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Redactioneel 
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Beste lezer, 
 
In 2017 werd ‘fake news’ verkozen tot het woord van het jaar. Donald 
Trump, de man die dat jaar tot Amerikaanse president werd verkozen, 
leverde hier een grote bijdrage aan. Hij beschuldigde veelvoudig de 
gevestigde media van het verspreiden van nepnieuws en claimt zelfs de term 
te hebben bedacht. 
 
Maar ‘nepnieuws’ is geen nieuw begrip. Het verspreiden van onjuiste en 
verzonnen informatie om maatschappelijke kwesties te beïnvloeden is al 
eeuwenoud. Ondanks dat media worden geacht objectieve berichtgeving te 
presenteren, gebeurde dit lang niet altijd. In het verleden manipuleerden 
onder andere overheden grote mediabedrijven om een oorlog op een 
bepaalde manier in beeld te brengen en mediabedrijven zelf maakten hun 
berichtgeving van een oorlog sensationeler om zo meer nieuws te verkopen.  
 
In dit nummer gaat Leidschrift daarom in op de lange geschiedenis van de 
verhouding tussen media en oorlog, en de ontwikkeling van 
oorlogsjournalistiek. Welke nieuwe verslagmethoden zijn erbij gekomen? 
Hoe beïnvloedden de verschillende media de overtuigingskracht van de 
geschetste oorlogssituaties? U leest over hoe de media zich materialiseerden 
in verschillende periodes en welke dilemma’s zich voordeden. De bijdragen 
lopen uiteen van getuigenissen uit de oudheid tot aan sociale media tijdens 
de Syrische burgeroorlog en zijn geschreven door zowel nieuw talent als 
gevestigde historici. Met dit nummer hopen we wat nepnieuws de wereld uit 
te helpen en een nieuw licht te werpen op mediageschiedenis. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier! 
 



   
 
 
November en december 2018 bij Studium Generale 
www.universiteitleiden.nl/studium‐generale 
 
We besteden aandacht aan 200 jaar Archeologie in Leiden. In een serie van 5 
avonden gaan we in op de laatste technische innovaties: van het gebruik van 
isotopen en antiek DNA, tot de inzet van 3D technologieën om oude archeologische 
vindplaatsen tot leven te wekken. 
Verder is er de reeks Mythen over de Middeleeuwen. Nieuwe inzichten uit de 
mediëvistiek.  

Nu in Leiden, maar straks zo nu en dan ook in Den Haag, de nieuwe maandelijkse 
reeks Human Perspectives, een samenwerkingsverband van Studium Generale met 
Klankbordgroep Diversiteitsbeleid Universiteit Leiden. Je zal kennismaken met een 
verscheidenheid aan stemmen en een schat aan perspectieven. Verdiep je in je 
identiteit! 
 
In Den Haag zijn de Global Challenges op 7 november en 12 december gewijd aan 
Non‐state authorities in conflict in Nigeria en How did disability become a global 
concern? En in drie avonden Fataal Geweld, over moord als universeel fenomeen, 
worden vragen beantwoord als: Hoeveel moorden worden er gepleegd? Wie zijn de 
daders? Waarom doodden zij? Wie zijn de slachtoffers? En: Hoe kan dit fenomeen, 
los van alle sensatie, verklaard worden? 

Ten slotte onze ‘hutspot’! Vijf avonden: 5, 19 en 26 november en 10 en 11 
december. Vier lezingen waaronder Jan Boersema over zijn boek Beelden van 
Paaseiland, en een theatervoorstelling in samenwerking met UAF: www.uaf.nl  
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Berichten van het thuisfront. Oorlog, media, en 
mediageschiedenis  
 
Thomas Smits 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 33, nummer 3, oktober 2018 

‘The photographer first went to war in the Crimea, laden with bulky 
wooden cameras and tripods, boxes of glass plates and bottles of dangerous 
chemicals.’1 Dit schrijft historica Jane Carmichael over Roger Fenton (1819-
1869): de Britse fotograaf die vaak gezien wordt als de eerste fotojournalist. 2 
Begin 1855 vertrekt hij samen met zijn assistent Marcus Sparling in een tot 
mobiel fotografielaboratorium omgebouwde kar naar de slagvelden van de 
Krimoorlog (1853-1856).  
 

 
 

Afb. 1: R. Fenton, ‘Valley of  the Shadow of  Death ’ (23 april 1855). 
Bron: Wikimedia Commons. 

 
                                                 
1 J. Carmichael, First World War photographers (Londen en New York 2015) V. 
2 T. Gervais, ‘Witness to War: The Uses of Photography in the Illustrated Press, 
1855-1904’,  Journal of  Visual Culture 9:3 (2010) 370-384: 372;  T. Gervais  en G. Morel, 
The Making of  Visual News: A History of  Photography in the Press (Londen 2017) 4; S. 
Sontag, Regarding the Pain of  Others (New York 2003) 39. 
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Gedurende een aantal maanden maken ze 315 foto’s van het conflict. Een 
daarvan, de Valley of the Shadow of Death (afbeelding 1), waarop we een vallei 
vol kanonskogels zien, wordt tegenwoordig vaak omschreven als de eerste 
iconische oorlogsfoto.3 Onder andere door de rol van Fenton beschouwen 
historici de Krimoorlog als de eerste media- of persoorlog: een conflict dat 
via massamedia door grote groepen mensen ervaren kan worden, terwijl de 
oorlog nog in volle gang is. 4  Nieuwe communicatiemiddelen, zoals de 
telegraaf, zorgen er in het midden van de negentiende eeuw voor dat 
correspondenten hun verslaggeving steeds sneller bij redacties kunnen 
krijgen. Terwijl het in 1853 nog ruim veertien dagen duurt om een bericht 
van de Oost-Europese slachtvelden naar Londen te sturen, reduceert de 
voltooiing van een nieuwe telegraaflijn in 1856 deze tijd tot enkele uren.5  
 Het contrast met eerdere conflicten laat zien hoe oorlogen door de 
introductie van massamedia fundamenteel van karakter veranderen. Aan het 
eind van de Napoleontische oorlogen (1803-1815) bereikt het nieuws van 
Wellingtons overwinning bij Waterloo Londen pas na twee dagen.6 Tijdens 
hetzelfde conflict is nieuws over de slagvelden in Oost-Europa nog ruim 
twee maanden onderweg.7 Tot het midden van de negentiende eeuw bereikt 
nieuws bovendien maar een kleine groep mensen. De taxes on knowledge – 
een verzamelnaam voor belastingen op papier, advertenties, en 
nieuwsberichten – zorgen ervoor dat een abonnement op een krant zelfs 
voor de Britse middenklasse onbetaalbaar is. 8  Aan het begin van de 
negentiende eeuw blijven de oplages van de belangrijkste kranten dan ook 
allemaal onder de 5000 exemplaren steken.9  
 Vijftig jaar later is het Britse medialandschap structureel veranderd. 
Nadat de Britse overheid in 1855 de newspaper stamp, het meest gehate 
                                                 
3 E. Morris, Believing is seeing: observations on the mysteries of  photography  (New York 2014) 
17-18. 
4 G. Paul, Bilder des Krieges. Krieg der Bilder (Paderborn 2004) 63; G. Maag, W. Pyta en 
M. Windisch ed., Der Krimkrieg als erster europäischer Medienkrieg (Berlijn 2010) 7; S. 
Markovits, The Crimean War in British Imagination (Cambridge 2009) 3. 
5 R. W. Desmond, The Information Process. World News Reporting To the Twentieth Century  
(Iowa City 1978) 181-183. 
6 B. Cathcart, The news f rom Waterloo: the race to tell Britain of  Wellington’s victory  (Londen 
2016) 175. 
7 Desmond, The Information Process, 181-182. 
8 R. Altick, The English Common Reader: a Social History of  the Mass Reading Public, 1800-
1900 (Chicago 1957) 322. 
9 Ibidem, 392. 
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onderdeel van de belastingen op kennis, afschaft, exploderen de oplages van 
Britse dag- en weekbladen.10 Zo bereikt het dagblad The Times iedere dag 
50.000 abonnees en oefent het een aanzienlijke invloed uit op de Britse 
politiek. Verschillende geïllustreerde weekbladen die de Krimoorlog met 
illustraties in beeld brengen, bereiken nog veel grotere groepen mensen. Het 
beroemde tijdschrift de Illustrated London News claimt tijdens de oorlog een 
oplage van ruim tweehonderdduizend exemplaren en het goedkope Cassell’s 
Illustrated Newspaper verspreidt zelfs een half miljoen exemplaren: nieuws is 
product geworden dat alomtegenwoordig is en door allerlei verschillende 
groepen in de maatschappij wordt geconsumeerd.11  
 De opkomst van massamedia maakt dat oorlogen niet langer alleen 
op het slagveld worden uitgevochten. Er ontstaat een thuisfront: een strijd 
om hoe de bevolking de oorlog percipieert. Tijdens de eerste mediaoorlog 
speelt de publieke opinie gelijk een grote rol.12 De sterreporter van The Times 
Willem Howard Russell (1820-1907), volgens velen de ‘vader van de 
moderne oorlogsverslaggeving’, brengt aan het licht dat tijdens de winter 
van 1854-1855 enorme aantallen Britse soldaten sterven door een gebrek 
aan warme kleren, eten en adequate huisvesting. 13  Als gevolg van de 
commotie die hierover ontstaat, wordt de regering van de Earl of Aberdeen 
George Hamilton-Gordon (1784-1860) in januari 1855 tot aftreden 
gedwongen.14 
 Vanaf de Krimoorlog raakt de geschiedenis van gewapende 
conflicten vervlochten met de geschiedenis van massamedia. In zijn boek 
Bilder des Krieges. Krieg der Bilder (2004) laat de Duitse historicus Gerhard Paul 
zien dat in de historiografie van deze gezamenlijke geschiedenis vaak de 
authenticiteit van verslagen in de media centraal staat. 15 Soms vanuit een 
neutraal standpunt, als tijdgenoten (en later historici) zich afvragen hoe de 

