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ZIJN COLLEGA’S OP WALL STREET moeten 
vreemd hebben opgekeken toen Jeff Bezos in 
1994 zijn dik betaalde baan als hedgefonds-
manager opgaf om een online boekwinkel te 
beginnen. Het verkopen van dode bomen, was 
dat nu de manier om het wereldwijde web te 
veroveren? De naam die Bezos voor zijn start-
up koos verried in ieder geval zijn ambities en 
zelfvertrouwen. Net als de machtige Amazone-
rivier zou zijn internetwinkel een onstuitbare 
kracht worden. Een kwart eeuw na de oprich-
ting kunnen we rustig vaststellen dat zijn missie 
is geslaagd: Amazon is een van de meest vermo-
gende firma’s op aarde en met een persoonlijk 
vermogen van 105 miljard dollar is Jeff Bezos de 
allerrijkste mens die ooit heeft geleefd.

Hoewel hij zich in de begindagen graag pre-
senteerde als de vriend van de letteren – het 
hielp dat zijn vrouw romanschrijver is – was 
de keuze voor het boek vooral een pragmati-
sche. Boeken laten zich makkelijk verschepen, 
raken niet snel beschadigd en zijn handig voor 
het opstellen van klantprofielen. Want data, 
begreep Bezos al vroeg, zijn de sleutel tot succes. 
Dat Amazon weinig winst maakte op transac-
ties deerde niet, zolang mensen de website maar 
wisten te vinden. En het boek was de ideale 
gateway drug: consumenten konden wennen 
aan online winkelen en ondertussen kon Ama-
zon gegevens verzamelen en zijn assortiment 
uitbreiden. Inmiddels verkoopt de webwinkel 
bijna vierhonderd miljoen verschillende pro-
ducten – van snowboards tot elektronica en van 
autobanden tot keukengerei. Niet voor niets gaf 
journalist Brad Stone zijn boek over Amazon de 
titel The Everything Store.

Zelfs die beschrijving is wellicht te beschei-
den. Amazon is niet zomaar een winkel voor 
alles, het is uitgegroeid tot een bedrijf voor alles. 
De vertakkingen van de rivier reiken inmid-
dels tot ver buiten het digitale domein: Amazon 
opende fysieke boekhandels, nam de biologische 
supermarkt Whole Foods over en heeft een eigen 
filmstudio, streamingdienst en game-ontwikke-
laar. Het investeert in kunstmatige intelligentie, 
runt een uitzendbureau voor digitale freelancers 
(MTurk) en verhuurt serverruimte aan andere 
internetondernemers via Amazon Web Services. 
(Op persoonlijke titel richtte Bezos het ruimte-
vaartbedrijf Blue Origin op en kocht hij in 2013 

een meerderheidsaandeel in The Washington 
Post).

ALS WE IN NEDERLAND over de digitale eco-
nomie praten, gaat het vaak over Facebook en 
Google: diensten waarvan we inmiddels zo 
afhankelijk zijn dat het eng begint te worden. 
Maar misschien is de stormachtige opmars van 
Amazon nog wel de beste casus om zicht te krij-
gen op de transformatie die de wereldeconomie 
doormaakt. Want dat het internet een ingrij-
pende impact heeft op onze manier van produ-
ceren en consumeren lijdt geen twijfel, getuige 
ook de talloze neologismen die de afgelopen 
jaren zijn gemunt. We hoorden over de ‘deel-
economie’, waarin bezit steeds minder belang-
rijk zou worden, of werden gewaarschuwd voor 
de ‘gig-economy’, waarin ‘kruimelzzp’ers’ van 
klus naar klus hoppen. En omdat vrijwel alles 
met een simpele klik kan worden besteld, zou-
den we leven in een ‘on-demand-economie’.

Het zijn catchy labels die stuk voor stuk 
belangrijke aspecten belichten, maar geen van 
alle vertellen ze het volledige verhaal. Wat we op 
dit moment namelijk meemaken, zo signaleren 
verschillende academici, is niets minder dan 
een mutatie van het kapitalisme. We betreden 

een nieuw tijdperk waarin data de belangrijkste 
grondstof zijn, arbeiders worden aangestuurd 
door algoritmes, en waarin één bedrijfsmodel 
overheerst: het platform.

Voor bewijs hoef je enkel naar de beurskoer-
sen te kijken. Domineerden tien jaar geleden de 
olieconcerns, vandaag de dag zijn Apple, Alpha-
bet (het moederbedrijf van Google), Microsoft, 
Amazon en Facebook de vijf grootste onder-
nemingen ter wereld. Wat deze big five gemeen 
hebben is dat het geen klassieke bedrijven zijn, 
maar platformen. In plaats van simpelweg 
goederen te fabriceren of diensten te leveren, 
hebben zij de software en hardware in handen 
waarop ze ontwikkelaars, adverteerders, aanbie-
ders en afnemers samenbrengen. Ze zijn de cen-
trale knooppunten in een almaar uitdijend net-

werk en drukken steeds nadrukkelijker 
hun stempel op de wereld om ons heen.

Dit is ‘the age of the platform’, con-
cludeerde techjournalist Phil Simon al 
in 2011. Apple is zo succesvol omdat program-
meurs van buitenaf apps bouwen voor haar 
besturingssysteem, net zoals Amazon bestaat bij 
de gratie van producten die anderen aanbieden 
en Airbnb geld verdient door vakantiegangers 
aan thuishoteliers te koppelen. Om te voorko-
men dat ze de boot missen proberen ook aller-
lei ‘ouderwetse’ organisaties zich in rap tempo 
om te toveren tot een platform. Dat is goed 
nieuws, stellen onderzoekers van het Massa-
chusetts Institute of Technology in het onlangs 
verschenen boek The Platform Revolution: How 
Networked Markets Are Transforming the Eco-
nomy: ‘Het produceert enorme voordelen voor 
de samenleving als geheel en voor de bedrij-
ven die rijkdom creëren, groei genereren en de 
behoeften van de mensheid dienen.’

