rodney King riots wegvallen, ont-
staat er meer ruimte om de personages 
verder uit te werken, maar dit gebeurt 
niet. In plaats daarvan blijven de drie 
personages gekenmerkt worden door 
hun eenzijdige persoonlijkheid. Zo 
verlaat de idealistische Ice Cube de 
groep omdat hij de wijze waarop het 
geld verdeeld wordt niet kan vereni-
gen met zijn eigen principes en lijkt 
de belangrijkste motivatie van Dre om 
gangster-platenbaas Suge Knight de 
rechten van zijn muziek  te gunnen, de 
wens om zijn creatieve vrijheid terug te 
krijgen.  Aan eventuele motieven die 
buiten de toegewezen rolpatronen val-
len wordt geen aandacht besteed.

Ice Cube, regisseur F. Gary Gray, en Dr. Dre met de acteurs die de hoofdrollen spelen.
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Omdat B.I.G.’s raps niet zo poli-
tiek geladen zijn als die van NWA, is 
de film Notorious dat ook niet. Dit geeft 
de filmmakers meer ruimte om B.I.G.’s 
persoonlijke verhaal te tonen, dat door 
zijn complexiteit geloofwaardig over-
komt. De film laat zijn strijd met de 
verlokkingen van de criminaliteit, zijn 
moeizame relaties met vrouwen en de 
gevolgen van zijn persoonlijke muzikale 
succes goed zien. 

Roze bril in dienst van het 
heden
Een van de negatieve gevolgen van de 
eendimensionale weergave van de leden 
van NWA in Straight Outta Compton is 
dat de negatievere karaktereigenschap-
pen van bijvoorbeeld Dr. Dre niet 
worden weergegeven. Zo wordt er geen 
aandacht besteed aan zijn mishandeling 
van presentatrice Dee Barnes in een wc 
in een nachtclub. Dee Barnes zegt daar 
zelf over: 

In his lyrics, Dre made hyperbolic claims 
about all these heinous things he did to 
women. But then he went out and actually  
violated women. Straight Outta Comp-
ton would have you believe that he didn’t 
really do that. It doesn’t add up. … That’s 
what they’re trying to do with Straight 
Outta Compton: They’re trying to stay 
hard, and look like good guys.1 

1 Dee Barnes, ‘Here’s What’s Missing From  
 Straight Outta Compton: Me and the  
 Other Women Dr. Dre Beat Up’, Gawker  
 (18-08-2015) http://gawker.com/heres-whats 

Notorious heeft minder last van een 
te rooskleurige weergave van de hoofd-
persoon. In een scène maakt B.I.G. eerst 
ruzie met Lil’ Kim en noemt hij haar een 
bitch, om daarna tegen hun dochtertje 
te zeggen: ‘Don’t ever let a man call you 
a bitch!’ De scène is illustratief voor een 
film waarin wordt getoond dat B.I.G 
vreemdgaat, zijn kinderen negeert en 
vrouwen mishandelt, maar die tegelij-
kertijd aandacht heeft voor zijn verering 
van vrouwen en zijn liefde voor zijn kin-
deren. Dat Dr. Dre zelf heeft kunnen 
meewerken aan zijn biografie en B.I.G., 
overleden in 1997, niet, is natuurlijk van 
invloed geweest op dat verschil. 

 -missing-from-straight-outta-compton-me- 
 and-1724735910 (geraadpleegd 06-10-2015).

Officiële filmposter van Notorious
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Toch zijn er ook in Notorious zaken 
weggelaten of rooskleuriger weergege-
ven. De ruzie met Tupac, en B.I.G.’s 
negatieve rol hierin, voelt bijvoorbeeld 
anders aan dan de rest van de film. De 
verhaallijn waarin de nadruk lag op zijn 
complexe persoonlijkheid wordt hier 
losgelaten en vervangen door een frag-
mentarisch verslag met een partijdige 
weergave van B.I.G. als goedzak die de 
vete betreurt en er niets aan bijdraagt. 

Dit komt waarschijnlijk 
doordat B.I.G.’s mana-
ger P. Diddy de executive 
producer van deze film 
was, en er mensen 
die close met B.I.G. 
waren aan hebben mee-
gewerkt.2 Zij waren zelf 
betrokken bij de ‘oor-
log’ tussen de oost- en 

westkust, en door B.I.G.’s rol erin te 
bagatelliseren pleitten ze zichzelf vrij.

