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NIEUW

‘Grote 
verwachtingen’

“Ik wilde ervaren wat het 
inhield, dat mistige begrip 

Europa.”
TEKST: FRANK SCHLÖMER - FOTOGRAFIE: ARCHIEF / ANNALEEN LOUWES

In Europa - Reizen door de twintigste eeuw’ mag dan 
de absolute bestseller zijn van Geert Mak, het is lang 
niet zijn enige goed verkochte boek dat zijn renomé 
heeft gemaakt. Zijn lijst publicaties is ellenlang, 
zelfs zonder zijn talloze artikels en columns mee te 
tellen. Naast Europa, spelen zijn land en zijn stad een 
hoofdrol in zijn hele oeuvre, waarvan belangrijke delen 
in Nederland ook als tv-producties zijn verschenen. 
Bovendien is Mak een van de meest vertaalde auteurs 
van Nederland. Velen zullen nu uitkijken naar de 
opvolger van ‘In Europa’: ‘Grote verwachtingen’.

Geert Mak schreef het vervolg 
op bestseller ‘In Europa’
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LEVEN EN WERKEN

I n de Proloog van ‘In Europa’ geeft Geert Mak een van de 
redenen aan waarom hij dat boek heeft geschreven. “Het 
had bovendien iets met mijzelf te maken, deze reis. Ik 
wilde eruit, grenzen overschrijden, ervaren wat het in-

hield dat mistige begrip Europa. Europa is, zo had ik inmiddels 
gemerkt, een continent, waar je gemakkelijk heen en weer kunt 
reizen in de tijd. Alls stadia van de twintigste eeuw worden wel 
ergens beleefd en herbeleefd.” 
Een jaar lang - 1999 - heeft de reis geduurd en ze bracht Mark 
naar steden die stuk voor stuk een rol hebben gespeeld - vaak 
een behoorlijk negatieve - in de geschiedenis van ons deel van 
de wereld. Elke maand van het jaar behandelt een aantal steden 
waarvan ik er enkele opsom: Parijs, Londen, Berlijn, Wenen, Ie-
per, Verdun Versailles, Petrograd, Moskou, München, Guerni-
ca, Duinkerken, Auschwitz, Warschau, Leningrad, Stalingrad, 
Vichy, Dresden, Nürnberg, Praag, Boedapest, Dublin, Gdansk, 
Tsjernobyl, Boekarest, Srebrenica, Sarajevo. Het boek is een 
reisverslag door de tijd geworden, een inventaris van hoe Eu-
ropa eruitzag in de vorige eeuw en al die steden hebben gemeen 
dat ze stuk voor stuk betrokken waren bij geweld, oorlogen, 
revoluties en rampen. Het is een ontluisterend boek geworden 
over een eeuw die zichzelf ontluisterd heeft. 

Nederland
Na, of beter naast Europa, neemt ook Mak’s eigen land een een 
belangrijke plaats in zijn werk in. Hij heeft verschillende boe-
ken over de Nederlandse geschiedenis geschreven en, voor mij, 
is het meest opvallende “De eeuw van mijn vader”. Het is een bio-
grafie van Nederland in de twintigste eeuw, opgehangen aan de 
familiegeschiedenis van zijn eigen vader. Het boek verscheen 
uitgerekend in 1999, toen Geert Mak zijn grote reis door Euro-
pa maakte.
Het is 500 pagina’s dik geworden en heeft intussen al vele her-
drukken gekend. Op basis van het leven van zijn vader heeft 
Mak op een journalistieke manier de hele geschiedenis van Ne-
derland in de 20ste eeuw beschreven. Vader Mak is geboren in 
Schiedam in het allerlaatste jaar van de 19de eeuw en hij heeft 
de twintigste eeuw bijna in haar totaliteit meegemaakt aange-
zien hij in 1983 op 84-jarige leeftijd overleed. In de jeneverstad 
Schiedam had Geert Mak’s grootvader een zeilmakerij.
Het boek is gebaseerd op alle mogelijke bronnen die Mak kon 
vinden, maar hij wilde er geen geschiedschrijving strictu sensu 
van maken, maar peilt eerder op zijn manier of de mensen toen 
al iets wisten van de beginende opkomst van het fascisme en 
het toekomstige lot van de joden. Het is een fascinerende wan-
deling door de Nederlandse geschiedenis van de 20ste eeuw, 
die uitgaat van het leven van zijn vader.