Ziet de toekomst er werkelijk zo rooskleurig 
uit? Dat ceo’s en aandeelhouders van grote tech-
bedrijven profiteren van de platformrevolutie 
behoeft geen uitleg, maar of dat ook geldt voor 
de samenleving als geheel is nog maar de vraag. 
Hoe invloedrijker platformen worden, hoe meer 

het ongemak groeit. Overheden raken nerveus 
omdat ze niet goed weten hoe ze de internet-
giganten moeten reguleren, burgers maken zich 
zorgen om hun privacy, en een groeiend reser-
voir van flexibele app-arbeiders vormt een digi-
taal ‘precariaat’. Ondertussen slokken de plat-
formen steeds grotere marktaandelen op in hun 
jacht naar een onbetwistbare monopoliepositie.

‘VEEL BEDRIJFSKUNDIGEN RAKEN enthousiast 
over het platformmodel, omdat ze de funda-
mentele spanningen tussen kapitaal en arbeid 
over het hoofd zien. Alsof de overheid alleen 
maar een beetje hoeft bij te sturen om alles in 
goede banen te leiden. Maar het is veel angst-
aanjagender.’ Nick Srnicek, docent Digital Eco-
nomics aan het King’s College in Londen, heeft 

De ICT-revolutie heeft een nieuwe fase van het kapitalisme ingeluid,  
waarin platformen als Amazon en Uber steeds grotere marktaandelen 
opslokken. Wordt de toekomst bepaald door een handvol techgiganten?  
‘Op den duur is deze situatie onhoudbaar.’  door Jaap Tielbeke  beeld Milo

De platformrevolutie

Almachtige allesbedrijven

In de magazijnen van Amazon houdt een elektronisch systeem 
precies bij hoeveel dozen iedere arbeider per uur inpakt
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weinig op met naïeve jubelverhalen over hippe 
hemelbestormers uit Silicon Valley die de boel 
komen disrupten. Bekijk bedrijven als Google en 
Amazon door een kritische, macro-economische 
bril, zoals hij doet in zijn boek Platform Capita-
lism (2016), en je begrijpt waarom hun explo-
sieve groei ons zorgen zou moeten baren. ‘Deze 
bedrijven zijn constant op zoek naar nieuwe 
winstmogelijkheden, nieuwe producten, nieuwe 
markten en nieuwe vormen van uitbuiting.’

Want het kapitalisme, weet Srnicek, staat 

nooit stil. Het wordt voortgestuwd door een 
onophoudelijke vernieuwingsdrang en eist 
voortdurend technologische verandering. Iedere 
keer als de rek eruit lijkt, moet er een nieuwe 
truc worden verzonnen om door te kunnen 
groeien. In het begin van de vorige eeuw intro-
duceerde autofabrikant Henry Ford de lopende 
band, waarna de hele industriesector in no time 
overschakelde op massaproductie. En tijdens de 
jaren negentig werd de internetzeepbel opge-
blazen, die – na het barsten – een infrastructuur 

achterliet waar platformen vandaag de dag van 
profiteren. In dat licht bezien is Jeff Bezos mis-
schien wel de Henry Ford van de 21ste eeuw: hij 
perfectioneerde een nieuw organisatiemodel dat 
nu overal navolging krijgt.

Dat platformen de laatste jaren zo’n vlucht 
hebben genomen valt volgens Srnicek niet los 
te zien van de financiële crisis van 2008. ‘Veel 
mensen waren wanhopig op zoek naar een baan 
of extra inkomen’, zegt hij in een Skype-gesprek. 
‘Vooral diensten als Uber en Amazons MTurk 
maakten daar handig gebruik van. Ze zochten 
mazen in de bestaande wetgeving om de nor-
male arbeidsrelatie te omzeilen. Uber zag zich-
zelf bijvoorbeeld niet als een werkgever, maar 
als een bemiddelaar die chauffeurs en reizigers 
aan elkaar koppelt. Overheden wisten niet goed 
hoe ze moesten reageren, pas nu zie je dat er 
strengere regelgeving komt. Maar als er niet zo’n 
hoge werkloosheid was geweest, had Uber nooit 
zo’n groot succes kunnen worden.’

Wat ook meehielp was de lage rentestand, 
waardoor het goedkoop was om te lenen en niet 
erg lucratief om te sparen. Kapitaalkrachtige 
investeerders die op zoek waren naar een fat-
soenlijk rendement richtten hun pijlen sneller 
op risicovolle sectoren, zoals start-ups uit Sili-
con Valley. Techondernemers met wilde plannen 
sleepten bakken met geld binnen, zelfs al had-
den ze geen idee hoe ze winst zouden maken. Zo 
kan het dat Uber, een bedrijf met een geschatte 
beurswaarde van bijna zeventig miljard dol-
lar, negen jaar na oprichting nog altijd verlies 
draait. Staat er een nieuwe zeepbel op knappen?

Zo ver wil Srnicek niet gaan, al gelooft hij wel 
dat sommige platformen kwetsbaarder zijn dan 
andere. Zelfs Google en Facebook zijn niet veilig 
– ze verdienen hun geld nu vooral door adver-
tentieruimte te veilen, maar op de lange termijn 
is dat een riskante strategie, zegt hij: ‘De con-
troverse rondom online marketing neemt toe. 
Adverteerders raken gefrustreerd als hun com-
mercials opduiken bij extremistische inhoud. 
En er zijn steeds meer aanwijzingen dat digitaal 
adverteren helemaal niet zo effectief is als werd 
gedacht. Bovendien hebben Facebook en Goo-
gle met z’n tweeën bijna de hele markt in han-
den, waardoor het moeilijker wordt om te blij-
ven groeien.’ Vandaar dat ze doorlopend op zoek 
zijn naar nieuwe zakelijke kansen. Zo investeert 
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Facebook een miljard dollar om eigen tv-pro-
gramma’s te ontwikkelen en is Google opgegaan 
in Alphabet, een conglomeraat dat ook biome-
dische technologie ontwikkelt en ‘slimme’ ther-
mostaten verkoopt.

Dat de platformrevolutie zich niet beperkt 
tot de online wereld bewijzen ook fabrikanten 
als Siemens en GE, die hun productieproces 
opnieuw willen uitvinden met behulp van de 
‘industrial internet of things’. Zelfs agroreus 
Monsanto bouwt aan een netwerk met senso-
ren en computerchips die data verzamelen over 
de bodemkwaliteit, weersomstandigheden en 
de gezondheid van gewassen, dat boeren moet 
helpen om kosten te besparen en oogsten te 
vergroten. ‘We zien het als de Amazon van de 
landbouw’, vertelde de ceo van Monsanto aan 
investeerders. ‘We stellen ons platform open 
voor aanvullende apps zodat uiteindelijk de 
beste app wint.’

