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SAMENVATTING 

 

In dit proefschrift breng ik het begrip ‘verzet’ naar voren als een hegemonisch begrip 

[hegemonic practice] dat draait om het creëren van nieuwe betekenissen en politieke subjecten 

[political subjects]. Aan de hand van het specifieke voorbeeld van Hezbollah, de Libanese politieke 

beweging die in een voortdurend conflict met Israël is verwikkeld, stel ik een model voor waarin 

verzet niet alleen plaatsvindt door middel van geweld, maar ook met behulp van media en 

discursieve praktijken [discursive practices]. 

Verzet wordt aldus een conceptueel kader; vorm en inhoud zijn vervolgens afhankelijk 

van de omstandigheden van de specifieke situatie. Als ik Hezbollah een verzetsbeweging noem, 

gaat het juist en vooral om de definitie van ‘verzet’: de betekenis van het begrip ‘verzet’ zelf. Zo 

bekeken kan het begrip verzet elke beweging omvatten, van extreem rechts tot progressieve 

queer bewegingen. Al deze bewegingen kennen strategieën waarmee ze de gevestigde orde 

betwisten om betekenissen te formuleren binnen een omstreden ruimte. 

Gebruikmakend van Laclau en Mouffe’s discours theorie, waarin politiek wordt gezien als 

een hegemonische krachtmeting (Laclau en Mouffe 2000), en Laclau’s theorie betreffende 

populisme als een vorm van hegemonie, stel ik dat de verzetsstrategieën van Hezbollah onderdeel 

uitmaken van een hegemonisch discours met als doel het vormen (de formulering) van een 

populaire (volkse) identiteit. In dit opzicht staan hegemonie en verzet in alle discursieve 

toepassingen en strategieën van Hezbollah in een constante dialectische verhouding tot elkaar, en 

wat precies het ‘volk’ definieert, verandert naar gelang de politieke context. 

In hoofdstuk één, “From Nasser to Nasrallah: a historical context,” begin ik allereerst met het 

geven van een historische context voor de opkomst van Hezbollah’s politieke Islam als een 

discours dat onderdeel uitmaakt van een genealogie van bevrijdingsbewegingen in de Arabische 

wereld. Mijn kritische historische analyse heeft als doel Hezbollah te plaatsen als een beweging 

die voortbouwt op een uitgebreide culturele geschiedenis van Arabisch nationalisme, anti-

kolonialisme en onafhankelijkheidsoorlogen. Deze historische achtergrond is van essentieel 

belang voor een goed begrip van Hezbollah’s media discours en de bijbehorende culturele, sociale 

en politieke context. Na de val van het Ottomaanse Rijk, volgend op de Eerste Wereldoorlog, en 

de opkomst van het kolonialisme, werd de Arabische wereld geconfronteerd met een 

identiteitscrisis. Nieuwe politieke identiteiten ontstonden door de willekeurige opdeling van de 

Franse en Engelse invloedssferen in de Arabische delen van het voormalige Ottomaanse Rijk. 

Deze gebeurtenis ligt nogsteeds aan de wortels van veel conflicten in het Midden Oosten. 

Ik beschrijf ook de omstandigheden van de opkomst en ondergang van Gamal Abdel 

Nasser’s Arabisch nationalisme als een politieke beweging en discours, en de opkomst van de 

Islam als een politiek alternatief. Kennis van deze historische gebeurtenis is van belang om 

Hezbollah’s politieke Islam te kunnen begrijpen, omdat die, zoals mijn analyse van haar media 

uitwijst, voortbouwt op en gebruik maakt van de (soms gewijzigde) beelden en beeldspraak uit 

het tijdperk van het Arabisch nationalisme. Door de omstandigheden van de opkomst van 

Hezbollah te beschrijven, plaats ik het officiële begin van de beweging in 1985 in zijn historische, 

sociale, culturele en politieke context, door verbanden te leggen met de omwentelingen die 

plaatsvonden in de regio en die leidden tot de Iraanse revolutie in 1979, de burgeroorlog in 

Libanon, en de Israëlische invasie in 1982.  
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In hoofdstuk twee, “Resistance and hegemony: space, meaning, and the articulation of a people,” 

presenteer ik een theorie waarin verzet gerelateerd is aan de begrippen hegemonie en populisme, 

om Hezbollah’s discours een theoretische basis te geven. Het op Lacan’s werk gebaseerde kader 

dat Laclau en Mouffe gebruiken in hun politieke theorie zet politieke identificatie neer als een 

constante daad van (her)formulering, bedoeld om betekenissen deels vast te leggen om een 

onoverbrugbare leemte te vullen die aan de basis ligt van the social (Laclau en Mouffe 2000). Mijn 

argument is dat de begrippen hegemonie en populisme zoals Laclau ze definiëert (Laclau 2007a) 

relevant en bruikbaar zijn voor de analyse van machtsverhoudingen en politieke 

identiteitsvorming in conflicten, meer dan een simpele verdeling in overheersing en verzet. 