                                                 
10 J. Wood, ‘Taxes on Knowledge’, in: Marysa Demoor en Laurel Brake ed., 
Dictionary of  Nineteenth-Century Journalism (Gent 2009) 454, aldaar 454. 
11 T. Smits, Looking at the same world. The European illustrated press and the emergence of  a 
transnational visual culture of  the news, 1842-1870 (proefschrift Radboud Universiteit, 
Nijmegen 2018) 312-313. 
12 O. Figes, Crimea: the last crusade (Londen 2011) 304-311; Stefanie Markovits, 
‘Rushing Into Print: “Participatory Journalism” during the Crimean War’, Victorian 
Studies 50:4 (2008) 559-586: 562-566. 
13 M. Roth, Historical Ditionary of  War Journalism (Wesport 1997) 265-266. 
14 Figes, Crimea, 310; Markovits, The Crimean War in British Imagination , 9. 
15 Paul, Bilder des Krieges, 20-25. 
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specifieke eigenschappen van een bepaald medium het beeld van de oorlog 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld: wat betekent de introductie van de fotografie 
voor het beeld (letterlijk en figuurlijk) dat we van een gewapend conflict 
kunnen hebben? Of, hoe beïnvloedt de massale hoeveelheid berichten op 
sociale media ons beeld van de burgeroorlog in Syrië (2011-…)?  
 Onderzoekers verbinden aan dit soort vragen echter vaak een 
bepaald moreel oordeel. Ze stellen dat omdat nieuwe media beter of sneller 
in staat zijn om de gruwelijkheden van oorlog over te brengen, conflicten 
ook eerder onder druk van de publieke opinie tot een vreedzaam einde 
gebracht zullen worden. Zoals de Amerikaanse essayist Susan Sontag 
schrijft in Regarding the Pain of Others (2003): ‘For a long time, some people 
believed that if the horror could be made vivid enough, most people would 
finally take in the outrageousness, the insanity of war.’ 16  De Britse 
mediahistoricus James Curran omschrijft deze moreel getinte vorm van de 
mediageschiedenis als ‘liberaal’. Simpel gezegd vertelt deze variant het 
volgende verhaal: door naar winst te streven zijn mediaconcerns in de 
laatste twee eeuwen steeds meer een neutraal controlemechanisme op de 
politiek geworden, een vierde macht naast de trias politica van Montesquieu.17  
 Het valt niet te ontkennen dat deze liberale kijk op de 
mediageschiedenis aantrekkelijk is. En misschien hebben we het om onze 
democratische rechtsstaat in stand te houden wel nodig elkaar dit soort 
verhalen te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan de recente documentaire The 
Fourth Estate (2018) waarin de journalisten van The New York Times het in 
een David en Goliath-achtige strijd opnemen tegen president Donald 
Trump. Vooral hoofdredacteur Dean Baquet geeft keer op keer blijk van 
een liberale kijk op de rol van media in de moderne tijd. De gray lady is altijd 
neutraal en schrijft alleen zo vaak over Trump omdat de waarheid boven 
water moet komen. Tegelijkertijd zijn de hoofdrolspelende journalisten, 
zoals de cynische go-getter Maggie Haberman, bovenal geïnteresseerd in een 
goed verhaal: een verhaal dat kranten verkoopt. Een aantal recente 
Hollywood films, zoals The Post (2017) en Spotlight (2015), zijn onderdeel van 
dezelfde traditie. 

                                                 
16 Sontag, Regarding the Pain of  Others, 14. 
17 A. Bingham, ‘Media products as historical artefacts’, in: M . Conboy en J. Steel ed., 
The Routledge Companion to British Media History  (Abingdon 2015) 19-29: 23-24; J. 
Curran, ‘Media and the Making of British Society, c .1700-2000’, Media History 8:2 
(2002) 135-154: 136-138. 
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specifieke eigenschappen van een bepaald medium het beeld van de oorlog 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld: wat betekent de introductie van de fotografie 
voor het beeld (letterlijk en figuurlijk) dat we van een gewapend conflict 
kunnen hebben? Of, hoe beïnvloedt de massale hoeveelheid berichten op 
sociale media ons beeld van de burgeroorlog in Syrië (2011-…)?  
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in staat zijn om de gruwelijkheden van oorlog over te brengen, conflicten 
ook eerder onder druk van de publieke opinie tot een vreedzaam einde 
gebracht zullen worden. Zoals de Amerikaanse essayist Susan Sontag 
schrijft in Regarding the Pain of Others (2003): ‘For a long time, some people 
believed that if the horror could be made vivid enough, most people would 
finally take in the outrageousness, the insanity of war.’ 16  De Britse 
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Fourth Estate (2018) waarin de journalisten van The New York Times het in 
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neutraal en schrijft alleen zo vaak over Trump omdat de waarheid boven 
water moet komen. Tegelijkertijd zijn de hoofdrolspelende journalisten, 
zoals de cynische go-getter Maggie Haberman, bovenal geïnteresseerd in een 
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Hollywood films, zoals The Post (2017) en Spotlight (2015), zijn onderdeel van 
dezelfde traditie. 

                                                 
16 Sontag, Regarding the Pain of  Others, 14. 
17 A. Bingham, ‘Media products as historical artefacts’, in: M . Conboy en J. Steel ed., 
The Routledge Companion to British Media History  (Abingdon 2015) 19-29: 23-24; J. 
Curran, ‘Media and the Making of British Society, c .1700-2000’, Media History 8:2 
(2002) 135-154: 136-138. 
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 Begrippen als ‘echtheid’, ‘waarheid’ of, in de woorden van Paul, 
‘authenticiteit’, die in de liberale vorm van mediageschiedenis een grote rol 
spelen, zijn echter ook problematisch. Wanneer is een foto echt? Wat is de 
rol of de inbreng van de fotograaf? Zijn foto’s van oorlog ‘echter’ dan 
tekeningen? Brengen ze meer waarheid over? Pers- en mediahistorici 
discussiëren graag over de authenticiteit van specifieke beelden. Zo bestaat 
er een uitgebreide discussie over Fentons Valley of the Shadow of the 
Death. Volgens Sontag droeg Fenton zijn assistent op om de kanonskogels 
op de foto over de weg te verspreiden. Als bewijs draagt ze een tweede foto 
aan, waarop de kanonskogels netjes opgestapeld naast de weg liggen 
(afbeelding 2).18 Volgens onderzoeker Errol Morris is deze foto juist het 
bewijs dat de eerste foto echt is. Na een uitgebreide zoektocht vindt hij de 
precieze plaats waar de foto op de Krim genomen is en stelt hij vast dat de 
tweede foto later, na een opruimactie van het leger, genomen moet zijn 
geweest.19 
 

 
 

Afb. 2:  Roger Fenton, ‘Valley of  the Shadow of  Death , with no 
cannonballs on the road’ (23 april 1855). Bron: Wikimedia Commons. 

 
Sinds het midden van de jaren zeventig woedt er een soortgelijke discussie 
over een beeld van de beroemde Hongaarse fotograaf Robert Capa (1913-
1954), die verwarrend genoeg vaak omschreven wordt als de vader van de 

                                                 
18 Sontag, Regarding the Pain of  Others, 43. 
19 Morris, Believing is seeing , 20.  
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moderne oorlogsfotografie.20 Op The Falling Soldier: Loyalist Militiaman at the 
Moment of Death, Cerro Muriano (1936) zien we hoe aan het begin van de 
Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) een republikeinse soldaat wordt 
neergeschoten. Tegenwoordig nemen de meeste historici aan dat de man op 
de foto niet Cerro Muriano is maar een naamloze soldaat die voor Capa 
speelde dat hij werd doodgeschoten.21 Ook vandaag de dag discussiëren we 
over de ‘echtheid’ van foto’s. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks 
terugkerende discussie rondom het gebruik van Photoshop in de World 
Press Photo wedstrijd.22  
 Je ziet de obsessie met de authenticiteit van oorlogsfoto’s ook in de 
manier waarop historici een nieuw medium vaak verbinden aan een 
specifieke oorlog. In New Media (2003) stellen Lisa Gitelman en Geoffrey 
Pingree dat de meeste onderzoekers geen oog hebben voor hoe in 
verschillende historische contexten verschillende media naast elkaar 
gebruikt worden.23 Een belangrijk gevolg hiervan is dat we het belang van 
media die later belangrijk worden, zoals de fotografie, in eerdere historische 
periodes grof overschatten.  
 Hun eigen benadering, die vaak als media-archeologie wordt 
omschreven, werpt een ander licht op de vervlochten geschiedenis van 
media en oorlog. Denk bijvoorbeeld aan Roger Fenton. Hoewel hij vaak 
wordt gezien als de eerste fotojournalist, blijkt uit recent onderzoek dat zijn 
foto’s in de jaren vijftig van de negentiende eeuw nauwelijks impact 
hadden.24 Tijdens de Krimoorlog is de fotografie allerminst het belangrijkste 
medium om het conflict mee in beeld te brengen. Omdat er geen techniek is 
om foto’s massaal te reproduceren, bereiken de illustraties van tijdschriften 
zoals de Illustrated London News een veel groter publiek.25 Kortom: omdat 
fotografie later, in het begin van de twintigste eeuw het belangrijkste 
beeldmedium wordt, negeren historici de beperkingen van de vroege 

                                                 
20 Zie voor een historiografisch overzicht: Gervais en Morel, The Making of  Visual 
News, 51; M. Aronson en M. Budhos, Eyes of  the world: Robert Capa, Gerda Taro, and 
the invention of  modern photojournalism (New York 2017) 104-105. 
21 S. Stein, ‘Republican Soldier, Spanish Civil War, 1936’, in: J . Hill en V. Schwartz 
ed., Getting the picture: the visual culture of  the news (Londen 2015) 59-61: 59. 
22 T. Smits, ‘Er is niets mis met Photoshop’, NRC Handelsblad (27 februari 2014). 
23 L. Gitelman en G. Pingree ed., New Media, 1740-1915 (Cambridge 2003) XIV. 
24 U. Keller, The Ultimate Spectacle: A Visual History of  the Crimean War (Amsterdam 
2001) 29. 
25 Ibidem, 34. 
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fotografie en zien ze het belang van eerdere beeldmedia, zoals de illustratie, 
over het hoofd.26 
 In het verlengde hiervan beschouwen historici de overgangen tussen 
verschillende media vaak als plotseling en abrupt. Ze stellen het voor alsof 
een nieuw medium oudere media direct vervangt. Je ziet deze impuls 
bijvoorbeeld in de manier waarop we de opkomst van het internet 
beoordelen, dat zowel de krant, radio, en televisie in rap tempo overbodig 
zou maken. Maar als we beter kijken, moeten we bekennen dat 
verschillende media vaak lange tijd naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld: 
hoewel de fotografie al in 1826 wordt uitgevonden, en het in de vroege 
jaren tachtig van de negentiende eeuw mogelijk wordt om foto’s in kranten 
en tijdschriften te reproduceren, blijven illustraties en foto’s beide gebruikt 
worden om het nieuws mee af te beelden. Tijdens de Spaans-Amerikaanse 
Oorlog (1898) en de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) discussiëren 
fotografen en tekenaars nog altijd over welk medium beter in staat is om 
authentieke beelden van de oorlog te leveren en staan dag- en weekbladen 
vol met zowel realistische illustraties als foto’s van de conflicten.27 
 In de praktijk blijkt dat een nieuw medium een oud medium niet 
vervangt, maar dat oude en nieuwe media in elkaar overvloeien. 28 Zo laat 
David Park zien hoe tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) 
foto’s nog niet in kranten en tijdschriften afgedrukt konden worden, maar 
dat ze er wel voor zorgen dat tekenaars de oorlog realistischer begonnen af 
te beelden.29 Aanvullend hierop laten Kevin Barnhurst en John Nerone zien 
hoe de fotojournalistiek aan het begin van de twintigste eeuw sterk wordt 
beïnvloed door de conventies van de geïllustreerde pers. Om de objectiviteit 
van hun foto’s kracht bij te zetten, presenteren fotojournalisten zich, net als 
                                                 