Een ander boek over zijn eigen land is “Verleden van Neder-
land”, dat hij samen met vier andere bekende historici schreef. 
Mak’s allereerste zin heeft al de aantrekkingskracht van een 
magneet en nodigt dus uit tot verder lezen. “Aan de randen 
van de aardschijf, voorbij de Zuilen van Hercules en ver van de 
beschaafde wereld, lag de loodgrijze oceaan van het noorden.” 
Het vertrekt bij de eerste bewoners van de Lage Landen en be-
schrijft vlot en luchtig wat nadien zoal in het land van water en 
rivieren is gebeurd.

Belangrijke historische figuren en gebeurtenissen uit de Ne-
derlandse geschiedenis passeren de revue en het boek is extra 
aantrekkelijk gemaakt door knappe illustraties en anekdotes, 
dus verre van een droge opsomming van feiten en data. Vlot ge-
schreven boeiende teksten maken er bijna een standaardwerk 
van waar iedereen, jong en oud, regelmatig naar kan terugkij-
ken. Het is een verrassende kijk vanuit de 21ste eeuw op de Ne-
derlandse geschiedenis.

“Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis” is een ander van 
Mak’s juweeltjes. Hij was in de jaren 1990 journalist bij de krant 
NRC en de radiozender VPRO. Het heette eerst “Reportages uit 
Nederland”, maar het werd later aangevuld en kreeg zijn huidi-
ge titel. Het gaat om meer dan honderd reportages, die de lezer 
laten binnenkijken in het heden (het verscheen in 1991), maar 
uiteraard ook in het verleden en niet alleen uit Nederland.
Het boek heeft een verrassend begin omdat het van wal steekt 
met het verhaal van de Griekse ontdekkingsreiziger Pytheas 
van Massilia, die rond 325 voor het begin van onze tijdrekening 
aan de Nederlandse Waddenkust opdaagde. Mak zelf schrijft 
dat de verhalen “door één enkel, buiten de journalistieke orde 
vallend detail een bijna pijnlijke helderheid en kracht bezitten”.
De verhalen zijn zo geschreven dat de lezer de indruk heeft dat 
hij er zelf bij is geweest - ooggetuige! Dat geldt zowel voor de 
laatste uren van Socrates, als de val van de Berlijnse Muur, als 
de brand van de Rijksdag. Die werd voor de nazi’s in 1933 aange-
stoken door Marinus van der Lubbe - een Nederlander.

Amsterdam 
Naast Europa en zijn land ligt ook zijn hoofdstad nauw aan het 
hart van Geert Mak. Getuigen daarvan zijnde vele honderden 
pagina’s die hij, gespreid over verschillende boeken, over Am-
sterdam heeft geschreven. Neem “Een kleine geschiedenis van 
Amsterdam” dat ondanks het woord ‘klein’ op de cover toch 
liefst vierhonderd pagina’s telt. De historicus Mak graaft bijna 
als een archeoloog in de diepste lagen van het Amsterdamse 
verleden. 
Het gaat vanaf de eerste nederzetting rond het jaar 1000 tot 
het hedendaagse Amsterdam met zijn problemen van milieu, 
immigratie en de buitensporige vloedgolf van het toerisme. Elk 
spoor dat hij vindt kan hij op zijn pagina’s wel ergens gebruiken. 
Ook smeuïge verhaaltjes die je nergens kan zien zoals dat uit 
het jaar 1928 dat Mak alleen kon vinden door uren in stoffige ar-
chieven te snuffelen. In dat bewuste jaar zijn er in Amsterdam 
1.660 processen verbaal voor openbare dronkenschap opge-
steld en zijn in de stad 2.013 fietsen gestolen.
“Een kleine geschiedenis” is een liefdesverklaring aan zijn stad 
geworden en een uitgebreide familiegeschiedenis van eeuwen 
Amsterdam. Op basis van Mak’s teksten heeft Daniel Schip-
per «Een kleine stadsgids» geschreven, met elf wandelingen en 
een fietstocht. 
Voor wie dan nog niet verzadigd is, is er ook nog «Het stadspa-
leis. Geschiedenis van het paleis op de Dam» dat het verhaal vertelt 
van het prachtgebouw dat vandaag nog staat te pronken in het 
hartje van de stad en dat er gekomen is nadat zijn voorganger 
(«dat ijselijke rattennest») op 7 juni 1652 in de vlammen opging. 
Er is tenslotte nog «De goede stad»  waarin Mak op basis van een 