Daarom, zo stel ik, kan verzet niet gezien worden als een daad die niet in essentie hegemonisch 

is. Verzet en hegemonie komen naar voren in mijn analyse van Hezbollah’s media als strategieën 

die de formulering van een volk rond een empty signifier ten doel hebben. Hierbij geef ik een 

definitie van verzet waarin bevrijding, bezetting, ruimte en zelf-vertegenwoordiging een essentiële 

rol spelen in het proces van politieke identificatie. Ik zie verzet als een poging tot het formuleren 

van een eigen identiteit door het verkrijgen van een stem, maar ook als een ruimtelijke daad 

waarin de ruimte zelf, als een discursieve constructie, een vorm van verzet wordt. 

Ik ben mij uiteraard bewust van de complexiteit verbonden met elke analyse van de 

ontvangst van Hezbollah’s media producties, omdat het publiek waaraan ze gericht zijn tweeledig 

is: aan de ene kant een welwillend publiek van aanhangers of potentiële aanhangers (in Libanon 

en de rest van de Arabische wereld), en aan de andere kant een onwelwillend publiek bestaande 

uit tegenstanders en anderen (de Israëlische toehoorders en in mindere mate de Westerse). In dit 

opzicht moeten de machtsmechanismen tijdens conflict en oorlog gezien worden als twisten in 

het discursieve speelveld, als strijd over verhalen en betekenissen, maar ook, in de trant van 

Virilio, gaand over perceptie: het moment dat de technologie van de media het mogelijk maakt 

om door ‘strategieën van laten zien’ [strategies of showing] onderdeel te worden van de militaire 

(machts)strijd (Virilio 1989). 

Het derde hoofdstuk, “Nasrallah on the screen: name and voice of the resistance,” is gewijd aan 

een analyse van de op televisie uitgezonden toespraken van Hassan Nasrallah, de Secretaris-

Generaal van Hezbollah. Mijn focus ligt daarbij op de manier waarop ‘zelf’ en ‘de ander’ 

geformuleerd en weergegeven worden, in drie soorten toespraken: religieuze preken, politieke 

toespraken, en toespraken gehouden tijdens de oorlog in 2006. Mijn analyse laat zien dat er zowel 

in de taal van Nasrallah als in de vorm en inhoud van zijn boodschappen sprake is van de 

formulering van een specifieke politieke identiteit. Om tot deze analyse te komen, heb ik de 

sociale en culturele rollen onderzocht die deze toespraken spelen in het prediken van een systeem 

van waarden en een formulering van ‘zelf’ en ‘de ander’ die centraal staan binnen de strategie van 

Hezbollah. Ik vergelijk daarnaast Nasrallah’s televisie-toespraken met Nasser’s radio-toespraken, 

als twee historische vormen van collectieve gebeurtenissen waarbij een politieke groep 

geconstrueerd wordt rondom een gezamelijke ervaring en een gedeeld symbool of charismatische 

leider. Ik meen dat sateliet-televisie, doordat het zijn toespraken tot regionale gebeurtenissen 

maakte, Nasrallah in staat stelde een transnationaal icoon voor het Arabische publiek te worden, 

net zoals radio dat deed voor Nasser in de jaren ’50 en ’60.  

Ik benadruk in mijn analyse de uitingen van overwinning, belofte en empowerment, 

essentiële aspecten van Nasrallah’s t boodschap, net als zijn buitengewone retorische 
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vaardigheden. Ook analyseer ik de oorlogstoespraken als schouwspelen [spectacles] die bijdragen 

aan de militaire inspanningen doordat ze het moreel onder de aanhangers van Hezbollah 

hooghouden en dat van het Israëlische publiek een slag toebrengen, en tegelijkertijd de macht in 

handen nemen om de oorlog met eigen woorden te beschrijven en Hezbollah’s versie van de 

gebeurtenissen voor het voetlicht te brengen. 