Het is geen toeval dat andere bedrijven 
jaloers naar Bezos’ imperium kijken, zegt Nick 
Srnicek, het is in veel opzichten het meest 
 complete en toekomstbestendige platform: 
‘Amazon gaat verder dan alleen e-commerce, ze 
bouwen de infrastructuur van de 21ste-eeuwse 
economie. De advertentiemarkt kan bij de vol-
gende  recessie zomaar instorten, maar de vraag 
naar  pakketbezorging, streaming en werken in 
de cloud zal alleen maar toenemen. Dat zijn pre-
cies de productiemiddelen die Amazon in han-
den heeft.’

Als Amazon inderdaad het toonbeeld is van 
het bedrijf van de toekomst belooft dat weinig 
goeds voor het platformproletariaat. Jeff Bezos 
staat bekend om zijn meedogenloze manage-
mentstijl: hij eist het uiterste van zijn mede-
werkers en deinst er niet voor terug om hard 
in te grijpen zodra de prestaties tegenvallen. 
‘Purposeful darwinism’, zo omschreef een HR-
medewerker Amazons personeelsbeleid. Een 
uitgebreid onderzoek van The New York Times 
liet in 2015 zien wat dat in de praktijk bete-
kent: zelfs hooggeplaatste ‘Amazonians’ worden 
constant gemonitord en geacht om werkweken 
van meer dan tachtig uur te draaien. Een mede-
werker met borstkanker moest een ‘prestatie-
verbeteringstraject’ volgen omdat ‘persoonlijke 
omstandigheden’ haar zouden beletten om de 
‘professionele doelstellingen’ te halen. En dat 
zijn nog de werknemers met comfortabele kan-
toorbanen. In de magazijnen houdt een geavan-
ceerd elektronisch systeem precies bij hoeveel 
dozen iedere arbeider per uur inpakt.

Niet dat dit soort werkomstandigheden 
uniek zijn voor Amazon. Het ‘Googleplex’ in 
het Californische Mountain View is een soort 
klassenmaatschappij in het klein, zo ontdekte 
kunstenaar Andrew Wilson toen hij daar in 
2011 als uitzendkracht werkte. Degenen onder 
aan de ladder verrichten in totale afzondering 
geestdodend automatiseringswerk, zoals het 
inscannen van boeken. Een praatje aankno-
pen met een collega uit een andere rang kan 
al reden zijn voor ontslag. En dat Uber tradi-
tionele taxibedrijven kan beconcurreren komt 

niet alleen door de gelikte app, maar vooral 
doordat chauffeurs minder betaald krijgen. 
Ondanks alle futuristische retoriek over robo-
tisering en een baanloze toekomst leunen 
de platformen nog verdacht veel op goed-
kope arbeidskrachten. Waar Henry Ford zijn 
fabrieksarbeiders een goed loon bood, zodat ze 
zelf ook een auto konden aanschaffen, hebben 
de techbedrijven in de eerste plaats oog voor 
hun aandeelhouders. ‘Sinds de jaren negentig 
heeft het Kapitaal keer op keer gewonnen van 
Arbeid’, zegt Srnicek. ‘Platformen maken dat 
alleen maar erger.’

IN 2000 PUBLICEERDE EEN GROEP onderzoe-
kers en ingenieurs een paper over wat we tegen-
woordig een ‘smart home’ zouden noemen. Ze 
hadden onderzocht hoe digitale techniek in het 
huishouden mensen kon stimuleren om een 
beter en gezonder leven te leiden. Het prototype 
hadden ze bewust zo ontworpen dat alle data 
alleen beschikbaar zouden zijn voor de bewo-
ners. Een ontwerp waarbij derde partijen per-
soonlijke gegevens konden inzien was niet alleen 
onethisch, het zou bovenal onverkoopbaar zijn. 
Niemand zou zo’n systeem vertrouwen, rede-
neerden ze. ‘Dat was ook wat alle enquêtes uit-
wezen’, zegt Shoshana Zuboff, hoogleraar aan 
Harvard Business School. ‘Ik heb nog nooit een 
survey gezien waaruit bleek dat burgers niet om 
hun privacy geven.’

Hoe kan het dan dat we nu, nog geen twee 
decennia later, meer intieme informatie delen 
met private bedrijven dan met onze eigen 

familie? De digitale economie draait volledig 
op het verzamelen van persoonlijke gegevens 
van gebruikers: wat olie en kolen waren voor 
de industriële revolutie zijn data voor het plat-
formkapitalisme. Al spreekt Zuboff liever over 
‘surveillance capitalism’, de term die ze in 2016 
introduceerde in een spraakmakend essay in de 
Frankfurter Allgemeine. ‘We moeten inzien dat 
deze discussie niet over technologie gaat’, zegt 
ze aan de telefoon. ‘Het gaat over een nieuwe 
vorm van kapitalisme, met een specifieke logica 
van accumulatie, waarbij data worden vergaard 
om het gedrag van mensen te voorspellen en 
te manipuleren. Dat creëert een economie die 
totaal verschilt van alles wat we eerder hebben 
gezien.’

Het strijden voor een betere privacybescher-
ming is dan ook zinloos zolang we de economi-
sche structuren ongemoeid laten, betoogde ze in 
de Duitse krant: ‘Het eisen van privacy van sur-
veillancekapitalisten is alsof je Henry Ford zou 
vragen om iedere auto met de hand te maken. 
Alsof je een giraffe vraagt om zijn nek te laten 
krimpen, of een koe om te stoppen met kauwen. 
Zulke eisen vormen een existentiële bedreiging 
voor hun voortbestaan. Hoe kunnen we van 
bedrijven waarvan het economische bestaan 
volledig afhangt van het verzamelen van data 
verwachten dat ze daar vrijwillig mee stoppen? 
Het is alsof je om zelfmoord vraagt.’