Straight Outta Compton en Notorious  
zijn, als je geïnteresseerd bent in de  

2 Nostra, ‘Notorious (2009)’, Filmkijker (29-07- 
 2010), http://www.defilmkijker.com/2010/07 
 /29/notorious-2009/ (geraadpleegd 06-10- 
 2015).

geschiedenis van rapmuziek en de 
invloeden van vroege op latere hip-
hoppers, zeker de moeite waard. 
Straight Outta Compton laat duidelijk 
zien welke politieke omstandigheden 
de aanleiding waren voor nummers 
als Fuck tha Police, terwijl Notorious 
een mooi beeld geeft van de persoon-
lijke strijd van een rapper die zich met 
muziek aan zijn achtergestelde positie 
ontworstelt. De geloofwaardigheid van 
de films wordt alleen aangetast doordat 
belangen van de makers het verhaal in 
sterke mate hebben beïnvloed. De een-
zijdige weergave van B.I.G.’s bijdrage 
aan de vete met Tupac doet geforceerd 
aan en het weglaten van Dr. Dre’s ge-
welddadigheden tegen vrouwen is op 
zijn minst kwalijk te noemen. Het 
verhaal mag, kortom, ondergeschikt 
zijn aan de boodschap, zoals gebeurt 
door de personages in Straight Outta 
Compton te laten krimpen tot één in-
grediënt, maar de boodschap niet aan 
de producent.

B.I.G. als 
goedzak 
die de vete 
betreurt en 
er niets aan 
bijdraagt.
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Mogen we lachen om Adolf Hitler, 
Jozef Stalin en Saddam Hoessein? 
Het publieke debat over historische 
alleenheersers kent een neiging naar 
hypercorrectheid; boeken, films en  
televisieseries allerminst. Dictators 
staan in historische lectuur garant voor 
een flinke bulderlach, of toch in ieder 
geval voor een onderdrukte gniffel.

De Franse historica Diane Ducret 
schreef in 2011 het uiterst vermakelijke 
werk In bed met een dictator. Het libido 
van Stalin, Mao en Bokassa bleek maar 
lastig te stillen. En macht erotiseert: 
Adolf Hitler kreeg tijdens zijn leven 
meer liefdesbrieven dan Mick Jagger en 
Alain Delon samen. 

Dineren met dictators, dat deze zo-
mer in Nederlandse uitgave verscheen, 
gaat over de eetgewoonten van 26  
historische machtswellustelingen. Hun 
lievelingshapjes worden door handza-
me recepten verklaard. De recepten zijn 
voor een gemiddelde hobbykok best te 
bereiden, maar wel wat omslachtig. 
Waar vindt men immers kamelenvlees 
voor een feestmaal á la Khadaffi? 

De historische feiten uit het boek 
zijn amusant. Zo blijken geruchten 
over de voorliefde voor mensenvlees 
van de Centraal-Afrikaanse staatsman 
Bokassa niet volledig fabelachtig. Dat 
ontdekte ook een Franse minister die, 
toen hij reeds uitgesmikkeld was, van 
de aangeschoten keizer informatie over 
het menu ontving. Kim Jong-Il dronk 
meer whisky dan alle andere in het 

Timur Vermes,
Daar is hij weer
De Bezige Bij, (2014) 
400 blz., € 22,50
ISBN: 9789085424918

Victoria Clark en Melissa Scott, 
Dineren met dictators 
Nieuw Amsterdam, (2015)
176 blz, € 19,99
ISBN: 9789046819333

Lachen om 
Dictators

Remy Balistreri

Acteur Oliver Masucci als Adolf Hitler  
in boekverfilming Er ist wieder da (2015)
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boek besproken dictators bij elkaar, en 
Mussolini was zo verzot op knoflook 
dat zijn vrouw ’s nachts regelmatig de 
echtelijke sponde verliet, omdat de geur 
niet te harden was.

Toch is niet iedere alleenheerser 
spannend aan tafel. Hitler staat bekend 
als geheelonthouder en Mao Zedong at 
als een doorsnee Chinees. Veel dictators 
blijken ook maar gewone eters, met als 
belangrijkste verschil dat zij niet voor 
voedsel in de rij hoefden te staan.