26 Smits, ‘Looking at the same world ’, 15. 
27 Gervais en Morel, The Making of  Visual News, 27; A. Steinsieck, ‘Ein 
imperialistischer Medienkrieg. Kriegsbenchterstattung im Sudafrikanischen Krieg 
(1899-1902)’, in: U. Daniel ed., Augenzeugen. Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21. 
Jahrhundert (Göttingen 2006) 87-112: 103-105. 
28 Hoewel de mediageschiedenis (voor een deel) nog altijd gekenmerkt wordt door 
een technocentrisch en teleologisch perspectief, is het idee dat de inhoud van 
nieuwe media vaak bestaat uit oudere media in de mediastudies een geaccepteerd 
idee. Het in 1964 gepubliceerde werk Understanding Media van de legendarische 
Canadese mediawetenschapper Marshall McLuhan speelt hier een sleutelrol. M. 
McLuhan, Understanding media: the extensions of  man  (Londen 2010) 8-9. 
29 D. Park, ‘Picturing the War: Visual Genres in Civil War News’, The Communication 
Review 3:4 (1999) 287-321: 294. 
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de speciale artiesten van geïllustreerde tijdschriften, als ooggetuigen van 
nieuwsgebeurtenissen en zijn ze regelmatig op hun eigen foto’s te vinden.30 
Met andere woorden: de nieuwsillustratie bevat sporen van de fotografie, en 
de fotojournalistiek belangrijke sporen van de nieuwsillustratie.  
 Door op deze lange overgangsperiodes en op de sporen van oude in 
nieuwe media (en omgekeerd) te wijzen, bekritiseren historici de 
technocentrische tendens, dus de focus op de techniek, van veel media-
historisch onderzoek. In plaats van aan te nemen dat de fotojournalistiek 
voortkwam uit de camera, ‘volledig gewapend, zoals Athena uit Zeus’ 
hoofd’, richten ze zich op langdurig bestaande conventies en vertogen 
rondom media.31 Jason Hill en Vanessa Schwartz omzeilen in een recent 
boek de valkuil van het technocentrisme door ‘afbeeldingen van het nieuws’ 
te bestuderen als een specifieke soort beelden.32 Hun stelling: het is niet de 
camera die bepaalt dat we iets zien als een afbeelding van nieuws. Het zijn 
de dragers van beelden, kranten, tijdschriften, televisie, en internet, die ons 
vertellen dat bepaalde beelden ‘objectief’ en ‘nieuws’ zijn. 33 Het feit dat we 
verwachten dat beelden van het nieuws ‘echt’ zijn, komt niet voort uit de 
camera, maar wordt bepaald door de context eromheen.  
 Recente conflicten hebben het idee dat media in staat zijn om 
objectief verslag te doen van oorlogen (en daarmee misschien wel in staat 
zijn om het grote publiek vrede te laten eisen) op zijn kop gezet. Tijdens de 
Vietnamoorlog (1955-1975) speelt de pers nog een belangrijke rol bij het 
informeren van het Amerikaanse publiek over de uitzichtloosheid en 
daadwerkelijke gruwelijkheid van de oorlog. De foto’s van de 
boeddhistische monnik Thích Quảng Đức, die zichzelf in 1963 in brand 
steekt als protest tegen de oorlog, en de summiere executie van de 
Vietcong-strijder Nguyễn Văn Lém op de straten van Saigon in 1968 
winnen beide Pulitzerprijzen en zetten de oorlog ‘op de voorpagina’ van 
kranten over de hele wereld.34 Tijdens de volgende oorlog van de Verenigde 
Staten, de Eerste Golfoorlog (1990-1991), lijkt de pers zijn controlerende 
functie grotendeels verloren te zijn. In zijn collecties essays La Guerre du 
                                                 
30 K. Barnhurst en J. Nerone, ‘Civic Picturing vs. Realist Photojournalism. The 
Regime of Illustrated News, 1856-1901’, Design Issues 16:1 (2000) 59-79: 60. 
31 Idem. 
32 J. Hill en V. Schwartz, Getting the picture: the visual culture of  the news (Londen 2015) 3. 
33 Ibidem, 3-5. 
34 D. Wintson, ‘Burning Monk, Saigon, 1963’, in: J . Hill en V. Schwartz ed., Getting 
the picture. The visual culture of  the news. (Londen 2015) 82-84: 83. 
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Golfe n'a pas eu lieu (1991) probeert de Franse filosoof Jean Baudrillard 
(1929-2007) aan te tonen dat de oorlog nooit had plaatsgevonden. Hoewel 
er natuurlijk wel degelijk doden vielen in de Golfregio, zorgt de 
medialisering van de oorlog, vooral via pas opgerichte 24/7 cablenews 
zenders als CNN, ervoor dat de daar getoonde oorlog nooit had 
plaatsgevonden. Met andere woorden: de schone, technische en precieze 
oorlog die de zenders avond na avond live uitzonden, was een door de 
Amerikaanse overheid gepropageerde fictie, die een massale slachtpartij, een 
extreem ongelijke strijd tussen het Amerikaanse en het Iraakse leger, 
maskeerde; een voorbeeld van wat Baudrillard eerder had omschreven als 
een ‘hyperrealiteit’. De media deden geen verslag meer van de oorlog, de 
journalisten van CNN waren zelf de hoofdrolspelers geworden in een 
spektakelstuk: hun eigen fictie van de oorlog.35 
 De ideeën van Baudrillard zijn uitgesproken postmodern, maar ze 
moeten niet als moreel relativistisch worden opgevat. In zijn optiek 
misbruiken de Verenigde Staten tijdens de Golfoorlog het idee dat snelle 
objectieve verslaggeving door media zou leiden tot een einde van oorlog 
juist om de echt-plaatsvindende oorlog mee te verbergen. Het vertoog, met 
diepe historische wortels, rondom media en oorlog, de belofte dat kranten, 
radio en televisie het publiek dichter bij een unieke waarheid over 
gewapende conflicten zouden brengen, brengt het publiek in het begin van 
de jaren negentig van de twintigste eeuw alleen maar dichter bij de neppe 
hyperrealiteit: ‘God save us from the illusion of war,’ zoals de Franse 
filosoof uiteindelijk verzucht.36  
 Baudrillards kritiek op CNN, zijn vaststelling dat op winst gerichte 
mediaconcerns een spektakel van de oorlog maken om meer kijkers of 
lezers aan zich te binden en uiteindelijk meer winst te maken, is niet nieuw. 
Tijdens de Krimoorlog schrijft het satirische tijdschrift Punch al dat de Britse 
overheid de oorlog was begonnen ‘expressly for the benefit of the Illustrated 
London News and nobody else … as that paper is evidently deriving the 
greatest advantage from its prosecution.’37 Een soortgelijk verhaal doet de 
ronde over Joseph Pulitzer (1847-1911), William Randolph Hearst (1863-
1951) en de Spaans-Amerikaanse Oorlog. De sensationele berichtgeving van 
de kranten van deze persbaronnen, vaak omschreven als de yellow press naar 
                                                 
35 J. Baudrillard, Paul Patton (vertaler), The Gulf  War did not take place (Bloomington 
1995) 48. 
36 Ibidem, 49. 
37 Zoals geciteerd in: Keller, The Ultimate Spectacle, 18. 
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het goedkope papier waarop ze gedrukt werden, zou er mede voor gezorgd 
hebben dat de Amerikaanse overheid in 1898 een oorlog tegen Spanje 
begint. In zijn memoires schrijft een medewerker van Hearst dat de 
krantenmagnaat aan een van zijn correspondenten telegrafeerde: ‘You 
furnish the pictures and I’ll furnish the war.’38 
 Hoewel voor velen de kritiek van Baudrillard te ver zal gaan, legt hij 
wel de vinger op de zere plek in de verhouding tussen oorlog, media en 
mediageschiedenis. Veel media-historisch onderzoek houdt de fictie in stand 
dat een betere, objectievere en snellere berichtgeving uiteindelijk tot minder 
oorlog zal leiden. Dat is precies waarom Sontag en Morris prachtige stukken 
kunnen schrijven over de ‘echtheid’ van een foto van Fenton en waarom er 
in Spaanse kranten, ruim tachtig jaar na dato, nog altijd gediscussieerd wordt 
over die ene foto van Capa. Ergens knaagt het gevoel dat de oorlog is door 
gegaan, of in ieder geval niet is gestopt. Zou dat alleen komen omdat de 
berichtgeving niet echt of objectief genoeg was? Baudrillard wijst ons op de 
oncomfortabele werkelijkheid dat verslaggeving van een oorlog het grote 
publiek bijna nooit overtuigt om de oorlog te stoppen, of, nog erger, dat ze 
vaak een belangrijke rol speelt in het goedpraten, het op de achtergrond 
laten verdwijnen, of het acceptabel maken van gewapende conflicten. Met 
Baudrillard kunnen we ons afvragen of veel media-historisch onderzoek niet 
voor een deel verantwoordelijk is voor het in stand houden van deze fictie 
over media en oorlog.  
 In dit nummer van Leidschrift staat de problematische verhouding 
tussen oorlog, media en mediageschiedenis centraal. Verschillende historici 
laten zien hoe deze elementen in verschillende periodes op uiteenlopende 
manieren met elkaar vervlochten te zijn. Frits Naerebout en Emmelie 
Huntink gaan in op de rol die getuigenissen van de oorlog spelen in de 
klassieke oudheid. Waarom lijken de Romeinen, in verhouding tot de 
Grieken, zo militaristisch? De auteurs laten zien dat dit vooral verklaard kan 
worden door het feit dat oorlogen in de Romeinse wereld vaak ver weg 
worden uitgevochten. In tegenstelling tot de hechte Griekse 
gemeenschappen, waar oorlog een duidelijk onderdeel is van het dagelijkse 
leven, is het voor Romeinse burgers veel moeilijker om de oorlog te ervaren. 
 In de tweede bijdrage onderzoekt Jonas van Tol de vroegmoderne 
wortels van de moderne oorlogsjournalistiek. Volgens hem kunnen we deze 
vinden in de tweede helft van de zestiende eeuw wanneer een aantal 
                                                 
38 E. Erickson, ‘Spanish-American War and the Press’, in: Stephen L. Vaughn ed., 
Encyclopedia of  American Journalism (New York 2007) 494-495: 494-495. 
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het goedkope papier waarop ze gedrukt werden, zou er mede voor gezorgd 
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38 E. Erickson, ‘Spanish-American War and the Press’, in: Stephen L. Vaughn ed., 
Encyclopedia of  American Journalism (New York 2007) 494-495: 494-495. 
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Europese staten verwikkeld raakt in een reeks religieuze oorlogen. Omdat er 
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feitelijk juiste manier verslag doet van de oorlog.  
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helft van de twintigste en het vroege begin van de eenentwintigste eeuw. 
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Gouvernements Filmbedrijf van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 
(1945-1949). Ze laat zien dat de beelden gemaakt werden met één belangrijk 
doel voor ogen. Ze werden weliswaar als objectief nieuws gepresenteerd, 
maar moesten vooral ‘laten zien’ dat het hier niet om een oorlog, maar een 
‘politionele actie’ ging: een misleidende fictie over het conflict die – helaas –
tot op de dag van vandaag in het Nederlandse collectieve geheugen gegrift 
staat.  
 ‘Ein Bild sagt mehr als tausend Worte’. In 1926 plaatste de Duitse 
schrijver en columnist Kurt Tuckolsky (1890-1935) deze inmiddels bijna 
clichématige uitspraak boven een fotoreportage in het tijdschrift UHU.39 
Hoewel foto’s misschien niet altijd méér zeggen, vertellen ze verhalen in 
ieder geval op een andere manier. In dit nummer bespreekt Willem 
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mediaoorlog, de oorlog om het beeld van de oorlog, ook altijd gevochten in 
                                                 