In de ogen van Zuboff is niet Amazon 
maar Google het hedendaagse equivalent van 
de Ford Motor Company. Daar werken de 
ingenieurs die kort na de eeuwwisseling de 
blauwdruk maakten voor de nieuwe econo-
mie. ‘Nadat de dotcombubbel gebarsten was 
dreigde het helemaal mis te gaan bij Google’, 
zegt Zuboff. ‘Investeerders begonnen ongerust 
te worden en om hen heen moesten allerlei 
internetbedrijven hun deuren sluiten – het was 
echt een noodtoestand. De oprichters waren 
vastberaden dat Google niet de zoveelste flop 
mocht worden, dus begonnen ze te experimen-
teren met het analyseren van gedragsgegevens 
om te voorspellen wanneer gebruikers op een 
advertentie zouden klikken. Nadat ze hadden 
ontdekt dat ze daarmee geld konden verdienen, 
gooiden ze het roer volledig om. Google ver-
koopt niet zomaar advertenties, ze fabriceren 
en verkopen voorspellingen.’

En net zo min als de lopende band beperkt 
bleef tot de Ford-fabriek stopt deze ontwikke-
ling bij Google. De hele economie is er onder-
hand van doordrenkt. De financiële sector, 
de verzekeringsbranche, retailers en telecom-
bedrijven: allemaal gebruiken ze big data-
technologie in een poging de competitie voor te 
blijven. Ze hebben een onstilbare honger naar 
de ruwe grondstof waarmee ze hun algoritmes 
kunnen optimaliseren, hun productieprocessen 
kunnen stroomlijnen of adverteerders kunnen 
bedienen. ‘Ieder product moet tegenwoordig 
“smart” zijn’, zegt Zuboff. ‘Bij de aankoop van 
thermostaten en vaatwassers krijg je een con-
tract met privacyvoorwaarden – dat moet toch 
een waarschuwingssignaal zijn.’
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IN 2016 KOCHTEN BOEKWINKELS massaal een 
boek in waarvan niemand wist wie de auteur 
was en waar het over ging. Ze kregen alleen de 
belofte dat ‘Project X’ een megahit zou wor-
den. Ondertussen werd er druk gespeculeerd 
over wat kennelijk opschudding zou veroorza-
ken: vast onthullingen over prins Bernhard of 
een ander lid van het koningshuis. Totdat op 4 
november in RTL Late Night werd aangekon-
digd dat Astrid Holleeder met een boek kwam 
over het leven van haar broer en dat het om vei-
ligheidsredenen in het geheim was gedrukt in 
het buitenland. Het succes van Judas is inder-
daad eclatant: de eerste oplage van tachtigdui-
zend stuks vloog in een paar dagen de winkel uit, 
inmiddels zijn er een half miljoen exemplaren 
verkocht en de vertaalrechten zijn verkocht aan 
Duitsland, Zweden, Denemarken en de Engels-
talige markt. Hollywood gaat er een filmserie 
over maken, met bemoeienis van Steven Spiel-
berg. De opvolger van dit boek, Dagboek van een 
getuige (2017), gaat eveneens voortvarend.

Judas is niet zozeer bijzonder omdat het een 
inkijkje geeft in de Amsterdamse onderwereld 
of Holleeders criminele loopbaan blootlegt. Dat 
is reeds veelvuldig gedaan; er zijn honderden 
artikelen en vele boeken over hem geschreven 
en in films over de ontvoering van Heineken is 
hij te zien als de vet Amsterdams knauwende 
jongeman met zijn donkere kuif en grote neus, 
handig en ad rem. Willem Holleeder werd niet 
zomaar een bekende Nederlander, schrijft mis-
daadverslaggever Jan Meeus in Verraad: De 
misdaadbiografie van Willem Holleeder (2015): 
‘Door zijn betrokkenheid bij de ontvoering van 
Freddy Heineken en de afpersing van Wim End-
stra werd hij een iconische figuur.’

‘De Neus’ personifieert de ontwikkeling van 
de Nederlandse georganiseerde misdaad die zich 
in de jaren negentig begon te vermengen met de 
bovenwereld waarin advocaten, vastgoedhande-
laren, handelaren in luxe schepen en corrupte 
politieagenten involveerden bij bijvoorbeeld het 
witwassen van grote bedragen zwart geld. In 
Tijdperk Willem Holleeder (herziene druk 2015) 
geven de misdaadverslaggevers John van den 
Heuvel en Bert Huisjes daar een gedetailleerd 

overzicht van, met als rode draad het leven van 
‘de Amsterdamse crimineel die door zijn vader 
was voorbestemd om wielrenner te worden’.

Waarom het anders liep met deze Amster-
damse jongen laat Astrid Holleeder zien. Judas 
is geen misdaadbiografie maar een familiekro-
niek, intelligent en indringend geschreven, over 
vier kinderen die opgroeien onder het schrik-
bewind van een paranoïde, aan alcohol ver-
slaafde, gewelddadige vader en over de blijvende 
schade die een emotioneel onveilige thuissitua-
tie aanricht. Holleeder geeft tevens een zeden-
schets van het arbeidersmilieu in de Jordaan, 
toen nog geen yuppiewijk, waar het gezin op de 
Eerste Egelantiersdwarsstraat in grote armoede 
woonde; een hard milieu waar je moeilijk uit 
kwam, niet eens zozeer vanwege de kansen die 
de samenleving bood als wel de gemeenschap 
zelf die eigenlijk niet accepteerde dat iemand er 
via school en studie bovenuit steeg.

Dit is geen fictie maar de werkelijkheid 
waarin de Holleeders zijn gevormd tot wie ze 
zijn geworden: het slimme kind Astrid wordt 
geheel op eigen kracht strafadvocaat. En Willem 
moet vanuit het idee dat iedereen een product 
is van nature en nurture wel de genen van zijn 
vader hebben geërfd: hij treedt in zijn gedrag in 
de voetsporen van zijn vader. Astrid Holleeder 
constateert in Judas: ‘Wim is een overlever pur 
sang. Zestien jaar opgroeien bij een verknipte 
vader en ruim veertig jaar leven aan de top van 
de onderwereld hadden van hem een expert 
in overleven gemaakt. Door zijn intelligentie, 
zijn manipulatieve vaardigheden en zijn totale 
gebrek aan naastenliefde was hij uitgegroeid tot 
de nummer één van zelfbehoud. Hij overleefde 
iedereen en alles door zijn onvermogen emoti-
onele banden met anderen aan te gaan. Dat is 
wie hij is.’