NIEUW

Wie is Geert Mak?

De predikantenzoon die bestsellerauteur werd
 Geert Ludzer Mark werd op 4 december 1946 in 

Vlaardingen bij Rotterdam geboren. Hij wordt binnen 
enkele maanden dus 73 jaar. Hij is het jongste kind van 
een gereformeerde predikant en diens vrouw Geertje 
van der Molen. Mak groeide op in Friesland, meer bepaald 
in Leeuwarden en het dorpje Hurdegaryp, dat in het 
Nederlands Hardegarijp heet.

 Als jonge man trok hij naar het gereformeerde 
gymnasium in de Friese hoofdstad en ging vanaf 1965 
rechten en sociologie studeren aan de universiteiten 
van Amsterdam. Na zijn universitaire studies gaat hij 
aan de slag (van 1970 tot 1972) als fractiemedewerker bij 
de Pacifistisch Socialistische Partij in het Nederlandse 
parlement (Tweede Kamer). Nadien trekt hij naar Utrecht 
waar hij aan de Vrije Universiteit docent staatsrecht en 
vreemdelingenrecht wordt.

 Dat blijft hij tot 1975, wanneer hij de stap naar de 
journalistiek zet. Mak wordt tien jaar lang redacteur bij het 
gerenommeerde weekblad De Groene Amsterdammer, 
waar hij gezien zijn opleiding en belangstelling vooral 
schreef over immigratieproblematiek. In 1985 zet hij 
zijn journalistieke carrière verder bij de Nederlandse 
kwaliteitskrant NRC.

 Tevens wordt hij buitenlandredacteur bij de VPRO-radio. 
Voor de zender reist hij de halve wereld rond en maakt hij 
reisreportages in de Verenigde Staten, Azië, Oost-Europa 
en in de stilaan uiteenvallende Sovjetunie.

 In 1990 wordt Mak medeoprichter van het Fonds voor 
Bijzondere Journalistieke Projecten dat de “literaire 
non-fictie” in Nederland wil bevorderen, evenals het 
tijdschrift ‘Atlas’. waar hij ook aan meewerkt Voor de NRC 
reist hij in 1999 een jaar lang kris kras door Europa. Elke 
dag verschijnt er een stukje van hem op de frontpagina 
van de krant.

 Daar worden de fundamenten gelegd voor wat zonder 
twijfel tot nu toe zijn bekendste werk is: “In Europa. Reizen 
door de twintigste eeuw”.Het verschijnt in 2004, is in 
talrijke talen vertaald en heeft een hoop onderscheidingen 
in de wacht gesleept. Het is zijn definitieve doorbraak en 
een parel van het genre “literaire non-fictie”.

 Van 2000 tot 2003 wordt hij bijzonder hoogleraar aan 
de Universiteit Amsterdam, waar hij grootstedelijke 
problematiek doceert. Geert Mak is in Nederland twee 
maal gelauwerd als “historicus van het jaar” en heeft 
nog talrijke andere onderscheidingen mogen ontvangen. 
Sinds 2004 mag hij zich doctor honoris causa van de 
Open Universiteit van Heerlen noemen en in 2014 kreeg 
hij ook een eredoctoraat van de Duitse universiteit 
Münster. Ook in Duitsland heeft zijn ‘In Europa’ namelijk 
furore gemaakt. De Franse regering heeft hem zelfs de 
hoogste onderscheiding toegekend die een buitenlander 
in Frankrijk kan krijgen. Geert Mak is ridder in het Légion 
d’ Honneur.
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DE MENING VAN MAK 
“Soms denk ik ‘s avonds in bed ook 

weleens: laat ik eens een kwartiertje 
rechts zijn. Zalig!»  