39 K. Tucholsky, ‘Ein Bild sagt mehr als tausend Worte’, UHU 3:2 (1926) 75. Zoals 
geciteerd in: Gervais en Morel, The Making of  Visual News, 51. 
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de schaduw van eerdere conflicten? Met andere woorden: lopen 
beleidsmakers niet altijd één stap achter?  
 Dit nummer wordt afgesloten met een interview en een 
boekbespreking. Journalist Minka Nijhuis, die al ruim vijfentwintig jaar 
schrijft over verschillende conflictgebieden, vertelt over haar ervaring als 
oorlogsjournalist en de morele dilemma’s die bij dit werk komen kijken. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met het risico dat verslaggevers lopen? Is er een 
verschil tussen mannelijke en vrouwelijke oorlogsverslaggevers? En hoe 
moet een journalist omgaan met het risico dat bronnen lopen? Sandrine 
Thelosen bespreekt het boek War in 140 Characters van de journalist en 
schrijver David Patrikarakos. Hoe veranderen sociale media de 
oorlogsjournalistiek en onze ervaring van oorlog?  
 In de vervlochten geschiedenis van media en oorlog kan de 
burgeroorlog in Syrië nu al gezien worden als een keerpunt. Voor het eerst 
spelen sociale media een grote rol. Het gaat hier niet alleen om Syrische 
citizen journalists, die verslag doen van het conflict, maar ook om twitterende 
Amerikaanse presidenten en Russische trollenlegers. Jean Baudrillard 
overlijdt in maart 2006, vijf maanden voordat Facebook algemeen 
toegankelijk wordt: hoe zou hij de rol van sociale media beoordelen? Is een 
objectievere verslaggeving van de oorlog dichterbij gekomen doordat grote 
mediabedrijven de controle over het narratief voor een deel kwijt zijn? Of 
slaat de hyperrealiteit juist op hol in het modderige water van de sociale 
media, waar iedereen objectiviteit claimt en politieke tegenstanders van 
#fakenews beticht? Voor de vele onmetelijk dappere Syrische 
burgerjournalisten, de oorlogsverslaggevers die niet uit de oorlog kunnen 
stappen, hoop ik op het eerste.  
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Oorlogvoering is nieuwswaardig. Dat was in de Grieks-Romeinse wereld 
niet anders dan nu. Om velerlei redenen wil men bericht worden over het 
verloop van de strijd. Iedereen kent de geschiedenis van Thersippos die van 
Marathon naar Athene rende, ‘Chairete! Nikômen’ (‘Gegroet! We hebben 
gewonnen’) wist uit te brengen en vervolgens dood neerviel.1 Ongetwijfeld 
een apocrief verhaal, maar in de kern niet ongeloofwaardig: het was van 
groot belang voor de Atheners om te weten of de Perzen zouden oprukken 
naar Athene of niet. Zo is het voor elke staat essentieel op de hoogte te 
blijven van het verloop van de strijd. Maar ook individuen die zich zorgen 
maken over hun eigen lot of dat van familieleden, vrienden en bekenden, 
willen over de oorlog bericht worden. Zeker als de afstand tot het front 
groot was, drongen in de Oudheid berichten over de krijgskansen meestal 
slechts langzaam door. Men moest het hebben van terugkerende strijders of 
van mensen die toevallig iets opgevangen hadden. De oorlogsverslaggever 
wiens taak een systematische nieuwsgaring voor het thuisfront was, bestond 
niet. 

De professionele verslaggever mag dan niet bestaan hebben, maar 
‘media’ kende de Oudheid net zo goed als elke andere periode van de 
geschiedenis. We moeten daarbij denken aan geschreven teksten die in 
handschrift verspreid werden, maar primair bedoeld waren om 
voorgedragen te worden. En die media berichtten veelvuldig over oorlog. 
Met name de historici van de Oudheid schreven over oorlog. Oorlog was 
zelfs het hoofdthema van hun werk. Dat werd in de Oudheid zelf ook reeds 
opgemerkt, en vormde de aanleiding voor de cynische uitspraak van de 
maatschappijkritische auteur Lucianus dat de oorlog vooral historici 

                                                 
*De Latijnse bronnen en de bijbehorende literatuurverwijzingen zijn ontleend 
aan de BA-scriptie van Emmelie Huntink: Si vis pacem, para bellum! Oorlog en 
vrede: antimilitaris me in  het Romeinse Rijk? (Leiden 2018). Alle vertalingen 
van Griekse en Latijnse teksten zijn van de hand van F.G. Naerebout. 
1 Plutarchus, Moralia 347C. 
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voortbrengt.2 Maar natuurlijk waren historici niet de enigen die over oorlog 
schreven: dichters en prozaschrijvers van iedere soort bezonnen zich op het 
fenomeen oorlog. Oorlog is net zo alomtegenwoordig in de antieke 
literatuur als dat hij was in de antieke wereld. En ook afbeeldingen waren 
een belangrijk medium.3  

De vraag is wat de media van de antieke wereld over oorlog te 
melden hebben: geven ze aan tijdgenoot en aan ons een min of meer 
betrouwbaar verslag van feitelijk gevoerde oorlogen? Desinformatie ligt 
immer op de loer: voor het voeren van een oorlog is namelijk een draagvlak 
vereist, dus moet een bevolking vóór, tijdens en na de strijd van de 
onvermijdelijkheid, redelijkheid, rechtvaardigheid, enzovoort, daarvan 
overtuigd worden.4 We moeten ons dus afvragen hoe subjectief de media 
zijn. Worden de tegenstanders altijd slecht weggezet en de eigen strijders als 
helden afgeschilderd? Laten de antieke bronnen ook iets zien van de 
opinie(s) in ‘de samenleving’ inzake een bepaalde oorlog of oorlogvoering in 
het algemeen? Horen we alleen de besluitvormers of ook de combattant, de 
man on the street, de filosoof? 

Dit zijn allemaal nijpende vragen als we het hebben over media en 
oorlog. Merkwaardigerwijs is er voor de wereld van de Oudheid slechts 
relatief weinig gepubliceerd over het discours over oorlog, terwijl er een 
bibliotheek is volgeschreven over feitelijke oorlogvoering, legerorganisatie 
en wapentuig, en over achtergrond en verloop van individuele oorlogen en 
veldslagen. Net zo opmerkelijk is dat afgelopen juni, terwijl dit artikel al in 
de maak was, in Brussel door Theo Vijgen een proefschrift is verdedigd dat 
nu juist wél het discours centraal stelt.5 We hebben daar dankbaar gebruik 
van gemaakt, maar een samenvatting van deze Brusselse dissertatie is niet 

                                                 
2 Lucianus, Hoe geschiedenis te schrijven 2.11: ‘Het gezegde “oorlog is de vader 
van alle dingen” is zeker waar, want oorlog heeft in één  klap een massa historici 
voortgebracht’. Lucianus citeert hier Heraclitus, vgl. noot 14 en noot 17. 
3 T. Hölscher, ‘Images of war in Greece and Rome: Between Military Practice, 
Public Memory, and Cultural Symbolism’, The Journal of Roman Studies 93 
(2003) 1-17. Het hoofdstuk ‘Images of War’ in A.S. Bradford, War: Antiquity 
and Its Legacy. Ancients and Moderns (Oxford 2015), is minder bevredigend 
maar biedt wel een interessante vergelijking met modern beeldmateriaal. 
4  V. Hope en A. Bakogianni ed., War as Spectacle. Ancient and Modern 
Perspectives on the Display of Armed Conflict (Londen 2015). 
5  T. Vijgen, The Cultural Parameters o f the Graeco-Roman War Discourse 
(Brussel 2018; Diss. Vrije Universiteit Brussel). 
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wat we hier bieden. We willen een thema aansnijden dat bij Vijgen 
nauwelijks aan de orde komt, namelijk anti-oorlogsstemmen in de bronnen. 
Aan elk van de bovenstaande vragen zou een studie van boeklengte gewijd 
kunnen worden, terwijl Vijgen het gehele discours inzake oorlog in 
Griekenland én Rome in kaart probeert te brengen – de kritische geluiden 
over de oorlog, die slechts een klein deel van dat discours vormen, krijgen 
een dienovereenkomstig beperkt aantal regels toebedeeld.6 Maar ook wij 
moeten in dit artikel selectief te werk gaan, zoals zal blijken. 

We werden geïnspireerd tot onze themakeuze voor anti-
oorlogsstemmen door het werk van John Keegan (met name zijn The Face of 
Battle) waarin hij poogt achter het discours van plicht en heldendom een 
werkelijkheid van doodsangst, lijden en trauma te onthullen. 7  Keegans 
aanpak heeft geleid tot een uitgebreide literatuur die je de point-of-view 
benadering zou kunnen noemen: de oorlog beschreven vanuit het 
gezichtspunt van de soldaat die zeer direct met de gruwelen van de oorlog 
geconfronteerd wordt. Voor de Oudheid is zo’n benadering moeilijk, omdat 
we bijna geen persoonlijke herinneringen hebben, zeker niet die waarin het 
heetst van de strijd beschreven wordt. Maar met omtrekkende bewegingen 
en de nodige speculatie is men wel een eind gekomen.8 Ook wij hopen met 
een uitlichten van anti-oorlogssentimenten de realiteit van de oorlogvoering 
in de Oudheid dichterbij te brengen – vanuit de gedachte dat die 
sentimenten in veel gevallen stoelen op persoonlijke ervaringen. 

                                                 
6  Er lijkt over anti-oorlog gevoelens in Grieken land en Rome geen 
monografische literatuur te bestaan. Er zijn enkele relevante artikelen: R.A. 
Tucker, ‘The colors of Lucan. Anti-war propaganda?’, The Classical Bulletin 46 
(1970) 56-58, 64; D.J. Cloud, ‘Roman Poetry and Anti-M ilitaris m’, in: J. Rich 
ed., War and Society in the Roman World (Londen 1993) 113-138; J. K. Pratt, 
‘Roman Anti-Militarism’, The Classical Journal 51 (1955) 21-25. P. Hunt, War, 
Peace, and Alliance in Demosthenes' Athens (Cambridge 2010) is een 
monografie waarin Atheense oorlogsmoeheid en verering van de 
gepersonifieerde Vrede centraal staan. 
7 J. Keegan, The Face of Battle (Londen, 1976); Dit werk gaat, ondanks de titel, 
ook over wat zich vóór en na de slag afspeelt. 
8 V.D. Hanson, The Western Way of War: In fantry Battle in Classical Greece 
(New York 1989); A.B. Lloyd, Battle in Antiquity (Londen 1996), V.D. Hanson 
(ed.), Hoplites: The Classical Greek Battle Experience  (New York 1991); P. 
Sabin, ‘The Face of Roman Battle’, Journal of Roman Studies 90 (2000) 1-17.  
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Een tweede inspiratiebron is Daniel C. Hallins boek The Uncensored War over 
de berichtgeving tijdens de Vietnamoorlog. 9  De controverse over die 
berichtgeving – die nog steeds aanhoudt – lijkt ingegeven door het feit dat 
hier vooral de gruwelen van de oorlog werden getoond (al was dat nog met 
de nodige terughoudendheid) en geen heroïek. Het stuitte (en stuit) 
sommigen kennelijk dusdanig tegen de borst dat journalisten die aan het 
publiek de horrors of war wilden laten zien, als verraders werden/worden 
gebrandmerkt.10 Soms wordt over Vietnam bericht alsof dit de eerste maal 
was dat de verslaggeving boven ideologische bevangenheid en een rol als 
propagandist uitsteeg, maar deze journalisten en fotografen stonden in een 
traditie. Te midden van alle heldenverhalen is meestal wel een stem te 
vinden die de gruwelen benoemt, en dan niet in de vorm van een ‘zwarte 
legende’ over de wreedheid van de vijand, maar van de oorlog in zijn 
algemeenheid: denk aan de prenten van Jacques Callot en van Goya, aan 
Tolstojs verhalen over de Krimoorlog, aan Matthew Brady die de 
Amerikaanse Burgeroorlog fotografeerde, en aan de pacifisten ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog en tijdens het Interbellum die aan te beschrijven en 
af te beelden monsterlijkheden geen gebrek hadden.  