Door dit karakter in combinatie met zijn 
zware jeugd weet Willem zich in een cultuur van 
verraad, achterdocht en geweld staande te hou-
den en zich te ontpoppen tot de spil van een net-
werk vol schurken met namen als Bolle, Kale, 
Langnek of Schele en ‘nette’ zakenmannen met 
honger naar macht en geld. Hij trekt aan alle 
touwtjes. Twijfel zaaien, de waarheid ombuigen, 

beschuldigen en manipuleren – hij beheerst 
het stoken met charme en overtuigingskracht. 
Astrid noemt hem een meester in de strategie 
van de verdediging vooruit: hij ensceneert een 
conflict en werpt zich als trouwe vriend op als 
bemiddelaar en beschermer van degenen die 
door zijn toedoen worden bedreigd. ‘Het meest 
briljante aan dat idee was dat hij van zijn rol 
als bemiddelaar zijn alibi maakte. Híj had geen 
ruzie, zíj hadden ruzie en hij gaf alleen maar de 
boodschap door en wilde helpen. Hij koppelde 
aan zijn afpersing een heuse marketingstrategie, 
die hem jarenlang ongrijpbaar maakte. Hij was 
geen dader maar slachtoffer van de media.’ 

MAAR WAT SLECHTS weinig mensen weten, is 
dat hij niet alleen zijn maten uit de onderwereld 
naaide maar decennialang ook zijn familie ter-
roriseerde, afperste en bedreigde. De concrete 

Willem Holleeder in de 
Cornelis Schuytstraat, 
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Willem Holleeder staat volgende week terecht voor betrokkenheid 
bij zes liquidaties. Het romantiseren van de topcrimineel is tekenend 
voor onze samenleving. ‘We leven niet in een amorele tijd maar in 
een hypermorele tijd.’ door Margreet Fogteloo

‘Gaan we bijdehand doen.  
Wat zeg jij! Ga jij bijdehand 
doen tegen mij. Nou ik 
waarschuw je nog een keer’

Willem Holleeder, of koketteren met het kwaad

Van afperser  
tot knuffelcrimineel
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aanjager is het losgeld (in totaal 35 miljoen) van 
Heineken dat grotendeels door de politie werd 
teruggevonden maar deels zoek zou zijn geraakt. 
Holleeder is ervan overtuigd dat zijn partner in 
crime Cor van Hout – met wie zijn zus Sonja is 
getrouwd en twee kinderen heeft – het deels ach-
terhoudt of, gezien zijn levensstijl en betrokken-
heid bij bordelen op de Wallen, gul uitgeeft. De 
‘vloek van het losgeld’ tart de toch al gestoorde 
relatie tussen de familie en Willem Holleeder. 
Een schoolvoorbeeld van folie en famille: in een 
sfeer van angst en wantrouwen speelt ieder een 
eigen rol die zich vertaalt in gemankeerde loya-
liteiten en een gecodeerde omgang met elkaar.

Astrid schrijft daar uitgebreid over. ‘Naast de 
versluierde taal waarin wij met Wim spraken, 
hadden we buiten Wim om onze eigen variant 
ontwikkeld. Die wij gebruikten als we het over 
hem hadden want zoals justitie een gevaar voor 
Wim was, zo was Wim een gevaar voor ons.’ 
Iedereen hield altijd rekening met het feit dat ze 
worden afgeluisterd door justitie of door iemand 
die justitie kon inlichten. ‘Al ons gedrag is com-
municatie, we communiceren via mimiek, door 
intonatie door pauzes en door zwijgen. Onze 
boodschappen komen over door alles wat we 
samen hebben meegemaakt en gedeeld. We pra-
ten nooit thuis, niet in of rond auto’s, spreken 

nooit op een vaste plek. Altijd bang voor stillen. 
Altijd lopend. Door non-verbale communicatie 
maken we bekentenissen bekend aan elkaar die 
niet afgeluisterd kunnen worden. Handgeba-
ren, fluisteren in elkaars oor, je weet wel, die ene 
weet je wel, je weet wat ik doe hè.’ En hoe intimi-
derend hij wordt bij tegenspraak: ‘Gaan we bij-
dehand doen. Wat zeg jij! Ga jij bijdehand doen 
tegen mij. Nou ik waarschuw je nog een keer.’

Is die continue druk op zich al psychologisch 
ontwrichtend, de stress wordt onhoudbaar als 
gebeurt waar de beide zussen al langer voor 
vrezen: na een eerdere mislukte poging wordt 
Cor van Hout in 2003 voor een Chinees restau-
rant in Amstelveen door een man op een motor 
doodgeschoten. De zoon van Cor en Sonja Richy 
zou de volgende kandidaat binnen de familie 
zijn, Sonja heeft van Willem mogen tossen wie 
van haar kinderen hij als eerste zal doodschie-
ten. Dan knapt er iets bij de zussen. Ze geven 
hun angst voor hem op en besluiten, samen 
met zijn ex-vriendin Sandra den Hartog (eerder 
getrouwd met de vermoorde Sam Klepper), hem 
in het diepste geheim aan te geven bij justitie en 
samen te werken met het Openbaar Ministerie. 
Dat verloopt door de bureaucratische regels niet 
bepaald soepel – en het vergt van Astrid stalen 
zenuwen als zij als dubbelspion in het geheim 

opnamen maakt (met een opnameapparaat 
onder haar bh) van gesprekken met haar broer 
waarin hij zich omfloerst uitspreekt over zijn 
betrokkenheid bij liquidaties.

Daardoor is Judas ook een bloedstollende 
thriller, waar gebeurd en nog niet afgelopen, 
want het doel van hun moedige daad, die Astrid 
en Sonja emotioneel ervaren als hoogverraad, is 
Willem nu voor altijd achter de tralies te krijgen. 
‘Een valse hond sluit je op in een hok of laat je 
inslapen’, stelt ‘judas’ Astrid. Hun belastende 
verklaringen vormen de basis van de strafzaak 
tegen Willem Holleeder die volgende week 
begint in de Amsterdamse ‘bunker’. Het vol-
gende hoofdstuk gaat in real time in het open-
baar verder. Het boek zelf gaat bovendien een rol 
spelen in de rechtszaal, zoals eerder gebeurde.