In hoofdstuk vier, “Spectacular violence: filming Hezbollah’s military operations,” analyseer ik de 

videos van Hezbollah’s militaire operaties. Het gaat hier om videos die gemaakt zijn door speciale 

units van Hezbollah die met de strijders meegaan tijdens militaire acties in Zuid Libanon. Deze 

videos werden uitgezonden tijdens nieuwsuitzendingen op de Libanese en Israëlische televisie en 

zijn nu online en op DVD beschikbaar. Ik beschrijf de videos aan de hand van drie 

representatieve voorbeelden van videos die  gemaakt zijn in de periode tussen het eind van de 

Libanese burgeroorlog en de bevrijding van Zuid Libanon in 2000. Daarbij presenteer ik een 

genealogie van de videos van Hezbollah’s militaire operaties en de technische, politieke en 

historische omstandigheden rondom hun opkomst. Mijn focus ligt daarbij op de overgang in de 

presentatie van de videos: van uitzending op televisie naar onderdeel van een online archief. Ik 

stel dat deze overgang een verschuiving heeft veroorzaakt in zowel de betekenis als de functie 

van de videos; naast de oorspronkelijke indexerende en uitvoerende [performative] dimensies 

hebben de videos nu ook de functie van identiteitsvorming en gedeelde herinnering. 

Ik focus op de machtsrelaties en de manier waarop ‘zelf’ en ‘de ander’ weergegeven 

worden in de drie videos. Zo leg ik de onderliggende discursieve strategieën bloot: wat zeggen ze 

precies? Hoe dragen ze bij aan het politieke en sociale ‘verhaal’ van de beweging? En hoe dragen 

ze bij aan Hezbollah’s militaire campagne? Mijn conclusie is dat de videos bedoeld zijn voor twee 

verschillende groepen toehoorders, en dus twee betekenissen en twee strategieën behelzen. 

Wanneer de videos gericht zijn tot het Israëlische publiek dienen ze als Daniel Dayan’s ‘gaze acts’ 

(Dayan 2006), als een manier om machtsrelaties om te keren en de dominerende ander omver te 

werpen. Aan de andere kant, als ze gericht zijn aan een Libanees publiek, dienen ze een gevoel 

van gedeelde identiteit en empowerment, en als een manier om de gaze of power naar zich toe te 

trekken. De videos worden zo een manier van zelf-vertegenwoordiging [self representation] en 

dienen ook ter consolidatie van een hegemonische identiteit. Wanneer de videos vervolgens in de 

(online) archieven terecht komen, komt daar nog een functie bij: die van de vorming van een 

gedeelde identiteit, onder meer door een gezamelijk verhaal van verzet. 

De zes videoclips van Hezbollah die ik in hoofdstuk vijf, “The music videos: from the sect to 

the nation,” aan een analyse onderwerp laten een duidelijke transformatie zien in het politieke en 

identiteits-discours van de partij: van een voornamelijk Sji’ietische identiteit in de jaren ‘90 naar 

een meer Libanese identiteit met soms wat Arabisch nationalistische dimensies na de bevrijding 

in 2000 en de oorlog in 2006. Ik begin het hoofdstuk met een genealogie van de videoclips van 

Hezbollah in relatie tot Arabisch nationalistische en politiek bewogen nummers en andere 

propaganda-activiteiten in zowel beeld als geluid, en de ontwikkeling van de videoclips als zowel 

een genre van entertainment als een politiek instrument. Vervolgens beschrijf ik de veranderingen 

in de videoclips van Hezbollah die volgden op de technologische, politieke en sociale 

ontwikkelingen die plaatsvonden in de periode tussen eind jaren 90 en 2007. Ik ga daarbij dieper 

in op het steeds groter wordende bereik en de ontwikkelingen binnen Al Manar, Hezbollah’s tv-

omroep, een omroep die naar mijn mening een essentiële rol speelt in de verspreiding van de 
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videos en de vorming van de boodschap ervan. In andere woorden: een stevige groei van het 

publiek van Al Manar TV, tesamen met het lanceren van hun satelliet-omroep in het jaar 2000, 

hebben gezorgd voor een verdere groei in het bereik van de videoclips. 