Hoe vertaalt zich dit naar de wereld van de Oudheid? Wie verhief 
zijn stem tegen de oorlog of aspecten daarvan? Waar in de overgeleverde 
literatuur vinden we waarschuwende en/of gedesillusioneerde stemmen die 
wilden laten zien hoe vreselijk de consequenties van oorlogvoering zijn voor 
individuen en voor gemeenschappen? 11 Men zou kunnen veronderstellen 
dat in de Oudheid een dergelijk benadrukken van de rampspoed die oorlog 
is een zeldzaamheid was, of misschien juister geformuleerd: niet vaak is 

                                                 
9 D.C. Hallin, The Uncensored War. The Media and Vietnam (Los Angeles 1989) 
(nieuwe editie met nieuw voorwoord – oorspronkelijk uitgegeven in 1985). 
10  Dat veel journalisten in Vietnam de V.S. afvielen en  daarmee bewust of 
onbewust de vijand steunden, is bewijsbaar onjuist. Zie het verhelderende stuk 
van Arnold Isaacs voor het Modern War Institute at West Point: 
https://mwi.usma.edu/no-american-journalists-did-not-lose-the-vietnam-war-or-
disparage-the-soldiers-who-fought-it/, geraadpleegd 02-05-2018. 
11  Afbeeldingen komen hier n iet aan bod: het lijkt  er op dat in de Grieks -
Romeinse wereld afbeeldingen i.t.t. teksten nooit bedoeld zijn om oorlog 
negatief af te schilderen. Als wreedheden vertoond worden, zoals in de reliëfs op 
de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius, lijken deze eerder bedoeld om de 
macht en  kracht van de overwinnaar te v ieren dan ter discussie te stellen. Vgl. 
ook de literatuurverwijzingen in noot 4. 
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9 D.C. Hallin, The Uncensored War. The Media and Vietnam (Los Angeles 1989) 
(nieuwe editie met nieuw voorwoord – oorspronkelijk uitgegeven in 1985). 
10  Dat veel journalisten in Vietnam de V.S. afvielen en  daarmee bewust of 
onbewust de vijand steunden, is bewijsbaar onjuist. Zie het verhelderende stuk 
van Arnold Isaacs voor het Modern War Institute at West Point: 
https://mwi.usma.edu/no-american-journalists-did-not-lose-the-vietnam-war-or-
disparage-the-soldiers-who-fought-it/, geraadpleegd 02-05-2018. 
11  Afbeeldingen komen hier n iet aan bod: het lijkt  er op dat in de Grieks -
Romeinse wereld afbeeldingen i.t.t. teksten nooit bedoeld zijn om oorlog 
negatief af te schilderen. Als wreedheden vertoond worden, zoals in de reliëfs op 
de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius, lijken deze eerder bedoeld om de 
macht en  kracht van de overwinnaar te v ieren dan ter discussie te stellen. Vgl. 
ook de literatuurverwijzingen in noot 4. 
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doorgedrongen tot de gecanoniseerde literatuur, die het product was van en 
bedoeld was voor een onrepresentatief deel van de antieke samenleving. 12 
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profiteerden van een eventuele militaire overwinning. Kortom, mensen die 
het gezegde ‘oorlog is koning en vader van alles’ onderschreven.13 Tot op 
zekere hoogte is dit waar: zo kennen we uit de gehele antieke wereld, 
gepreoccupeerd als die was met oorlog, veel krijgskundige werken, maar 
slechts één geschrift geheel gewijd aan de vrede, van de Romeinse auteur 
Marcus Terentius Varro (de tekst is helaas niet bewaard gebleven).14 Maar er 
is meer dan geleerde traktaten. 
 
 
De Griekse bronnen 
 
In de oudste Griekse literatuur, het Homerische epos, worden de helden 
van weleer en hun daden op het slagveld verheerlijkt. Het is echter een 
ambigue boodschap, want de gruwelen van datzelfde slagveld worden niet 
verbloemd. Steeds klinkt door dat voor de roem een prijs moet worden 
betaald. In het zesde boek van de Ilias staat de befaamde afscheidsscène van 
de Trojaanse held Hector en zijn vrouw Andromache waarin deze 
ambiguïteit duidelijk tot uitdrukking komt: Andromache vreest dat zij haar 
man nimmer meer levend terug zal zien – nadat zij aan oorlog reeds haar 
ouders en zeven broers verloren heeft. Ze vraagt hem niet ten strijde te 
trekken maar Hector spreekt over de plicht tegenover zijn vaderstad en over 
zijn eigen heldenstatus – die hij hoog moet houden, ook wanneer hij dat 
met de dood zal moeten bekopen. Hector beseft echter ook hoe rampzalig 
zijn dood voor de achterblijvers zal uitpakken: hij ziet voor zijn geestesoog 

                                                 
12 Maar zoals Vijgen, The Cultural Parameters, 17, zegt: ‘Of course, discourses 
on war are not monolith ic: even within a g iven society, there will be several 
discourses that vary by class, profession, gender and so on ’. En, kunnen we 
toevoegen, ook binnen een min of meer homogene sociale groep zijn de 
opvattingen meestal divers: er is minstens de kans op dissidente opvattingen. 
13 Heraclitus, frg. 53 DK. Vgl. noot 17. 
14 K.A. Raaflaub, ‘Introduction: Searching for Peace in the Ancient World’, in : 
idem ed., War and Peace in the Ancient World (Oxford 2007) 1-33:12-13. 
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hoe zijn vrouw als slavin door de vijand wordt meegenomen, hij hoort reeds 
haar jammerklachten. Dan schudt hij dat tragische beeld van zich af, en 
spreekt hij de hoop uit, hoe wrang, dat ook zijn zoontje Astyanax een groot 
strijder zal worden die tot vreugde van zijn moeder de bebloede 
wapenrusting van zijn vijand mee naar huis zal brengen. 15  Oorlog als 
glorierijk voor de winnaar, oorlog als rampspoedig voor de verliezer.16 Maar 
welke zijde zal overwinnen? Op de achtergrond horen we de vraag of de 
roem sowieso wel tegen al die verloren levens opweegt. Oorlog is 
onvermijdelijk, maar uiteindelijk is vrede te prefereren. 

Het is erg illustratief om te zien hoe in het Homerische epos over 
de god van de oorlog, Ares, wordt geoordeeld: Ares is een ploert: 
dommekracht, schreeuwlelijk, echtbreker... Hera komt bij Zeus en beklaagt 
zich: ‘Vader Zeus, ben je niet verontwaardigd over Ares en zijn 
gewelddaden, over het feit dat hij zo’n grote groep dappere Grieken heeft 
omgebracht, zomaar, willekeurig?’ Hij wordt maniakaal, onrechtvaardig en 
razend genoemd, en Zeus zelf zegt tot zijn zoon: ‘Voor mij ben jij de meest 
gehate van alle goden op de Olympus; altijd maar strijd is waar jouw hart 
naar uitgaat, naar oorlogen en veldslagen’.17 Deze slechte reputatie van Ares 
blijft na Homerus ongewijzigd en hij is een god die zo goed als geen cultus 
geniet. Het is niet zo dat andere goden zich verre houden van oorlog; de 
godin Athena is bij uitstek een oorlogsgodin. Maar haar terrein is de 
legerorganisatie, de tactiek, de slagorde. Ares daarentegen staat niet voor 
geordende oorlogvoering, maar voor de chaos van de strijd, het willekeurig 
bloedvergieten, de moordlust die zich van de strijder meester kan maken. 

Ook bij Hesiodus, de auteur van leerdichten geschreven rond 800 
v.Chr., is vrede de te prefereren toestand, en ook de primordiale toestand: 
ooit leefden de mensen in een Gouden Tijd, in alle opzichten gelukzalig en 
vreedzaam.18 Nu leven de mensen niet meer in tijden van vrede. Hooguit 

                                                 
15 Homerus, Ilias 6.390-496. 
16 Het eerder geciteerde Heraclitus -fragment (53 DK) luidt compleet als volgt: 
‘Oorlog is koning en vader van alles en heeft sommigen getoond goden  te zijn, 
anderen mensen, sommigen heeft h ij tot slaaf gemaakt, anderen de vrijheid 
gegeven.’ Dat is dezelfde ambiguïteit als bij Homerus: oorlog is een kansspel (of, 
in termen van een Griekse gelovige, een kwestie van jezelf in handen van de 
goden geven, goden van wie wij eenvoudige stervelingen de beweegredenen niet 
kunnen doorgronden).  
17 Homerus, Ilias 5.759-761, 5.831, 5.890-891. 
18 Hesiodus, Werken en Dagen, 109-126. 
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kan oorlog op afstand gehouden worden door wie goed leeft. Met degenen 
die hun toevlucht nemen tot geweld in plaats van het recht, zal het verkeerd 
aflopen, maar voor de rechtvaardigen ‘zal hun stad bloeien en de mensen 
daar zullen leven in voorspoed. Vrede, de voedster van kinderen, waart 
door hun land. De alziende Zeus houdt de wrede oorlog van hen weg .’19 
Eirene, de Vrede, is de dochter van Zeus en van Themis, de personificatie 
van goddelijke gerechtigheid. 20  De ambiguïteit van Homeros heeft bij 
Hesiodos plaatsgemaakt voor een zwart-wit contrast tussen oorlog en vrede, 
want hij schrijft vanuit het gezichtspunt van de (heren)boer, niet dat van de 
adellijke strijder die bij Homeros centraal staat. En boeren waren natuurlijk 
in menig conflict het kind van de rekening.21 

 De dichter Archilochos, zevende eeuw, gaat nog een stapje verder: 
 
Het schild kon het niet helpen, het is onschuldig, maar ik moest het 
in de bosjes  achterlaten, zodat nu een tegenstander er plezier van 
heeft.  Ik heb het  vege lijf gered. Wat kan mij dat schild schelen? Weg 
ermee,  en een vloek erachteraan.  Ik schaf me wel een nieuw schild 
aan, minstens zo goed.22  
 

Hier wordt het hele idee van eer en roem, te behalen op het slagveld, 
onderuitgehaald: beter als een lafaard de benen nemen, dan dood op ‘het 
veld van eer’ achter te blijven. Deze dichtregels van Archilochos worden 
geciteerd in de context van een anekdote die, typerend, beschrijft hoe 
Archilochos uit Sparta wordt verbannen wanneer de Spartanen, die menen 
dat een verliezer niet levend mag terugkeren, erachter komen dat hij de 
persoon is die zijn eigen lafheid (Archilochos zou zeggen: gezond verstand) 
in een gedicht vereeuwigd heeft.23 

Het contrasteren van vrede en oorlog wordt een vast patroon. Ook 
de historici, die bovenal chroniqueur zijn van de vele oorlogen, laten 
herhaaldelijk doorschemeren dat zij aan vrede de voorkeur geven. Zo legt 
                                                 
19 Ibidem 225-247. Cf 11-26: competitie  tussen mensen is goed, maar er is ook 
een andere vorm van twist en onmin  en die leidt tot ‘kwaadaardige oorlog’. In 
Hesiodus’ Theogonie 226-230 wordt oorlog in één  adem genoemd met 
vergetelheid, leed, honger, moord, doodslag, leugens, wetteloosheid en 
verwoesting.  
20 Hesiodus, Theogonie, 901-902. 
21 Zie V.D. Hanson, Warfare and Agriculture in Classical Greece (Pisa 1983). 
22 Archilochos, frg. 6. 
23 Plutarchus, De instellingen der Spartanen  (Instituta Laconica)  34.239b. 
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Herodotus aan koning Croesus die aan de Perzische koning Cyrus moet 
uitleggen wat hem bezielde toen hij een oorlog tegen de Perzen begon, de 
volgende woorden in de mond:  

 
Mijn Heer, ik deed dit tot uw geluk en tot mijn ongeluk, en  de 
veroorzaker was de god der Hellenen die mij influisterde om met 
mijn leger op te trekken. Want niemand is zo dom om uit vrije wil de 
voorkeur aan oorlog te geven boven vrede, want in vredestijd 
begraven de zonen hun vaders, maar in oorlogstijd de vader hun 
zonen. Maar het  was kennelijk bevredigend voor de goddelijke 
machten dat het zo zou lopen.24 

 
Een mens die bij zinnen is, wil geen oorlog maar vrede, maar de goden 
willen soms anders. 