TOEN JUDAS IN NOVEMBER 2016 verscheen 
zat de hoofdfiguur vast en liep tegen hem 
een rechtszaak wegens afpersing. Tijdens de 
negende pro-formazitting liet de verdachte 
weten dat het boek vol leugens staat. ‘Ik heb 
mijn familie niet geterroriseerd. Als dat boek 
niet over mij zou gaan, zou ik net zo geschokt 
zijn als iedereen. Maar wat Astrid zegt, klopt 
niet.’ Het OM gaf aan totaal door het boek te 
zijn verrast en toonde zich not amused: het zou 
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een eerlijke rechtsgang doorkruisen. ‘Het was 
een complete, onaangename verrassing’, aldus 
de officier. Het OM betreurde sowieso de exces-
sieve media-aandacht voor de publicatie want 
‘het rechtsproces is hier niet bij gebaat’.

De advocaten van Willem Holleeder eisten 
openheid over afspraken die het OM (mogelijk) 
heeft gemaakt met de zussen over de verhoren, 
zoals in het boek wordt beschreven. ‘Het boek 
is voor de waarheidsvinding niet bevorderlijk’, 
meende Holleeders advocaat Sander Janssen. In 
Judas schrijft Astrid enkele malen dat ze denkt 
het niet te overleven. De officier van justitie rea-
geerde formeel: ‘Het boek is geschreven als tes-
tament. Het is helaas niet uit te sluiten dat de 
publicatie gevolgen voor haar heeft.’

Het grijpt allemaal ineen en beïnvloedt 
elkaar, publicitair, privé en juridisch. Hollee-
der weet zowel vanuit zijn detentie in de Extra 
Beveiligde Inrichting als in de rechtszaal invloed 
uit te oefenen op het hele circus om hem heen 
– van de juristen, zijn netwerk in de buitenwe-
reld en doodsbange zussen tot en met de media. 
Daarin schuilt voor vriend en vijand vooral de 
fascinatie: in zijn macht over mensen die is terug 
te voeren op zijn diabolische karakter. Meeus 
schrijft daarover in 2015 in zijn boek: ‘Willem 
Holleeder is een januskop: charmant en gena-
deloos, sociaal zeer vaardig en toch alleen geïn-
teresseerd in zichzelf. Wim Endstra beschreef 
hem als “onmenselijk”, zijn zus Astrid kwalifi-
ceerde hem als een “psychopaat”, en bloedgab-
ber en medeontvoerder Cor van Hout noemde 
hem een verrader.’ Meeus constateert ook: ‘Hij 
bleek een man met twee gezichten. Holleeder 
personifieerde aan het begin van deze eeuw het 
kwaad in Nederland maar slaagde erin om zich-
zelf na een decennium te herpositioneren: de 
afperser werd een knuffelcrimineel.’

Tot grote verbijstering kreeg hij het inder-
daad voor elkaar om een vreemd soort roem te 
verwerven onder BN’ers, groepen jongeren en in 
de pers – althans bij sommige redacties die niet 
schromen een podium te bieden aan iemand 
die onweerlegbaar een schurk is. Vanwege kijk-
cijfers of lezersaantallen of uit sensatiezucht, 
persoonlijke scoringsdrift of hoogmoed: zíj kun-
nen wel omgaan met zijn charmante, manipu-
lerende, intimiderende karakter. Meeus daaren-
tegen onderkende de grens. Hij heeft hem vaak 
gezien, schrijft hij in de inleiding van zijn boek, 
maar de incidentele mogelijkheid hem de hand 
te drukken heeft hij bewust laten lopen. Infor-
meel contact leek hem geen goed idee, en een 
formeel gesprek stuitte op bezwaren bij Hol-
leeder zelf. Herhaalde verzoeken om zijn mede-
werking aan het boek werden geweigerd – en 
vast niet voor niets. Holleeder heeft een feilloos 
instinct wie hij wel en niet naar zijn hand kan 
zetten en kan gebruiken voor zijn eigen belang.

HET HOOGTEPUNT VAN die omarming beleefde 
hij in 2012, nadat hij in januari vrij was gekomen 
na het uitzitten van tweederde van zijn negen-
jarige straf voor afpersing. Lange tijd had het 
publiek het moeten doen met vage beelden uit 

de pers, half op de rug in gesprek met Endstra 
op een bankje, scheef zittend op zijn scooter. En 
nu werd hij opeens overal herkend als hij opval-
lend in de straten van Amsterdam-Zuid rond-
reed. Soms onthaalde iemand hem op een terras 
voor een biertje, mensen gingen grijnzend met 
hem op de foto. Hij vond het allemaal prachtig, 
al die publieke aandacht.

In september kreeg hij een wekelijkse 
column in Nieuwe Revu, in dezelfde maand 
mocht hij babbelen in het radioprogramma van 
Ruud de Wild. Rapper Lange Frans nam samen 
met hem een nummer op met de ludieke titel 
Willem is terug. Vergeten leek zijn loopbaan 
in de georganiseerde misdaad, die al op jonge 
leeftijd begon met diefstal, heling en deelname 
aan knokploegen voor louche vastgoedbedrij-
ven. De vervolging die hem nog altijd boven het 

hoofd hing voor het beramen van liquidaties 
kon de pret ook niet bederven. In die publieke 
omarming geldt zijn optreden in College Tour 
in oktober 2012 als dé morele uitglijder. In de 
reeks spraakmakende gasten, onder wie de dalai 
lama, zat hij op het podium naast Twan Huys die 
met hem een openhartig gesprek voerde en hem 
‘alles’ mocht voorleggen. Uit de zaal vol studen-
ten kwam de ene na de andere onnozele vraag. 
Losjes hangend op zijn stoel gaf hij eerlijk ant-
woord, soms in een onnavolgbare logica. Toen 
echter één student doorvroeg, zag je opeens zijn 
donkere kant: hij keek hem doordringend aan 
en stelde intimiderende vragen terug.

Twan Huys kreeg hier van alle kanten kritiek 
op, zowel voorafgaand als achteraf. In De Tele-
graaf schreef misdaadverslaggever John van 
den Heuvel (die Astrid aanmoedigde het boek te 
schrijven en haar daarbij ondersteunde): ‘Hol-
leeder zou nooit een podium moeten krijgen 
zoals in College Tour gebeurde.’ Huys verdedigde 
zich onder meer in een uitzending van De wereld 
draait door en zei dat ‘wij constant billenboek 
kregen’, maar het was ‘een van de spannendste 
opnamen ooit gemaakt’.