In 2011 verscheen van 
de Duitse journalist Ti-
mur Vermes de roman Er 
ist wieder da (vert.: Daar 
is hij weer) over de terug-
keer van Hitler op aarde. 
Hitler wordt ontvangen 
als een goede lookalike 
van de overleden dictator 
en wordt binnen korte 
tijd populair. Lachen om 
Hitler heeft iets ongemak-

kelijks. Als lezer bekruipt je de vraag 
of het niet ongepast is te bulderen over 
een massamoordenaar. Toch is het niet 
de eerste keer dat de Führer op de korrel 
genomen wordt. Bekende voorbeelden 
zijn Modern Times van Charlie Cha-
plin (1940) en Der Untergang (2004). 
Dat het ook mis kan gaan bewijst de 
zeer smakeloze sitcom Heil Honey, I’m  
Home (1990).

In Daar is hij weer lacht de le-
zer niet alleen om, maar vooral mét 
Hitler, die zijn kritische blik laat schij-
nen over de maatschappij van 2011. 
Bovendien transformeert Hitler gedu-
rende het boek van een machtsbeluste 
moordenaar in een sympathieke en 
onbegrepen man. Als hij zelfs door 
neonazi’s in elkaar wordt geslagen, voel 
je onbewust medelijden met de Führer. 
Voor wie wil lachen om dictators is er 
goed nieuws: Vermes’ boek is verfilmd 
en kwam in oktober uit in de Duitse 
bioscoop. 

Gelukkig kunnen we lachen om 
dictators, hoe gruwelijk hun regimes 
ook waren. Humor en spot plaatsen 
de geschiedenis in perspectief. Of die 
dictator nu schranst, neukt of op de 
korrel genomen wordt, dit perspectief 
vergroot uiteindelijk kennis en begrip 
van de geschiedenis.

 

Het libido 
van Stalin, 
Mao en 
Bokassa 
bleek maar 
lastig te 
stillen.

Idi Amin vond mensenvlees, tegen de geruchten in, 
te zoet. Vanwege de helende werking at hij liefst 40 

sinaasappels per dag. 
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Ook in musea krijgen ondergescho-
ven kindjes steeds vaker een stem. 
Niet alleen vrouwengeschiedenis krijgt 
aandacht: in een tijd waarin sprake is 
van een toename in de politisering van 
thema’s van seksuele moraal mag ook 
queer history langzamerhand getoond 
worden. De pioniers van deze theorie 
wijzen het geloof in de essenties van 
gender of geaardheid af en proberen 
ook deze geschiedenis onderdeel te 
laten zijn van ons culturele discours. 
Binnen deze queer history vormen 

Transmission

Amsterdam Museum 
17 oktober 2015 – 13 maart 2016

Transgender-
verhalen via 
pridevlag 
en petticoat

Eline Kemps
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transgenders echter een groep die 
nog het meest verborgen is. Zij willen 
niet herkend worden in een museum, 
want geen vader wil zijn kinderen 
blootstellen aan confrontaties op het 
schoolplein. Het Amsterdam Museum 
durft in haar nieuwe tentoonstelling 
Transmission deze verborgen verhalen 
naar de voorgrond te halen en stelt de 
beeldvorming rondom transgenders ter 

discussie. 
De titel van de ten-

toonstelling illustreert 
het ongedefinieerde sche-
mergebied, wat voor veel 
transgenders herkenbaar 
is. Hun persoonlijke ver- 
halen over gender, er-
kenning, verlangen en 
trots worden verteld via 
controversiële objecten 
als doosjes hormoonpil-
len, een pridevlag uit 

1995, een neppiemel en een petticoat. 
De rondkijkende bezoeker zal soms een 
gniffelende lach moeten onderdrukken, 
maar de tentoonstelling daagt ook uit 
tot zelfreflectie en zoekt de emotie op 
door de vertoning van fragmenten uit 
een documentaire waarin een aantal 
transgenders de eigen vrijheden en wor-

stelingen uiteenzet. Bovendien trekken 
de kleurrijke fototentoonstelling van 
Miep, de muze van deze tentoonstel-
ling, en haar met krakende mannenstem 
gezongen nummers de aandacht.

