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Megacircus Barnum & Bailey
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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1962 

Rector tegen kortere lesweek

Het wereldberoemde Ame-
rikaanse megacircus Bar-
num & Bailey arriveerde
begin september 1901 op

het Weesperpoortstation. Niet met
45 treinen, 7000 medewerkers en
8000 paarden, zoals in het humoris-
tische verslag in Het dagblad voor
Zuid-Holland, maar met ‘slechts’ drie
circustreinen en 500 dieren. De Ame-
rikanen sloegen hun tent met drie

pistes, twee toneelpodia en een ren-
baan op in de Watergraafsmeer, bij de
17de-eeuwse buitenplaats Oud Roo -
senburgh. Voor Amsterdamse bezoe-
kers vertrok bij Café Schollenburg
aan de Ringdijk een speciale tram-
omnibus. Na de eindeloze reeks acts
werden ze nog getrakteerd op een
specialiteitenprogramma met ‘muzi-
kaal tijdverdrijf, humoristische voor-
drachten en negerliederen’.

‘Het rectoraat van een
grote school in een
grote stad is een
zware func-

tie. En dat geldt speciaal
voor het Amsterdams
Lyceum,” aldus dr.
H.W. van Pesch in een
kennismakingsinter-
view met Het Paroolop
18 september 1962. De
nieuwe rector van het
Amsterdams Lyceum
blijkt geen Amsterdammer
en heeft als hobby’s muziek luiste-
ren, schaken en kamperen in Frank-
rijk. Maar, belangrijker, hij blijkt een

overtuigd tegenstander van de vijf-
daagse schoolweek. “De stof voor zes

dagen moet dan in vijf dagen
worden geperst.” Dat bete-
kent volgens Van Pesch
meer lesuren, meer
huiswerk en elke nieu-
we week een geforceer-
de start op maandag.
“De leerlingen van nu
zijn nu eenmaal in staat
in twee dagen te ver -
geten wat zij in twee

weken hebben geleerd.”

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dagelijks
langs. Maar hoe goed ken-

nen we de stad? Vorige week waren
we in metrostation Wibautstraat, uit
1977, waar kunstwerken verwijzen
naar de toen daar gehuisveste dag-
bladen de Volkskrant, Trouw en Het
Parool. Winnaar van het jaarabonne-
ment op Ons Amsterdam is Margriet
Berger. Welke plek met historie zoe-
ken we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar: zoekplaat-
je@parool.nl

‘Er is veel over RaRa gezegd, maar vaak vanuit een scheef verhaal
zonder wederhoor, vaak het perspectief van de politie’

Kunstenaar Pieter Paul Pothoven 

→ Praalwagen van circus Barnum & Bailey.  FOTO ALLARD PIERSON 
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Rector van het Amsterdams
Lyceum H.W. van Pesch.

Nog steeds is onbekend wie achter RaRa zaten,
alleen René Roemersma is in 1988 voor de rech-
ter verschenen. In hoger beroep werd hij vrijge-
sproken. In de aflevering over RaRa van het tele-
visieprogramma Andere Tijden zegt hij: “Het
was een alles-of-nietshouding. Van verzet tegen
de staat, tegen de overheid en de verburgerlij-
king.” Na zijn proces heeft Roemersma Neder-
land verlaten, en is hij vertrokken naar het oer-
woud van Venezuela.

Doorsneemensen
Kunstenaar Pieter Paul Pothoven (39) heeft de
laatste aanslag van RaRa, op het ministerie van
Sociale Zaken, nog op televisie gezien als jonge
tiener. “Het ligt altijd nog ergens achter in mijn
bewustzijn.” Reden voor Pothoven, kleinzoon
van een actieve verzetsstrijder in de Tweede
Wereldoorlog, om onderzoek te doen naar de
actiegroep die altijd in mysteriën gehuld is ge-
bleven.
“Ik heb een levenslange obsessie gehad met
verzet,” zegt Pothoven. “Maar door de jaren
heen is mijn eigen aandacht verschoven van
verzet in de oorlog naar verzet in meer recente
tijden.” Zo zijn de idealen waar RaRa voor streed
– tegen racisme en economische uitbuiting –
ook idealen waar Pothoven zich mee identifi-
ceert.
Uiteindelijk is het hem gelukt om in contact te
komen met de activisten die toentertijd de Ma-
kro in brand hebben gestoken. “Het zijn mensen

met banen, sommige hebben kinderen, sommi-
gen niet. Als je ze op straat zou tegenkomen, zijn
het doorsneemensen.”

Lange geschiedenis
Na zo’n twintig uur aan interviews verzameld te
hebben heeft Pothoven het audiowerk observa-
tie contra observatie gemaakt, dat nu in de ten-
toonstelling In the Presence of Absence in het
Stedelijk Museum te beluisteren valt. “Ik zie
apartheid niet als een soort van beschaving die
verschilt van de maatschappij waarin wij hier
leven,” zegt één van de anonieme activisten in
het werk. “Ik zie apartheid als een ruwe, on -
geslepen variant van het Westen. Die zoge-
naamde westerse beschaving is in de kern een
onmenselijk systeem.” De activist roept op tot
radicale verandering. “En ja, het ligt voor de
hand om op fietsafstand te beginnen.”
Kunstenaar Pothoven wil het verhaal puur
vanuit het oog van de activisten vertellen. “Er is
veel over RaRa gezegd, maar vaak vanuit een
scheef verhaal zonder wederhoor, vaak het per-
spectief van de politie.” Zeker gezien het mo-
mentum dat antiracisme de afgelopen maan-
den heeft gekregen, vindt Pothoven het
belangrijk om de geschiedenis van RaRa te de-
len. “Ik zou nooit oproepen tot brandstichting,”
benadrukt hij, “maar jongere activisten kennen
RaRa vaak niet, terwijl het onderdeel is van de
lange geschiedenis van de strijd tegen racisme
in Amsterdam.”

In 2006 werd een aanslag gepleegd
op de drukkerij van PCM aan de Van
der Madeweg – waar onder meer
deze krant, maar ook de Volkskranten
Trouwworden gedrukt. 
Mogelijk werd daarbij een granaat-
werper gebruikt. Saillant detail is dat
de drukkerij niet heel ver verwijderd is
van de Makro in Duivendrecht, waar
RaRa haar eerste aanslag in 1985
pleegde.
Het leidde dan ook tot klamme
handjes bij de nieuwsredacties, maar
ook de opsporingsdiensten, toen bij
persbureau ANP een e-mail opdook
waarin de aanslag werd opgeëist door
RaRa.
Maar niets bleek minder waar: de mail
was afkomstig van een 43-jarige Arn-
hemmer die niets met RaRa te maken
had. Het is daarentegen altijd onbe-
kend gebleven wie de aanslag daad-
werkelijk pleegde – en waarom de
Arnhemmer valselijk namens RaRa 
de aanslag heeft opgeëist.

Leefde RaRa weer 
op in 2006?

→ Paul Fentener van Vlissingen, met zijn
familiebedrijf eigenaar van de Makro, werd
continu beveiligd.  FOTO ANP