Thucydides, de historicus die het vernietigende conflict in de 
Griekse wereld bekend als de Peloponnesische Oorlog analyseerde, is 
minstens zo afwijzend ten opzichte van oorlog als Herodotus. In zijn 
nuchtere relaas staan scherpe opmerkingen als ‘dit waren jongeren zonder 
oorlogservaring, dus des te enthousiaster om ten strijde te trekken.’25 Maar 
Thucydides maakt zich geen illusies over het leervermogen van de mens: 
oorlog is niet uit te bannen, oorlogvoering zit in de menselijke natuur. 26 
Beide historici beschrijven de vernietigende kracht van oorlog, maar zij zijn 
geen pacifisten: niemand kan het recht ontzegd worden zichzelf te 
verdedigen, of men moet een oorlog beginnen om erger onheil af te wenden. 

Voor (iets) radicalere ideeën moeten we naar de filosofen kijken. 
Plato wees oorlog af tenzij men er echt toe gedwongen was – zelfs een 
verdedigingsoorlog mocht pas als alle andere middelen waren uitgeput. Het 
doel van oorlogvoering moest vrede zijn. 27  Hetzelfde vinden we bij 
Aristoteles: ‘De oorlog heeft vrede als doel, zoals werk vrije tijd als doel 
heeft. Alleen een onmens voert oorlog om het oorlogvoeren zelf.’28 Hier 
zijn we, via de oneer van Archilochos die liever blijft leven dan eervol te 
sterven, wel heel ver van Homeros vandaan geraakt: roem vergaren op het 
                                                 
24 Herodotus, Historiën 1.87. Vgl. 8.3: ‘Tweestrijd tussen volksgenoten is net 
zoveel erger als eensgezind ten strijde trekken, als oorlog erger is dan vrede’. 
25 Thucydides, De Peloponnesische Oorlog 2.8.1.3. 
26 Thucydides, De Peloponnesische Oorlog 3.82.2.1. 
27 Plato, De staat (Respublica) 469 B-471 C; Plato, De wetten (Leges) 626 B; 
628 A-E. 
28 Aristoteles, Ethica Nicomachea 10.7, 1177 B 4. 
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slagveld is in zichzelf niet eervol, en om die reden oorlog te willen voeren is 
onmenselijk. 

Ook verschillende auteurs van het Atheense drama (de tragedies en 
komedies opgevoerd tijdens het festival voor de god Dionysos) winden er 
geen doekjes om: oorlog brengt ellende over de mensen. We hebben hier 
helaas niet de ruimte om de drama-dichters aan het woord te laten, maar 
Aeschylus, Euripides en Aristophanes hebben vele relevante passages. 
Aeschylus toont in zijn tragedie De Perzen (472 v.Chr.) het Perzische hof 
waar de nederlaag tegen de Grieken bekend wordt: niet alleen worden hier 
de vreselijke gevolgen van de oorlog benoemd, maar, en dat maakt dit 
bijzonder, niet aan de eigen zijde maar bij de verslagen vijand – over wiens 
verliezen met empathie gesproken wordt. Euripides schrijft in zijn Hecuba, 
Smekelingen en Trojaanse Vrouwen (425-415 v.Chr.) over een mythisch 
verleden, maar het is evident dat de toehoorders de tragiek van de oorlog in 
deze stukken dienen te betrekken op hun eigen tijd: de Peloponnesische 
Oorlog woedde sinds 431 v.Chr. In de komedies Acharniërs, Vrede en 
Lysistrata (425-411 v.Chr.) van Aristophanes wordt die band met het heden 
zelfs deels expliciet gemaakt. Terecht het meest befaamd is de komedie 
rond Lysistrata, ‘zij die de legers laat verdwijnen’, die de vrouwen der 
Grieken aanzet tot een seksstaking die er uiteindelijk in resulteert dat de 
mannen hun zinledige strijd staken.29 

Zo zijn er in de Griekse bronnen vele passages te vinden die 
hoewel meestal niet pacifistisch toch heel duidelijk de schaduwzijden laten 
zien van het fenomeen ‘oorlog’, dat misschien onontkoombaar is, maar 
daarmee nog niet gewenst.  
 
 
De Latijnse bronnen 
 
In Latijnse bronnen lijkt het anti-oorlogsgeluid veel minder aanwezig. Het 
zijn eigenlijk vooral filosofen (en later de vroegste christenen) die anti-
oorlog of soms zelfs regelrecht pacifistisch zijn. Maar dat zijn toch in de 
Romeinse context buitenbeentjes die aansluiten bij Griekse voorbeelden. En 
zelfs daar is het vooral een benadrukken van de zegeningen van de vrede, 
zonder dat daar de gruwelen van de oorlog tegenover gezet worden. De 
vrede wordt in velerlei toonaarden bezongen, met name sinds Augustus als 
                                                 
29 L.A. Tritle, ‘“Laughing for Joy”: War and Peace A mong the Greeks’, in: K.A. 
Raaflaub ed., War and Peace in the Ancient World (Oxford 2007) 172-190. 
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eerste keizer na een periode van burgeroorlog haar tot het hoogste goed 
verklaarde. Maar we moeten wel zien dat deze Pax Romana de vrede binnen 
het rijk betreft: aan de grenzen wordt gevochten, eerst om het rijk uit te 
breiden (juist onder Augustus groeide het rijk aanzienlijk), later om het rijk 
te beschermen.30 De Romeinen veroordelen slechts de broedertwist, zo lijkt 
het, maar oorlog in het algemeen wordt zelden afgewezen.31 Vrede tussen 
Rome en de ander wordt bereikt door die ander te verslaan in de strijd en 
dan vrede op te leggen. In Romeinse ogen is ‘pacificatie’, een typisch 
Romeins concept, de enige manier om vrede te bewerkstelligen.32  

Oorlog is slechts verwerpelijk als het een onrechtvaardige oorlog 
betreft. Bijgevolg waren alle oorlogen die Rome uitvocht rechtvaardige 
oorlogen. Natuurlijk kon men van mening verschillen over de criteria op 
grond waarvan een oorlog als rechtvaardig, een bellum iustum, beschouwd 
kon worden. De politicus-filosoof Cicero achtte alleen oorlogen om 
wandaden te bestraffen of uit zelfverdediging rechtvaardig, mits 
voorafgegaan door onderhandelingen en een formele oorlogsverklaring. 
Een oorlog zonder reden is altijd onrechtvaardig.33 Het verwerven van eer 
kan een gevolg zijn van oorlog, nooit een beweegreden. Voor krijgslustigen 
is er bij Cicero geen begrip: ‘zich onbezonnen in de strijd storten en strijden 
van man tot man is barbaars en onmenselijk.’ Mocht het toch tot oorlog 
komen, dan moet men met mildheid optreden. Toch is Cicero geen pacifist. 
De zojuist geciteerde zin vervolgt: ‘maar als de noodzaak ertoe dwingt, 
moeten we het zwaard omgorden en aan de dood de voorkeur geven boven 
slavernij en oneer.’34 

                                                 
30 Over het specifieke construct van de Pax Romana: G. Woolf, ‘Roman Peace’, 
in: J. Rich & G. Sh ipley  (eds), War and Society in the Roman World  (Londen 
1993) 171-194, 179, cf. S. Weinstock, ‘Pax and the “Ara Pacis”’, Journal of 
Roman Studies 50 (1960) 44-58, over pax en imperium als quasi synoniemen. 
31 N. Rosenstein, ‘War and Peace, Fear and Reconciliation in Rome’, in : K.A. 
Raaflaub ed., War and Peace in the Ancient World (Oxford 2007) 226-244. 
32 Raaflaub, ‘Introduction’, 7. 
33 Cicero, De re publica 3.35; cf. Cicero, De Officiis 1.34-40. A. Keller, ‘Cicero; 
Just War in Classical Antiquity’, in: H.G. Justenhoven & W.A. Barbieri, Jr. ed ., 
From Just War to Modern Peace Ethics (Berlijn 2012) 9-30, 9; G. Stewart, 
‘Marcus Tullius Cicero (160 BCE-43 BCE)’, in: D.R. Brunstetter & C. 
O’Driscoll ed., Just War Thinkers: from Cicero to the 21st century (Abingdon 
2018) 8-20, 8. 
34 Cicero, De Officiis 1.23.81. 
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eerste keizer na een periode van burgeroorlog haar tot het hoogste goed 
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30 Over het specifieke construct van de Pax Romana: G. Woolf, ‘Roman Peace’, 
in: J. Rich & G. Sh ipley  (eds), War and Society in the Roman World  (Londen 
1993) 171-194, 179, cf. S. Weinstock, ‘Pax and the “Ara Pacis”’, Journal of 
Roman Studies 50 (1960) 44-58, over pax en imperium als quasi synoniemen. 
31 N. Rosenstein, ‘War and Peace, Fear and Reconciliation in Rome’, in : K.A. 
Raaflaub ed., War and Peace in the Ancient World (Oxford 2007) 226-244. 
32 Raaflaub, ‘Introduction’, 7. 
33 Cicero, De re publica 3.35; cf. Cicero, De Officiis 1.34-40. A. Keller, ‘Cicero; 
Just War in Classical Antiquity’, in: H.G. Justenhoven & W.A. Barbieri, Jr. ed ., 
From Just War to Modern Peace Ethics (Berlijn 2012) 9-30, 9; G. Stewart, 
‘Marcus Tullius Cicero (160 BCE-43 BCE)’, in: D.R. Brunstetter & C. 
O’Driscoll ed., Just War Thinkers: from Cicero to the 21st century (Abingdon 
2018) 8-20, 8. 
34 Cicero, De Officiis 1.23.81. 
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Bij andere filosofen vinden we vergelijkbare ideeën: oorlogen uit zucht naar 
glorie of vanwege materieel gewin zijn slecht. Maar ook oorlog omwille van 
‘de vrijheid’ werd door Epictetus verworpen, want was politieke vrijheid wel 
echte vrijheid? Gaius Musonius Rufus verwierp zelfs oorlog uit 
zelfverdediging. Deze Stoïcijnse filosofen uit de eerste eeuw n.Chr. 
debatteerden eigenlijk als eersten systematisch over de toelaatbaarheid van 
oorlog.35 Maar in hun tijd was dit wel een erg abstract debat: de oorlogen 
werden ver weg uitgevochten door professionals en de filosofen hadden dus 
in zekere zin makkelijk praten. De gruwelen van de oorlog werden door hen 
niet als argument gebruikt, want die kenden zij niet van nabij.  