Het eerste hoofdstuk van Judas begint met 
die uitzending, waar Astrid met een bordje 
opgewarmde gehaktballen en andijvie op schoot 
samen met haar moeder naar kijkt. Na afloop 
zegt ze tegen haar moeder: ‘Altijd hetzelfde. Hij 
heeft geen losgeld gehad, hij is onterecht voor 
afpersing van Endstra en anderen veroordeeld, 
al die mensen die verklaren liegen en hij spreekt 
de waarheid.’ Waarop moeder verzucht: ‘Hoe 
kan het, mijn kind. Ik denk dat het met hem 
mis is gegaan tijdens mijn zwangerschap. Je 
vader heeft mij in de negende maand op mijn 
kop geslagen en in mijn buik getrapt. Mis-
schien heeft hij toen Wims hoofd geraakt en is 
ie daarom zo geworden.’

Holleeder zelf vond zijn optreden een groot 
succes. Nederland had hem gezien als oprecht, 
sympathiek, gevat – hij had de lachers op de 
hand. Een jaar later besloten de zussen met jus-
titie te gaan samenwerken – levensgevaarlijk 
want degenen die dat eerder hadden gedaan 
waren omgebracht. En weer enkele jaren later 
zou Astrid vanuit een beveiligde woning schrij-
ven: ‘In de media bestaat een geromantiseerd 
beeld van Willem Holleeder als topcrimineel. 
Mijn broer is een psychopaat. Hij schept er 
genoegen in om andere mensen te vernietigen. 
Om te overleven manipuleerde hij iedereen.’ Ze 
begon met haar boek nadat ze haar baan had 
moeten opgeven en geen inkomsten meer had, 
was ondergedoken in een ongezellig flatje en 
altijd met een kogelvrij vest, een keelbescher-
ming en een helm op haar hoofd in haar gepant-
serde auto stapte.

HET ROMANTISEREN VAN ‘de Neus’ past in een 
bredere tendens vanaf ongeveer de eeuwwisse-
ling: criminelen of mensen die overduidelijk lak 
hebben aan de wet kunnen rekenen op een posi-
tieve ontvangst. Zoals zakenman Joep van de 
Nieuwenhuyzen, die uiteindelijk werd veroor-

Willem Holleeder (1958)  
in vogelvlucht:
1983: Ontvoering Freddy Heineken en chauffeur Ab 

Doderer. De ontvoerders worden gearres
teerd in Frankrijk. 

1992:  Vrij na elf jaar gevangenisstraf; hij begeeft 
zich, net als medeontvoerder Cor van Hout, 
weer in het criminele circuit (drugshandel, 
witwassen, afpersing), maar justitie kan 
hiervoor het bewijs niet rond krijgen.

1996:  Gebrouilleerd met Cor van Hout.
2003:  Gearresteerd op verdenking van verboden 

wapenbezit.
2006:  Gearresteerd op verdenking van afpersing 

en mishandeling van onroerendgoedhande
laren. Een van de slachtoffers zou de in 2004 
geliquideerde Willem Endstra zijn geweest.

2007:  Advocaat Bram Moszkowicz wil Holleeder 
niet langer verdedigen. Op 21 december ver
oordeeld tot een gevangenisstraf van negen 
jaar. Het gerechtshof acht hem schuldig aan 
deelname aan een criminele organisatie en 
afpersing van de (inmiddels doodgescho
ten) zakenlieden Willem Endstra en Kees 
Houtman en van vastgoedhandelaar Rolf 
Friedlander.

2012:  Weer (voorwaardelijk) vrij.
2014:  Gearresteerd, omdat hij in zijn proeftijd mis

daadjournalist Peter R. de Vries met de dood 
bedreigt. Het OM meldt dat hij tevens wordt 
verdacht van betrokkenheid bij de liquidaties.

2015:  Het proces start. Zijn zussen en de weduwe 
van Sam Klepper blijken in 2013 bij de politie 
belastende verklaringen tegen hem te heb
ben afgelegd. Begin juli verklaart Astrid 
Holleeder tegenover het OM dat haar broer 
na zijn vrijlating in 2014 plannen had om acht 
mensen te liquideren, onder wie Sonja en 
Peter R. de Vries.

2017:  In mei wordt bekendgemaakt dat het proces 
tegen Willem Holleeder voor verscheidene 
liquidaties van start zal gaan in 2018; justitie 
had er in 2006 voor gekozen hem wel te 
laten voorkomen voor afpersing, maar de 
vervolging voor de liquidaties vanwege de 
complexiteit uit te stellen.
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deeld tot twee jaar cel wegens omkoping, faillis-
sementsfraude en meineed, maar lange tijd gold 
als een joviale kerel die het goed wist te regelen 
tegen de ambtelijke overheid. Of kickbokser 
Badr Hari, veroordeeld voor mishandeling: over 
zijn leven werd een bestseller geschreven en 
voor groepen jongens is hij een held.

In 2000 trok midden door Amsterdam de 
begrafenisstoet van de vermoorde crimineel 
Sam Klepper, omgeven door Hells Angels op 
ronkende motoren en onder begeleiding van de 
politie. Een openlijke triomf van de onderwereld 
die zijn weerga niet kent. Op PowNed (‘Gewoon 
omdat het kan’) loopt momenteel een serie over 
motorbende No Surrender: de leden barbecuen, 
vergaderen, toeren in een lange stoet over de 
snelweg of ontgroenen keihard aspirant-leden 
(daar is het corps een lachertje bij), alsof de kij-
ker alles te zien krijgt. Ondertussen zegt leider 
Henk Kuiper recht in de camera dat hij natuur-
lijk zonder rijbewijs door blijft rijden, en hoor je, 
terwijl de cameraman even weg moet, een geroy-
eerd lid hard in elkaar geslagen worden. Om dit 
type figuren die de wet ongegeneerd overtreden 
hangt het aureool van handige, stoere jongens 
die zich verzetten tegen het systeem, dat immers 
vol zit met knoeiers, graaiers en fraudeurs. Het 
signaal dat hiermee wordt afgegeven is een 
morele omkering: het abnormale is normaal.