Voor een van origine historisch mu-
seum als het Amsterdam Museum lijkt 
Transmission steken te laten vallen. Een 
echt uitgebreide geschiedenis kent dit 
thema immers niet. De tentoonstel-
ling ontkracht wel met persoonlijke 
verhalen de heersende taboe binnen 
de geschiedenis van dit precaire onder-
werp. De tentoonstelling past in een 
reeks programma’s waarin het museum 
platform biedt aan Amsterdammers 
die de stad maken tot wat zij is, maar 
(nog) niet vaak in musea te zien en te 
horen zijn. Wil je deze poging stem te 
geven aan een in de museumwereld nog 
relatief ongehoord begrip steunen en 
deze recente controversiële geschiedenis 
aanschouwen, ga dan vooral kijken naar 
de petticoat en pridevlag die staan voor 
deze persoonlijke transgenderverhalen. 
Verwacht echter geen uitgebreid ge-
schiedenisverhaal. Niet te missen is een 
bezoek aan het toilet, want zelfs dit is 
gedurende de looptijd van de tentoon-
stelling genderneutraal. Transmission is 
nog tot en met 13 maart 2016 te zien. 

Het museum 
biedt 
platform 
aan Amster-
dammers 
die de stad 
maken tot 
wat zij is.
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In het boek Muhammad and the Be-
lievers: At the Origins of Islam heeft 
Fred McGraw Donner, hoogleraar 
in de geschiedenis van het Midden- 
Oosten, een bijdrage geleverd aan grote 
wetenschappelijke debatten rond de 
oorsprong van de Islam, en tegelij-
kertijd geprobeerd dit debat voor een 
groter publiek inzichtelijk te maken.1 
Het boek is samen te vatten in drie 
kernthesen. De eerste these stelt dat 
de Mohammedbeweging primair een 
oecumenische hervormingsbeweging 
was. Mohammed was dus, ten tweede, 
de aanvoerder van een groep gelovigen 
die los van bestaande religies opereer-
den. Ten derde wordt gesteld dat de 
Islam pas zestig jaar na de dood van 
Mohammed een concrete organisato-
rische vorm kreeg, onder aanvoering 
van de Umayyaden. Dit betekent dat 
Mohammed niet zelf de islam heeft ge-
sticht, maar dat dit pas een halve eeuw 
later is gebeurd.

De boeiende theorie van Donner 
blinkt uit in originaliteit, maar heeft 
enkele stevige gebreken. Opvallend is 
het gebrek aan juist brongebruik. De 
bronnen die Donner gebruikt wor-
den nergens in het boek kritisch tegen 

1 Fred M. Donner, Muhammad and the  
 Believers: At the Origins of Islam. (Cambridge,  
 Massachusetts and London 2010).  Zie ook:  
 Fred M. Donner, ‘From Believers to Muslims:  
 Confessional Self-Identity in the Early Islamic  
 Conmmunity’, Al-Abhath. Journal of the Faculty  
 of Arts and Sciences American University of  
 Beirut, Vol. 50-51, (2002-2003) 9-53.

Fred M. Donner

Muhammad and the Believers: At 

the Origins of Islam

ISBN 978-0-674-05097-6

Harvard University Press, 2010, 

€18.49, 280 pp.

Mohammed 
heeft de islam 
niet gesticht

Koos-jan de Jager 
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het licht gehouden. Dit komt tot uit-
drukking in zijn reconstructie van de 
ontwikkeling van de Islam. Dit proces, 
waarin de groep van Mohammeds vol-
gelingen zich transformeert naar wat 
wij als de Islam zien, is cruciaal in zijn 
hele theorie en boek, maar wordt slechts 
in een paar pagina’s uitgewerkt. In het 
boek stelt hij zelfs dat bronnen over 
deze transformatie volledig ontbreken.2 
Door het gebrek aan goed brongebruik 

lijkt de theorie van Don-
ner zeer plausibel, maar 
kunnen er op wetenschap-
pelijk niveau veel kritische 
noten worden geplaatst.