In het werk van een aantal elegische dichters, met name Propertius 
en Tibullus (eerste eeuw v.Chr. en eerste eeuw n.Chr.), vinden we het thema 
van het rustige landleven als een ideaal dat door oorlogvoering slechts 
verstoord kan worden. Oorlog heeft niets te bieden dan pijn en ellende. De 
tiende elegie van Tibullus werkt dit breed uit: 

 
Wie was degene die het verschikkelijke zwaard heeft uitgevonden?  
Wat een wilde moet dat geweest zijn en zelf waarlijk van ijzer!  
Toen werden bloedvergieten  en strijdperken geïntroduceerd onder 
de mensen, 
en toen werd een kortere weg naar de vreselijke dood geopend. 
Maar misschien is die arme drommel niets te verwijten,  
en hebben wij wat hij bedoelde tegen wilde dieren tegen onszelf 
gekeerd. 
Het is de vloek van het kostbare goud. Er waren geen oorlogen  
toen naast  het  maal van de mens nog een beker van beukenhout 
stond. 
Toen waren er geen citadels of palissaden (…). 
In die tijd had ik willen leven, zonder kennis van bittere 
oorlogvoering 
en zonder met kloppend hart de oproep van de krijgstrompet te 
horen. 
Nu word ik naar de oorlog gesleept, en een of andere vijand  
draagt mogelijk al het wapen waarmee hij mij doorsteken zal. (…)  
Het is waanzin om de zwarte dood door oorlog naderbij te roepen. 
Hij is altijd in de buurt en komt ongezien met onhoorbare tred. (…)  
De échte held is hij die, nadat zijn kinderen zijn opgegroeid,  

                                                 
35 H. Sidebottom, ‘Ph ilosopher’s Attitudes to Warfare Under the Principate’, in : 
J. Rich & G. Ship ley ed., War and Society in the Roman World  (Londen 1993) 
241-264. 
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door de oude dag wordt ingehaald in zijn nederige hutje.  
Hij hoedt zijn schapen, zijn zoon de lammeren,  
terwijl  moeder water opwarmt waarin hij  zijn moede leden baden 
kan.  
Laat mij zo maar leven tot mijn haar glanzend wit is 
en ik zoals oudjes plegen te doen vertel over vroeger. 
Laat de vrede onze velden bewerken. De stralende Vrede was de 
eerste  
die de ossen onder het gebogen juk bracht om te ploegen.  
Vrede liet de wijnstokken groeien. (…)  
In vredestijd glanzen de hak en de ploegschaar, terwijl in het donker 
de bittere wapens van de wrede soldaat door roest  worden 
aangevreten.36 

 
Er is veel inkt vergoten over de vraag of dit commentaar op oorlog en vrede 
een kritiek op keizer Augustus zou impliceren (het antwoord is, natuurlijk, 
nee: de oorlog die hier wordt afgewezen is de burgeroorlog, in andere 
gedichten wordt dat duidelijk genoeg, en Augustus is nu juist verbonden 
met de vrede én met traditionele bucolische idealen). 37 Maar men kan dit 
gedicht ook lezen als een eenduidig verwerpen van alle oorlog, en daarin 
gaat Tibullus hier een stuk verder dan de meeste Romeinse auteurs. Wat 
echter andermaal opvalt, is de abstractie. Er was een Gouden Tijd toen alles 
nog vreedzaam was, toen kregen we oorlog en dat was gruwelijk maar 
misschien kunnen wij er aan ontsnappen en opnieuw leven als in de 
Gouden Tijd. Een mooi stukje imperiale ideologie met een kern van 
waarheid als we kijken naar de geschiedenis van Rome in de late Republiek 
en vroege Keizertijd. Maar waar is het discours over de concrete 
gruwelijkheden van de oorlogen die toen, elders, nog wel werden 
uitgevochten, of die recent gevoerd waren? Slechts een enkel ding klinkt 
door, zoals wanneer Plinius de Oudere in een lofzang op Julius Caesar zegt 
dat het feit dat door diens toedoen 1.192.000 mensen zijn gedood, een 
wandaad jegens de mensheid inhoudt, zij het een onvermijdelijke. 38  Of 

                                                 
36 Tibullus, Elegieën 10. 
37 S. Harrison, ‘Time, Place and Political Background’, in: T.S. Thorsen ed., The 
Cambridge Companion to the Latin Love Elegy (Cambridge 2013) 133-150, 136; 
Cloud, ‘Roman Poetry and Anti-Militarism’, 117; F. Cairns, Tibullus. A 
Hellenistic Poet at Rome (Cambridge 1979) 86; M.C.J. Putnam, Tibullus and 
other (Norman 1973) 9; Pratt, ‘Roman Anti-Militarism’, 22. 
38 Plinius maior, Naturalis historia 7.92. 
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36 Tibullus, Elegieën 10. 
37 S. Harrison, ‘Time, Place and Political Background’, in: T.S. Thorsen ed., The 
Cambridge Companion to the Latin Love Elegy (Cambridge 2013) 133-150, 136; 
Cloud, ‘Roman Poetry and Anti-Militarism’, 117; F. Cairns, Tibullus. A 
Hellenistic Poet at Rome (Cambridge 1979) 86; M.C.J. Putnam, Tibullus and 
other (Norman 1973) 9; Pratt, ‘Roman Anti-Militarism’, 22. 
38 Plinius maior, Naturalis historia 7.92. 
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wanneer, met een voor hem typische kunstgreep, de historicus Tacitus in 
zijn werk barbaarse leiders korte metten laat maken met het Romeinse idee 
van een rechtvaardige oorlog.39 Enzovoort: we zijn nog niet verder dan het 
oppervlak gekomen; er ligt veel relevant materiaal te wachten op degenen 
die dieper willen graven. 
 Oorlog en vrede worden door Grieken en Romeinen gecontrasteerd, 
zoals wij dat ook doen, maar daarbij benoemen de Grieken duidelijk de 
keerzijden van het oorlogvoeren, terwijl de Romeinen de vrede bejubelen 
zonder veel oog te hebben voor de negatieve aspecten van de oorlog (en zo 
ja, dan toch vooral burgeroorlog). Waarom dat verschil? Wijzen op Romeins 
militairisme of oorlogszucht is te simpel: het is de vraag of de Romeinen 
wat dit betreft wel zo afwijkend waren. 40  Wat wél verschilt, is dat de 
Grieken in hun kleine gemeenschappen van burger-soldaten eeuwenlang 
persoonlijke ervaring hebben opgedaan met oorlogvoering – totdat 
hellenistische koningen en Rome een einde maakten aan hun militaire 
zelfstandigheid. Voor wie de oorlog zelf geproefd heeft, is het niet vreemd 
om over de duistere kant van de oorlog te berichten. De titel van dit artikel 
is ontleend aan een dichtregel van de Griekse dichter Pindarus, die zo 
bekend werd dat het een spreekwoordelijke status verkreeg. 41  Zelfs 
oorlogstrauma lijkt in Griekse bronnen beschreven te worden.42 

                                                 
39 Bijvoorbeeld Tacitus, Agricola 30.6, waar de Britse aanvoerder Calgacus zegt: 
‘Diefstal, moord en plundering noemen ze bedrieglijk ‘imperium’, en waar ze 
een spoor van verwoesting achterlaten noemen ze dat “vrede”.’  
40 Al zijn er wel intrigerende verschillen met de Griekse wereld aan te wijzen, 
zoals de belangrijke positie, ook cultisch, ingenomen door de oorlogsgod Mars. 
41 Pindarus, frg. 110 (Maehler). 
42 Vaak aangehaald voorbeeld: Herodotus, Historiën 6.117.2 over Epizelos die in 
de slag bij Marathon plotseling zijn gezichtsvermogen verliest; vgl. de analyse 
door de filosoof Gorgias  in diens Helena 17: ‘Als mensen iets schrikwekkends 
zien, kan het gebeuren dat ze even hun verstand verliezen : angst kan het denken 
uitblussen. En mensen zijn ook ten prooi gevallen aan waanvoorstellingen, 
vreselijke kwalen en zo goed als ongeneeslijke gekte. Het gezichtsvermogen 
graveert in de geest beelden van wat gezien is, en zo b lijven schrikwekkende 
indrukken  voortleven.’ Zie L.A. Tritle, ‘“Ravished Minds” in the Ancient 
World’, in: P. Meineck en David Konstan ed ., Combat Trauma and the Ancient 
Greeks (New York 2014) 87-104, en andere bijdragen in dezelfde bundel. Tritle  
– zelf oorlogsveteraan – stelt dat oorlog zo  traumatisch is dat het niet  anders kan 
dan dat vele Grieken getekend door hun eigen ervaringen oorlog verwierpen. 
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Wanneer de bronnen in Rome wat rijkelijker beginnen te vloeien, is daar 
oorlog iets dat ver weg wordt uitgevochten door legers bemand door 
professionals. Voor leden van de Romeinse elite met aspiraties is 
oorlogvoeren een stap in hun carrière, maar zij vechten zeker niet in de 
voorste linies. Al met al is de Romeinse context een totaal andere, een 
waarin het voor de berichtgevers over de oorlog niet voor de hand ligt de 
negatieve kanten te belichten. Voor een Griek in de klassieke tijd gaat het 
om een al dan niet vermeende existentiële bedreiging die afgewend moet 
worden door een klein collectief waarbij zowel jijzelf als vrienden en 
verwanten een grote kans lopen op dood of verwonding. Je acht dat 
mogelijk a fact of life, maar je weet heel goed waarom je liever in vrede zou 
leven. In het geval van Rome is er sprake van een imperialistisch project 
waarbinnen aan het lijden van het individu geen aandacht gegeven wordt 
omdat het project te groot is voor het individu, de frontsoldaat en de 
schrijver zelden samenvallen, en het project vrijwel niet ter discussie staat. 

Het is te vergelijken met het verschil tussen traditionele abstracte 
geschiedschrijving over commandostructuren en troepenbewegingen 
enerzijds en Keegans Face of battle anderzijds, en tussen de gecensureerde 
berichtgeving van officiële instanties en embedded journalisten, en de 
oorlogscorrespondenten en oorlogsfotografen die ons confronteren met de 
realiteit van doden, zien doden en gedood worden. Naast alle verschillen 
zijn er op het vlak van oorlog en media ook intrigerende constanten. 
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Wij zijn niet anders gewend dan dat berichtgeving over buitenlandse 
oorlogen en gewapende conflicten een prominente plaats inneemt in onze 
kranten. Omdat een regelmatige nieuwsvoorziening sinds jaar en dag de 
hoeksteen van ons medialandschap is, wordt het snel vergeten dat het 
consumeren van internationaal nieuws helemaal niet vanzelfsprekend is. De 
oorsprong van de moderne oorlogsjournalistiek ligt in de tweede helft van 
de zestiende eeuw, toen Europa verwikkeld raakte in een reeks bloedige 
oorlogen met een overwegend religieus karakter. Er bestonden toen nog 
geen kranten die periodiek verschenen en het produceren en consumeren 
van nieuws was daarom geen routineuze bezigheid. Elke uitgave en aankoop 
was een bewuste beslissing en vergde een substantiële investering. Waarom 
vonden producenten en consumenten van nieuwspamfletten het de moeite 
waard om tijd, geld en energie te steken in conflicten die zich honderden 
kilometers verderop afspeelden?  