Om deze transformaties inzichtelijk te maken, analyseer ik voorbeelden uit de drie 

belangrijkste periodes in de ontwikkeling van Hezbollah (pre-2000, post-2000, post-2006). Mijn 

analyse laat de veranderingen in symbolen, esthetiek, publiek, en het doel van de videoclips zien: 

de esthetiek van verzet en strijdbaarheid verandert in zegeviering. Ik stel ook dat de videos die 

gemaakt zijn tijdens en na de oorlog in 2006 laten zien hoe Hezbollah zich Arabische beelden en 

symbolen uit de tijden van Nasser’s Arabische nationalisme toe-eigent. Ik eindig het hoofdstuk 

met de overgang in Hezbollah’s discours van strijdvaardigheid en religieuze esthetiek naar een 

hegemonisch discours waarin zegeviering en overwinning voorop staan en waarin sektarische 

symbolen vervangen worden door nationale en transnationale. 

In het laatste hoofdstuk, “The politics of inhabitation: making space speak,” bespreek ik 

Hezbollah´s gebruik van de ruimte als media en de daarmee samenhangende ‘politiek van 

bewoning’ [politics of inhabitation]. Mijn analyse betreft de transformatie van voormalig bezette 

gebieden door middel van posters met afbeeldingen van martelaren, billboards, buitgenomen 

Israëlische oorlogsvoertuigen, replica’s van projectielen, en andere elementen die in 

overweldigende mate aanwezig zijn in de gebieden waar Hezbollah invloedrijk is, en ook een 

voormalige Israëlische gevangenis die door Hezbollah tot museum omgedoopt is. Aan de hand 

van specifieke voorbeelden laat ik de essentiële rol zien die ruimte speelt in het propageren van 

een gedeelde geschiedenis als het gaat om het conflict met Israël, en de rol van ruimte in het 

construeren van een hegemonisch discours. Bevrijding en bezetting komen constant tot uiting in 

de manier waarop ruimtes worden bewoond en zijn georganiseerd. 

Ik stel dat bezetting, land en identiteit fundamenteel zijn voor het conflict in het Midden 

Oosten. Vanuit dit kader bezien vormen het toe-eigenen en de bewoning van ruimte(s) een 

essentiële strategie voor beide partijen in het conflict. Ik kijk daarom naar ruimtes als media die 

de ontwikkeling van Hezbollah’s discours weergeven, zoals te zien is aan de transformaties van 

specifieke gebieden nadat ze bevrijd waren in mei 2000. Ook analyseer ik de politieke advertentie-

strategieën en campagnes van Hezbollah, en geef ik uitleg over martelaarschap als een Libanees 

politiek product. Mijn argument is dat Hezbollah’s ‘politiek van bewoning’ is zowel een strategie 

voor bevrijding als een manier om zich de ruimtes toe te eigenen en ze te transformeren. Op deze 

manier zorgt Hezbollah voor een gezamelijk gevoel van geschiedenis en een fysieke ruimte waar 

verzet tot uitvoering gebracht en geleefd kan worden, en een collectief gevoel van geschiedenis 

dat de verzets-identiteit die de beweging voorstaat, ondersteunt. 

De beheersing van een bepaalde ruimte, met dien verstande dat ruimte zelf een 

discursieve constructie is, is een noodzakelijke voorwaarde voor elke verzetsbeweging om haar 

hegemonie te kunnen vestigen. Ruimte wordt een medium voor de mobilisatie en uiting van de 

groep en voor Hezbollah’s hegemonische discours. In andere woorden, het zich opnieuw toe-

eigenen en de transformatie van ruimte(s) laat de Hezbollah’s ontwikkeling zien van overtreding 

naar hegemonie. 

Ter afsluiting  kijk ik naar het verband tussen het discours van Hezbollah en de 

populaire opstanden in de Arabische wereld die sinds eind 2010 plaatsvinden. Mijn kritiek betreft 

de reactie van Hezbollah op de gebeurtenissen in Syrië, waar twee pijlers van Hezbollah’s verzets-



 

227 
 

discours – namelijk de economische en de geopolitieke – met elkaar botsen. Kunnen we spreken 

van een direct verband tussen het discours van verzet zoals Hezbollah dat voorstaat, en de 

spontane bewegingen die de straten in de Arabische wereld overspoelen? In mijn afsluiting 

evalueer ik de prestaties van Hezbollah in relatie tot deze bewegingen en maak ik een vergelijking 

tussen de twee. Kunnen we de gebeurtenissen in de Arabische wereld, en dan met name de 

revoluties in Egypte en Tunesië, begrijpen, gebruikmakend van hetzelfde theoretisch kader als ik 

gebruikt heb voor de analyse van Hezbollah? 

 