DE VERKLARING VOOR die verheerlijking van 
het geboefte moet je volgens Hans Boutel-
lier niet alleen zoeken in de psychologie van 
een individu dat de boel bespeelt, maar ook in 
de sociologie: ‘Het is spelen met normen en 
waarden – en daar is behoefte aan omdat de 
moraliteit niet meer helder afgebakend is zoals 
vroeger gebeurde door disciplinerende instel-
lingen als de kerk.’ Boutellier is wetenschappe-
lijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut 
en hoogleraar veiligheid & veerkracht aan de 
VU in Amsterdam. Hij studeerde af als sociaal-
psycholoog op het onderwerp ‘jeugdcriminali-

teit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien 
bezig met criminaliteit, veiligheid en moraliteit. 
Volgens hem zit er in het algemeen iets ‘lustvols’ 
rond de grenzen van moraliteit: normen dagen 
uit, zowel in de afwijking als in het bestendi-
gen van normconform gedrag. ‘Koketteren met 
mensen of gebeurtenissen die over de grenzen 
gaan, en tegelijk verlangen naar een staatsrech-
telijke reactie en roepen dat criminelen strenger 
en langer gestraft moeten worden. Sociologisch 
gesproken: over de norm heen gaan is noodza-
kelijk ter bevestiging ervan. Émile Durkheim, 
grondlegger van de moderne sociologie, had het 
begin twintigste eeuw al over het strafproces 
als de viering van moraliteit. Daar bedoelde hij 
mee: de norm wordt daar opnieuw bevestigd.’

In onze seculiere staat is volgens Boutellier 
het enige moreel corrigerende instituut nog de 
rechtspraak, dat in de plaats is gekomen van 
disciplinerende instituten. ‘Het strafrecht is een 
bolwerk van moraliteit geworden. Waar eer-
der het strafrecht de uitdrukking was van de 
publieke moraal is nu het omgekeerde het geval. 
We zijn enorm op het strafrecht gaan leunen, 
om normatieve richting te geven. Strafrecht is 
de bron in plaats van het effect van de moraal 
geworden. Wilders die voor de rechter komt is 
daar ook een voorbeeld van.’

Dat zoeken naar (nieuwe) normen is sinds 
tien, vijftien jaar in volle gang. De samenleving 
is individueler, complexer, sneller en onzeker-
der geworden – daardoor is wat ‘normaal’ is 
niet meer vanzelfsprekend. ‘Zonder een extern 
ingebedde norm is het enige wat we nog hebben 

onze eigen interne norm – en die moet 
worden getoetst om een gezamenlijke 
consensus te bepalen. Het gaat dus om 
beide kanten, de uitdagers en de terug-
dringers, en dat levert twee types hel-
den op. ‘Aan wetteloosheid zit een lust-
volle kant. De hele wereld de wereld te 

laten, maar we weten dat het niet kan en zijn blij 
als het door de rechter wordt teruggedrongen. 
In de digitale wereld, in deze ongenormeerde 
publieke ruimte, wordt daar voortdurend mee 
gespeeld. Zie ook de MeToo-beweging: we zijn 
elkaar permanent aan het bevragen op zoek 
naar grenzen. We leven niet in een amorele tijd 
maar in een hypermorele tijd.’

Natuurlijk is grensoverschrijding verleidelijk, 
daar gaat een diepgeworteld appèl van uit. Het 
kwaad in jezelf prikkelen, lak aan alles hebben, 
iedereen heeft het in zich. Hetzelfde lustvolle 
zit in het lezen van een thriller, kijken naar een 
crimi, de vele series op Netflix over gangsters, 
zoals Peaky Blinders, en seriemoordenaars, 
zoals The Fall, die vaak sexy worden neergezet 
en worden gevolgd vanuit hun perspectief. Of 
een crimineel op tv zien praten over zijn daden. 

Boutellier vindt daarom dat de media zich 
terughoudend moeten opstellen in het ruimte 
geven aan allerlei wetteloze figuren – zonder 
kritiek kan dat het heldendom voeden. ‘Zij heb-
ben macht in het neerzetten van rolmodellen, 
en moeten derhalve een positie innemen, hun 
verantwoordelijkheid nemen. Het optreden 
van Holleeder in College Tour personifieert het 
gevaarlijke en verleidelijke spel over normen. 
Duistere sentimenten weet hij goed te bespelen. 
Maar hij had daar nooit de kans voor mogen 
krijgen.’

Straks zit Willem Holleeder op het enige 
podium waarop hij hoort. Tijdens ‘de viering 
van moraliteit’ toetst de rechter onder mega-
media-aandacht de daden waarvan hij wordt 
beschuldigd. Hij zal als eerste worden ver-
hoord, en daarin heeft hij via zijn advocaat zijn 
zin gekregen – want hij wilde vóór zijn zussen 
spreken. Astrid en Sonja gaven eind vorig jaar 
aan dat ze geen belastende verklaringen wilden 
afleggen totdat zij beter beschermd zouden zijn. 
In Dagboek van een getuige klaagt Astrid dat 
de beveiliging onvoldoende is tegen mogelijke 
wraakacties en dat zij die bovendien zelf moeten 
financieren.

Armlastig is ze immers niet meer. Maar de 
prijs is hoog: haar veiligheid, en ze krijgt de kri-
tiek dat ze puur uit eigenbelang naar het OM is 
gestapt terwijl zij jarenlang de vertrouwensper-
soon van een topcrimineel is geweest. Ook dat 
is morele omkering. In Judas zet ze haar broer 
niet neer als een held, en zichzelf ook niet. Ze 
zijn beiden slachtoffer van hun jeugd en wilden 
nooit meer in armoede leven. Wrang genoeg 
is haar dat gelukt. Ze is rijk geworden met het 
geschreven woord, over het leven van haar broer 
die vastzit. In Dagboek van een getuige geeft 
ze toe dat ze tegen haar intimiderende broer 
opstond uit eigenbelang. ‘Maar met dat eigen-
belang dienden we ook een publiek belang.’ 

‘Durkheim had het al over  
het strafproces als de viering 
van moraliteit: de norm wordt 
daar opnieuw bevestigd’

Frankrijk, Beauvais,  
13 november 1985.  
Willem Holleeder (l) 
en Cor van Hout, vlak 
voordat ze uitgeleverd 
worden aan Nederland
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