Dat Geert Mak een overtuigde, zelfs een redelijk fana-
tieke aanhanger van de Europese Unie is, is een open 
deur intrappen. Het blijkt uit zijn boeken, artikels 
en columns die hij schreef. En zeker uit de interviews 
die hij aan talrijke Europese media gaf, maar hij heeft 
ook zo zijn kritiek op de EU en die is soms niet mals. 
Hieronder volgt een kleine bloemlezing.

Dachten wij na 1989, met de val van de Berlijnse 
Muur en het IJzeren Gordijn, niet dat ons alles zo 
lukken in Europa? 
Geert Mak: «Ja, en daar betalen we nu de prijs voor. 
We hebben een euro die zonder samenhangende 
financiële politiek is ingevoerd. We hebben een 
Schengen-akkoord, maar we hebben geen geïnte-
greerde immigratiepolitiek. Ik ben verbijsterd over 
het feit dat de EU niet echt een organisatie is - ze is 
een pseudo-federatie om het immigratie-probleem 
goed te organiseren. (...) De EU bestond altijd uit een 
systeem van regels en wetten. Maar nu zijn we min of 
meer een grootmacht in de wereld en moeten we op 
actuele gebeurtenissen reageren. En die flexibiliteit 
hebben we helemaal niet. In de plaats daarvan heerst 
de totale chaos in de de EU.»  
 
Hoe komt het dat het rechtse populisme ons zo 
goed als overal overvalt?
«De EU was nooit echt goed georganiseerd en dan 
wordt de druk te groot. Neem de Brexit als voorbeeld: 
dat was een explosie van gevoelens, van onbehagen. 
Dit onbehagen weerspiegelt zich ook in het feit dat 
mensen in Europa hun toevlucht zoeken bij rechts-ex-
treme bewegingen. Als mensen zich onzeker voelen, 
als ze het gevoel hebben dat hun veiligheid en zelfs 
hun staat zouden kunnen verdwijnen, dan zoeken ze 
hun heil bij de oude zekerheden. En dan wordt het 
nationalisme sterker en sterker.»  

U schrijft dat Europa terug moet worden ver-
overd op het geld. Maar hoe dan wel? In 1989 
overwon het Westen het communisme en liet 
het casinokapitalisme gierend uit de hand lopen.
«Als je zaken doet, neem je risico. Je kunt beloond 
worden, maar het kan ook misgaan. Dat weet iedere 

marktkoopman. Maar de marktwerking is verstoord 
door de banken, die een anti-democratische revolutie 
zijn begonnen. Ze hebben de macht naar zich toe 
getrokken. Iedereen komt zwaar beschadigd uit de 
crisis, behalve de veroorzakers. De banken lopen geen 
enkel risico en de publieke sector betaalt de prijs.»  

Kan de Europese democratie de wereldmarkt 
dan niet aan?
«Dat is waar ik zo treurig van word. Met al haar 
gebreken, met al haar blutsen en deuken, is de EU een 
fantastisch experiment op dat vlak. Daarom moeten 
we haar met hand en tand verdedigen. De EU zou het 
model moeten zijn dat in de woeste 21ste eeuw iets 
van democratische waarden overeind houdt. Valt dat 
weg, dan springen anderen in dat vacuüm. De Ameri-
kanen, de Chinezen, de Brazilianen, de Russen.»  