Een ander belangrijk 
punt is Donners opvat-

ting over de verhouding tussen joden, 
christenen en moslims. Hij stelt dat 
binnen de Believers Movement een grote 
oecumenische openheid heerste, waar-
in iedereen elkaar accepteerde rond 
de erkenning van het monotheïsme. 
De term ‘monotheïsme’ is op zichzelf 
al problematisch, omdat die pas in 
de zeventiende eeuw voor het eerst is 
gebruikt. De Arabische term tawhīd  
 
 
 
 
 
 
 

2. Donner, Muhammad and the Believers, 133- 
 134; 204.

betekent volgens Donner monothe-
isme, er bestaat maar een God, maar 
Jack Tannous merkt hierbij op dat het 
beter vertaald kan worden met ‘unita-
risme’: God is een absolute Eenheid.3 
Op deze manier wordt deze term een 
scherpe afbakening ten opzichte van het 
trinitarisme, God is een Drie-eenheid, 
van het christendom, wat compleet niet 
past in Donner’s these. Donner lijkt al-
leen de voor zijn theorie mooie kanten 
van de christelijk-islamitische relaties te 
willen laten zien. Op deze manier geeft 
hij een duidelijk politiek signaal voor de 
samenleving van vandaag. 

In Muhammad and the Believers 
worden geen harde feiten en ontwik-
kelingen aangetoond, veel meer wordt 
er gestrooid met ‘may haves’ en ‘seems 
to be’. Het is toch wel merkwaardig dat 
Donner een geweldige nieuwe theorie 
opstelt, maar geen argumenten heeft 
voor deze theorie. Met dit, overigens 
goed leesbare, boek levert Donner dus 
een interessante theorie, die door het 
gebrek aan bronnen en sterke argumen-
ten echter niet zal leiden tot een grote 
wetenschappelijke doorbraak.

3 Jack Tannous, ‘Review of Fred M. Donner,  
 Muhammad and the Believers: At the Origins  
 of Islam’, Expositions 5 (2011) 2, 126-141.

Opvallend 
is het gebrek 
aan juist 
brongebruik
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Wat heb je als Utrechtse geschiedenisstu-
dent nog te doen wanneer je Aanzet uit 
hebt? De redactie stelt voor:

7 dec. 2015 - KNAW: Duurzame  
samenwerking en veerkrachtige 
samenlevingen

Hoe hangt interne samenwerking samen 
met maatschappelijke veerkracht? Die 
centrale vraag wordt tijdens dit KNAW-
symposium o.a. historisch, ethisch en 
psychologisch belicht.

Maandelijks - Conferentie Utrecht  
Seminar Political History

Maandelijks wordt een Utrechtse historicus 
over zijn/haar jongste onderzoek of publica-
tie aan de tand gevoeld door coreferent en 
publiek. De eerstvolgende bijeenkomst vindt 
plaats op 10 december 2015; Christianne  
Smits De volksverheffers (nov. 2015) is die 
dag het onderwerp. 

22 jan. 2016 - Holocaust Memorial 
Day Utrecht

Het thema van de jaarlijkse HMD is ‘schuld-
vraag en daderprofielen’. Hoe duidelijk is 
het verschil tussen daders en slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog? Leer en debatteer 
op 22 januari in het Academiegebouw.

Gezocht: Kopij

De redactie is altijd op zoek naar verfris-
sende, originele en kritische kopij. Heb jij 
een paper of een scriptie geschreven en wil 
je een breder publiek dan alleen je docent? 
Stuur nu je stuk op naar de redactie! Ook 
staan we open voor je kritische recensie over 
een geschiedkundig relevant onderwerp.

Meer informatie over publiceren is te 
vinden op de website van Aanzet. Kijk bij 
Auteursrichtlijnen waar je scriptie, kopij of 
recensie aan moet voldoen. Houd verder de 
Facebookpagina en de website van de Aan-
zet in de gaten via:

Aanzet.wordpress.com
Redactieaanzet@uhsk.nl
Facebook.com/historischtijdschriftaanzet

Historisch Tijdschrift Aanzet 
zoekt redacteurs!

Ben je bachelor- of masterstudent Geschie-
denis en heb je ambitie en een goed gevoel 
voor taal? Als redacteur van Aanzet, hét 
semiwetenschappelijke tijdschrift door en 
voor Utrechtse geschiedenisstudenten, be-
geleid je studenten bij het omschrijven van 
hun scriptie naar een artikel. Daarnaast ver-
zorg je verschillende rubrieken.

We zoeken altijd gemotiveerd redactieta-
lent om ons team te versterken. Hoe ver je in 
je studie bent is onbelangrijk. Stuur je sollici-
tatie, begeleid door een korte motivatie, naar  
redactieaanzet@uhsk.nl.

Agenda