De populisten zeggen dat de maakbaarheid van 
de samenleving, waarvan de EU een voorbeeld is, 
niet werkt. Krijgen ze gelijk?
«Nee. Ze hebben slechts één punt: over Europa hangt 
als een mist een gevoel van onbehagen. In Nederland 
is dat gevoel heel sterk. Andere landen knorren nog 
tevreden. Populisten vertolken dat onbehagen. Ik 
snap de kritiek op Europa. Maar je terugtrekken 
op jezelf is magisch denken. Een nationale mythe is 
ongelooflijk verleidelijk. Soms denk ik ‹s avonds in bed 
ook weleens: laat ik eens een kwartiertje rechts zijn. 
Zalig!»  

Opvang en onthaal voor vluchtelingen in dit 
Europa is steeds moeilijker politiek te verkopen. 
Hoe komt dat?
«In Nederland zijn veel van de problemen met vluch-
telingen voorspelbaar. Als je een asielzoekerscentrum 
voor 2000 mensen opent naast een dorpje van 500 
inwoners, dan zegt de eerste wet van de sociologie dat 
daar spanningen van komen. De hele discussie over 
integratie is ook gedeeltelijk achterhaald, want de di-
versiteit is gewoon een feit. Als je door de bibliotheek 
van Amsterdam loopt, dan zie je geen multicultureel 
drama, maar een geoliede, in alle vromen gekleurde 
samenleving. Net als Londen. Wij wonen in een 

mondiale stad waar veel dynamiek zit en veel gebeurt, en 
waar problemen zijn - met name met jonge Marokkanen - 
maar waar de integratie verder redelijk goed verloopt. De 
komst van vluchtelingen stelt nieuwe vragen, maar ik heb 
niet het gevoel dat er paniek is in Nederland.”

Nederland was niet blij met de «Wir schaffen das»-
uitspraak van Angela Merkel. Ja toch?
«Dat was een gebaar van zelfvertrouwen. Haar houding 
was in moreel en menselijk opzicht top. Ik denk wel dat 
ze zich in twee dingen vergist heeft. Eén: de globalise-
ring. Haar roep werd tot in de verste hutjes van Afrika 
gehoord, wat een hele nieuwe stroom in gang zette. 
Twee: de latente irritatie in Europa tegenover Duitsland 
als alles bepalende macht. Landen willen niet op haar 
bevel handelen zonder overleg.
Het idee van de ongelimiteerde instroom is een utopie. 
Ik vind in deze dat grenzen van belang zijn, alleen moet je 
niet de illusie hebben dat je grenzen totaal kan afsluiten. 
Je moet je dus afvragen hoe je met die grenzen omgaat - 
en daarin ben ik wel ruimdenkend. ‹Wir schaffen das› had 
iets grenzeloos, en net dat grenzeloze is in Europa een 
bron van angst en een voedingsbodem voor populisme.» 

Vlak voor het begin van deze eeuw hebt u een grote 
reis gemaakt, die tot uw bestseller ‘In Europa’ 
leidde. Wat hebt u uit uw reis over Europa geleerd?
«1999 is lang geleden. Toen heersten optimisme en hoop, 
vooral in Oost-Europa. Daar domineerde de stemming: 
we keren terug naar Europa en alles wordt goed. Maar 
ook in westelijk Europa was er dat gevoel. Het was een tijd 
van kentering, maar het was ook een tijd van een zekere 
blinde vlek. West-Europa heeft de diepe sporen die de 
socialistische decennia in het oosten achterlieten foutief 
beoordeeld. Het westen is tegelijkertijd met een zeker tri-
omfalisme opgetreden. Alles was mogelijk en te plannen, 
zo in de zin van ‹wij weten wel hoe het moet›. Niet alléén 
economisch. Wie destijds echter goed rondkeek in Bul-
garije en Roemenië, kreeg het gevoel dat het voor deze 
landen bijzonder moeilijk zou worden om binnen enkele 
jaren op westers niveau te komen. Het was dus een stem-
ming van diepgaande verandering, maar de verschillen en 
de breuklijnen waren toen al zichtbaar. Voor het westen 

ging het om vrijheid, voor de landen in Oost-Europa om 
zekerheid en veiligheid.”

Het lijkt wel alsof u een Europese pessimist bent 
geworden?
«De eurocrisis was een morele crisis geworden. De ban-
kiers zijn nooit ter verantwoording geroepen, in sommige 
gevallen zelfs verder beloond voor hun onverantwoorde 
gedrag dat ons in de ellende heeft gestort. Dat vergeten 
de mensen niet, hoor. Een jeugdwerkloosheid van 50 
procent in Spanje, 60 pct. in Griekenland, zoiets vreet aan 
een samenleving. De traditionele politici zullen daarvoor 
nog verder afgestraft worden. En ja, de kans is groot dat 
de extreme en populistische partijen hun opmars zullen 
voortzetten.» 

U liet zich bij herhaling pessimistisch uit over de 
Europese Unie en de euro, die het volgens u niet 
zouden overleven. Maar ze slepen zich toch krachtig 
verder?
«Het is niet te begrijpen dat veel politici zich zo terug-
plooien op de natiestaat, het blijft de grote en prangende 
kwestie van deze tijd. Europa is toch een product geweest 
van dat vooruitgangsoptimisme en na de val van de Muur 
zelfs van triomfalisme, want dat was toch het einde van 
de geschiedenis en de ideologie? Maar zo werkt het niet, 
de cultuurverschillen blijven en dat zorgt voor span-
ningen. Je zult maar als Duitser door Spanje rijden op 
nagelnieuwe en haast ongebruikte snelwegen, aangelegd 
met geld van de Europese Unie, terwijl bij jou niets aan 
de infrastructuur is gedaan omdat er zogezegd geen geld 
voor is. Dan word je lastig en niet onterecht.»

“De Europese Unie 
is een pseudo-

federatie.”
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Europa in de eenentwintigste 
eeuw

—
‘Grote verwachtingen’ van Geert Mak is het langverwachte vervolg op het immens suc-
cesvolle ‘In Europa’ dat veertien jaar geleden verscheen met de gelijknamige 35-delige 
VPRO-serie met de schrijver in de hoofdrol. Waar ‘In Europa’ handelde over de twintig-
ste eeuw en hoe die, in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee wereld-
oorlogen, ons heeft gevormd, gaat ‘Grote verwachtingen’ over de eerste twee decennia 
van de eenentwintigste eeuw. Het neemt de draad op waar ‘In Europa’ eindigde, in 1999.
Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen 
hoogtij vierde maar gaandeweg verdween, de gevoelens rond de invoering van de Euro, 
de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers, de toestand in Oost-Europa en Rusland, 
de bankencrisis, de Verenigde Staten, Noord- versus Zuid-Europa, de vluchtelingen. In 
‘Grote verwachtingen’ vertelt en duidt Mak de recente geschiedenis zoals alleen hij dat 
kan.
—
€ 29,99 – ISBN 9789045039770 – verschijnt op 5 november

stadsplattegrond van 1625 nagaat wat de Amsterdammers toen 
aan idealen, wensen en plannen hadden. De Amsterdam-boe-
ken van Geert Mak zijn een must voor wie de stad wil leren ken-
nen en liefhebben, vooral ook omdat er eigenlijk altijd maar één 
hoofdpersoon is, de stad zelf.

Tot slot is er nog het merkwaardige boek over Amerika «Reizen 
zonder John». In 1960 trok de bekende Amerikaanse schrijver 
John Steinbeck ( East of Eden, The Grapes of Wrath) met zijn 
poedel Charlley maandenlang dwars door het Amerikaanse 
continent. Hij wilde het land en zijn burgers beter leren ken-
nen en praatte er met mensen die de meesten links laten liggen: 
vrachtwagenchauffeurs, vissers, dokwerkers, dagloners, boe-
ren - zeg maar wat sommigen de lagere kant van de samenleving 
zouden noemen.
Precies vijftig jaar later is Mak in de voetsporen van Steinbeck 
getreden en heeft diens reis overgedaan. Ook mak heeft dui-
zenden mijlen afgelegd om te weten wat er in een halve eeuw op 
het platteland en de steden is veranderd. Maar vooral wilde hij 
nagaan wat Europa en Amerika in de 21ste eeuw nog gemeen-
schappelijk hebben. Ook Mak sprak met wat je het gewone volk 
zou kunnen noemen om te achterhalen waar de Verenigde Sta-
ten vandaag (het boek verscheen in 2010 en er was dus nog geen 
sprake van Donald Trump) voor staan. Hij komt tot vaak uiter-
mate interessante vaststellingen.

De grote verwachtingen van Geert Mak 
Het heeft een tijdje - net veertien jaar - op zich laten wachten, 
maar nu is het zover. Het vervolg op zijn succesboek « komt er 
aan. Het draagt de titel ‘Grote verwachtingen’ en dat zegt al me-
teen wat de auteur van het oude continent zou willen bewaar-
heid zien.

‘In Europa’ is een bestseller geworden, die niet alleen in vele ta-
len is vertaald maar waarvan de Nederlandse tv-zender VPRO 
ook een serie van liefst 35 afleveringen heeft gemaakt. ‘In Euro-
pa’ eindigde in 1999 en behandelde de twintigste eeuw die veel 
gruwelen heeft gekend - twee wereldoorlogen en de holocaust, 
de Balkan-oorlogen in de jaren ‹90 - maar ook het einde van de 
Koude Oorlog, de implosie van de Sovjetunie en de onmogelij-
ke gewaande val van de Berlijnse Muur.
‘Grote verwachtingen’ neemt de draad terug op in 1999, dus 
vlak voor het begin van de 21ste eeuw, die ons in een nieuw we-
reldbeeld heeft gebracht. Bij de eeuwwisseling heerste enig op-
timisme over de verdere evolutie van Europa - alles zou anders 
en beter worden omdat «wij» het anders en beter zouden gaan 
doen, al was er even de grote schrik voor de millenium crash die 
alle computers ter wereld zou platleggen.
Dat computerdebacle heeft niet plaats gehad, maar de bijna eu-
forie van toen is in de eerste twintig jaar van deze eeuw stilaan 
weggeëbd door politieke crisissen wereldwijd, de invoering van 
de euro annex stijging van de levensduurte, de catastrofe van de 
Twin Towers, de bankencrisis, het ‹Muur-complex› van Donald 
Trump, de door diezelfde man uitgelokte handelsoorlogen, het 
Russische avontuur op de Krim, het aanzwellende vluchtelin-
gendrama, het succes van anti-Europese populistische partijen 
en de steeds maar groeiende noord-zuid tegenstelling. 
Mak bezoekt ook opnieuw een aantal plaatsen die hij in zijn 
‘In Europa’ bezocht, kijkt naar de verschillen en voert lange 
gesprekken met hoofdpersonages in zijn boek. Hij neemt de 
gebeurtenissen van de afgelopen twee decennia onder de loep 
en probeert daaruit gevolgen te trekken voor wat nog komen 
moet. Optimisme is geen troef meer, maar de verwachtingen in 
ons Europa blijven hoog.    

MAK OVER DE KRITIEK OP ‘IN EUROPA’
“Die historici zijn er met hun 

‘gezuur’ verantwoordelijk voor dat 
honderdduizenden Nederlanders het 

klaslokaal uitgejaagd worden.”
De turf ‘In Europa’ van Geert Mak is bij uitstek zijn 
bestseller. Bijna een half miljoen exemplaren zijn van 
de Nederlandse versie verkocht. In ons taalgebied is 
dat voor een historisch werk een grote zeldzaamheid, 
waar beroepshistorici best wel jaloers op kunnen 
zijn. Bovendien is er een tv-serie van gemaakt (VPRO) 
van 35 afleveringen en daar keek telkens een miljoen 
kijkers naar. 
De ontvangst bij het publiek was overweldigend. Ook 
Duitse en vooral Britse media reageerden indertijd 
uiterst positief. De Sunday Times schreef: “Het boek 
is ongetwijfeld een spectaculair en vaardig gecompo-
neerd geschrift.” The Financial Times prees “Mak’s 
instinct voor menselijke verhalen” en concludeerde 
met de lofbetuiging dat Mak “de geschiedenisleraar is 
waarvan iedereen les had moeten kunnen krijgen”. El-
ders werd de auteur “de portretschilder van Europa” 
genoemd en “de lezer van wat in de het hoofd van de 
Europese burger leeft”. 
Niet zo in Nederland, waar ‘In Europa’ vooral scherp 
op de korrel werd genomen door gevestigde historici. 
Academische afgunst? 
Zij hebben blijkbaar doelbewust niet willen horen 
dat Mak verschillende keren verklaard heeft dat hij 
geen zuivere geschiedkunde schrijft, dat zijn aanpak 
van journalistieke aard is en dat zijn uitgangspunt te 
vergelijken is met artikels die in kranten verschijnen 
en die soms gebundeld worden. Dat heeft emeritus 
professor Hermann von der Dunk van de Utrechtse 
universiteit niet weerhouden te zeggen: “Het is goed 
geschreven en historisch correct, maar het is niet wat 
ik academische geschiedschrijving zou noemen. Er 
is geen analyse van historische ontwikkelingen.” Dat 
is nu net wat Geert Mak, die decennialang journalist 
is geweest, gezegd heeft dat hij niet van plan was te 
doen. Het hardst van leer getrokken tegen de tv-serie 
die door Mak zelf werd ingesproken, is Willem Mel-
ching, prof nieuwste geschiedenis aan de universiteit 
Amsterdam. Melching schreef dat de serie “lijdt onder 
een simplistische visie op de geschiedenis, onwetend-
heid over de laatste historische inzichten en slordig-
heden in het feitenrelaas.” 

“Afzichtelijke blunder”
Melching wordt bijgesprongen door docent alge-
mene geschiedenis Patrick Dassen van de universiteit 
Leiden. “Wanneer ik me beperk tot de uitzending over 
Berlijn in 1906, dan is mijn grootste bezwaar dat hier 
een clichébeeld wordt gegeven. De tv-kijker houdt 
het beeld over van een autoritaire Duitse samenle-
ving grotendeels beheerst door een machtige keizer 
die de scepter zwaait over een gezagsgetrouwe en 
onderdanige bevolking, die graag buigt voor militaire 
waarden.” Dassen benadrukt dat Duitsland toen op tal 
van terreinen - wetenschap, kunst, sociale zekerheid - 
juist vooropliep. 
Ook hoogleraar holocaust- en genocide-studies Hou-
wink ten Cate zingt mee in het koor van de Mak- critici. 
Hij neemt aanstoot aan “de afzichtelijke blunder” dat 
in de serie herhaaldelijk wordt beweerd dat de nazi’s 
tijdens de Wannseekonferenz beslisten tot de moord 
op de Europese Joden. “Er waren toen al 1,2 miljoen 
Joden vermoord. Zo’n fout kun je alleen maken als je 
geen kennis hebt genomen van de relevante vaklitera-
tuur.” 
Het is echter een historisch feit dat aan de idyllische 
oever van de Berlijnse Wannsee in de Villa Marlier op 
20 januari 1942 door vijftien nazi-kopstukken beslist 
werd tot de “Endlösung der Judenfrage” en hoe men 
die in de praktijk zou uitwerken. De conferentie stond 
onder de leiding van “de slager van Praag”, Reinhard 
Heydrich, en ook de door Israël ontvoerde en terecht-
gestelde Adolf Eichmann was aanwezig. 
Houwink ten Cate weet dat zeer zeker, evenals alle 
andere Nederlandse beroepshistorici en meer heeft 
Geert Mak ook niet beweerd. 
Mak schreef op zijn website dat hij “er de pest in 
heeft” over die kritiek en voegde er sarcastisch aan 
toe “knap werk, meneer Melching”. 
Elders werd hij nog scherper. “De zogenaamd profes-
sionele historici zijn er met hun ‘gezuur’ verantwoor-
delijk voor dat honderdduizenden Nederlanders het 
klaslokaal uitgejaagd worden. Deze ‘geschiedenispoli-
tie’ zou gewoon afgunstig zijn op zijn succes. “Op zo’n 
moment begint volgens goed Nederlands gebruik, de 
heggenschaar te ratelen.” 