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor vroegmodern 
nieuws. Onder meer door de opkomst van de transnationale 
geschiedschrijving hebben historici zich afgevraagd hoe informatie zich over 
grenzen heen bewoog en wat er onder brede lagen van de bevolking bekend 
was over de grote politieke, religieuze en militaire ontwikkelingen van de 
zestiende en zeventiende eeuw.1 Daarbij is niet alleen de manier waarop 
nieuwspublicaties werden geproduceerd, maar ook de manier waarop 
nieuwsberichten het wereldbeeld en de identiteit van de consument 
vormden, onder de loep genomen. In dit artikel zal worden onderzocht 
welke invloed de Europese religieoorlogen van de zestiende eeuw hadden 
op de ontwikkeling van gedrukt internationaal nieuws. Hoe past de 
ontwikkeling van publicaties over buitenlandse oorlogen in de bredere 
zestiende-eeuwse mediarevolutie? Op welke manier werd nieuws ingezet als 
wapen? Aan welke eisen moest goede oorlogsjournalistiek voldoen? En op 
welke manier werden deze teksten gelezen? We zullen zien dat 

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld: A. Pettegree, The Invention of  News. How the World came to Know 
about Itself  (New Haven 2014); M. van Groesen, Amsterdam’s Atlantic: Print Culture 
and the Making of  Dutch Brazil (Philadelphia 2017); A. der Weduwen, Dutch and 
Flemish Newspapers of  the Seventeenth Century, 1618-1700 (Leiden 2017). 
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nieuwsgierigheid en het verlangen om goed geïnformeerd te worden slechts 
een bescheiden rol speelden in het ontstaan van de eerste gedrukte 
oorlogsjournalistiek. 
 
 
De zestiende-eeuwse mediarevolutie 
 
Dat er een symbiotische relatie bestond tussen de uitvinding van de 
drukpers en het succes van het protestantisme is al langer bekend. Andrew 
Pettegree heeft recentelijk aangetoond dat de drukpers niet alleen de 
Reformatie mogelijk heeft gemaakt, maar ook dat de Reformatie de 
opkomst van het gedrukte woord een flinke impuls heeft gegeven.2 Door de 
religieuze controverses die Luther aanzwengelde steeg de vraag naar 
gedrukte teksten zozeer dat de drukindustrie opbloeide. Dit heeft ertoe 
geleid dat veel drukkers die in de eerste decennia van de zestiende eeuw 
vaak slechts met moeite het hoofd boven water wisten te houden plotseling 
de financiële armslag kregen om te gaan innoveren. Luther zelf was de 
drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Hij was persoonlijk betrokken bij 
de productie van zijn teksten, zette nadrukkelijk in op kwalitatief 
hoogwaardig drukwerk en was pionier in het publiceren van teksten in de 
landstaal. 3  De nieuwe communicatiestrategieën die door Luther en zijn 
omgeving werden ontwikkeld, werden al snel een vast onderdeel van het 
vroegmoderne arsenaal aan propagandamiddelen. 
 De revolutie van het gedrukte woord, die op gang gebracht was door 
de Reformatie, had op den duur ook zijn weerslag op de productie van 
internationaal nieuws. In 1517 bestonden er al verschillende kanalen voor 
de verspreiding van nieuws, maar die waren vooral bedoeld voor concrete 
politieke en commerciële doeleinden. Vorsten en diplomaten hadden belang 
bij een betrouwbare transnationale informatievoorziening en bleven op de 
hoogte via hun correspondentienetwerken.4 Handelaren die zaken deden in 
het buitenland lieten zich verwittigen over de laatste ontwikkelingen via een 
netwerk van handgeschreven nieuwsbulletins, de Avvisi. Handige 
entrepreneurs in steden met veel internationaal verkeer zoals Rome of 
                                                 
2 A. Pettegree, Brand Luther. 1517, Printing, and the Making of  the Reformation  (New 
York 2015). 
3 Ibidem, 143-166. 
4 J. van Tol, Germany and the French Wars of  Religion, 1560-1572 (Leiden, nog te 
verschijnen) hoofdstuk 3. 
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2 A. Pettegree, Brand Luther. 1517, Printing, and the Making of  the Reformation  (New 
York 2015). 
3 Ibidem, 143-166. 
4 J. van Tol, Germany and the French Wars of  Religion, 1560-1572 (Leiden, nog te 
verschijnen) hoofdstuk 3. 
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Venetië verzamelden nieuwtjes uit alle uithoeken van Europa, bundelden 
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5 Pettegree, The Invention of  News, 5. 
6 Ibidem, 117-138. 
7 Een voorbeeld van het belang van deze regelmatige nieuwsvoorziening: Sheila 
Barker, “Secret and uncertain”: A history of Avvisi at the court of the Medici grand 
dukes’, in Joad Raymond en Noah Moxham ed., News Networks in Early Modern 
Europe (Leiden 2016) 716-738. 
8 Pettegree, Brand Luther, 105-109. 
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drukkers de mogelijkheid om op eigen initiatief teksten te gaan produceren. 
Er werd handig ingespeeld op de mediahype die rond de persoon Maarten 
Luther was ontstaan. Populaire en dus goedverkopende pamfletten werden 
door collega-drukkers gereproduceerd, al dan niet inclusief de naam van de 
originele uitgever. Omdat er nog geen auteursrecht bestond, was plagiaat 
een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van veel uitgevers.9  
 
 
De rol van vorsten 
 
Er waren in de zestiende eeuw voldoende oorlogen om over te publiceren. 
Omdat oorlog vaak impopulair en duur was, dienden vorsten hun militaire 
activiteiten goed te motiveren. Dit ging van oudsher via officiële 
proclamaties die op publieke plaatsen werden voorgelezen. De uitvinding 
van de drukpers maakte het mogelijk om de bevolking makkelijker en in 
meer detail te informeren over de voortgang van de strijd. 10 Hoewel dit 
soort publicaties niet bepaald lijkt op onze moderne oorlogsjournalistiek, 
brengen de publicaties toch het laatste oorlogsnieuws. Samen met de 
religieuze polemiek die in grote oplagen van de persen rolde vormden deze 
teksten de basis voor de eerste nieuwspamfletten over buitenlandse 
oorlogen. 

Het is één ding dat vorsten de eigen bevolking op de hoogte hielden 
van hun eigen militaire ondernemingen, maar waarom hielden ze zich ook 
bezig met het publiceren over buitenlandse conflicten? Het antwoord ligt in 
het transnationale karakter van religieuze strijd. Tijdens confessionele 
conflicten was neutraliteit bijna niet mogelijk. Het ging hier immers niet om 
dynastieke of territoriale twisten, maar om iets veel essentiëler. Religieuze 
waarheden zijn algemeen geldig en dus per definitie grensoverschrijdend. 
Diegenen die zich met overtuiging in het theologische strijdgewoel 
mengden, voelden zich dan ook vaak verantwoordelijk voor het lot van 
medegelovigen in het buitenland. Maarten Luther zelf dichtte de vorsten 
een leidende rol toe in het reformatieproces.11 En aangezien ze in veel 
gevallen al gewend waren aan het gebruik van de drukpers voor 

                                                 
9 Pettegree, Brand Luther, 105-109. 
10 Pettegree, The Invention of  News, 75-95. 
11 D.M. Whitford, ‘Cura Religionis or Two Kingdoms. The Late Luther on Religion 
and the State in the Lectures on Genesis’, Church History 73 (2004), 41-62. 
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propagandadoeleinden ontpopte een aantal Duitse vorsten zich tot 
aanjagers van de ontwikkeling van de zestiende-eeuwse oorlogsjournalistiek. 

Een mooi voorbeeld van deze ontwikkeling vinden we in het 
Duitsland van de jaren 1560. Twee protestantse vorsten, keurvorst Friedrich 
III van de Palts en hertog Johan Wilhelm van Saksen-Weimar, legden de 
religieoorlogen in Frankrijk op totaal tegenovergestelde manieren uit. Dit 
debat werd onder meer uitgevochten via de publicatie van een reeks 
Duitstalige pamfletten over de oorlogen. Centraal in het conflict stond de 
vraag of de hugenoten (Franse calvinisten) daadwerkelijk voor het 
protestantisme vochten of religie vooral als een dekmantel gebruikten.  
 De lutherse hertog Johan Wilhelm was een uitgesproken 
tegenstander van de hugenoten. Hij onderhield nauwe banden met het 
Franse koningshuis en besloot in 1568 zelfs om de katholieke koning Karel 
IX te hulp te schieten in de strijd tegen de hugenoten.12 Dit maakte de vorst 
impopulair in het protestantse Saksen. Johan Wilhelm kon deze onvrede 
natuurlijk niet negeren. In een pamflet erkende hij: 
 

dat ik heb gemerkt dat er al een tijdje onder zowel de hoge en lage 
standen en onder predikanten en leken (…) allerlei verhalen de 
ronde doen over de oorlog in Frankrijk en in het bijzonder dat het  
om de christelijke [lees: protestantse] religie te doen zou zijn.13 

 
Tegenover deze ‘geruchten’ werd in het pamflet het ‘ware verhaal’ over de 
oorlog in Frankrijk geplaatst. Johan Wilhelm beweerde toegang te hebben 
tot berichten en documenten die niet eerder de revue waren gepasseerd en 
waaruit bleek dat de opstand van de hugenoten ‘puur rebellie’ was. 14 
Aangezien het conflict niets met religie te maken had, kon Johan Wilhelm 
zonder gewetenswroeging zijn medevorst te hulp schieten in de strijd tegen 
de rebellen. 

Johan Wilhelm ondervond niet alleen tegenstand van zijn 
onderdanen, maar ook van zijn protestantse medevorsten. Zijn felste 
                                                 
12 Van Tol, Germany and the French Wars of  Religion , hoofdstuk 6. 
13 Johan Wilhelm van Saksen-Weimar, Ausschreiben des Durchlauchtigen Hochgebornen 
Fu ̈rsten unnd Herrn, Herrn Johans Wilhelmen Hertzogen zu Sachssen. An seiner F. G. 
Getrewe Landschaf f t von Prelaten, Graf f en, Herrn, Ritterschaf ft und Stedte, Seiner F. G. jtzigen 
zugs in Franckreich, unnd warumb die Könnigliche Wirde doselbst Seine F. G. Auf f  sonderbare 
benentliche ausziehunge unnd vorbehaltung e derselben Dienstbestallunge, auch Ehren unnd 
Glimpf f s wegen nicht vorlassen können (Weimar 1568), fol. 3v. 
14 Ibidem, fol. 4r. 
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tegenstander was Friedrich III, de tot het calvinisme bekeerde keurvorst van 
de Palts. Hij ontpopte zich tot een onvoorwaardelijk medestander van de 
hugenoten. Maar ook Friedrichs positie was controversieel.15 Mede dankzij 
Johan Wilhelm deden er allerlei verontrustende verhalen over de hugenoten 
de ronde. Ze zouden vooral geïnteresseerd zijn in het vergaren van macht 
en zouden zelfs van plan zijn geweest de koning van de troon te stoten. 
Friedrich probeerde hier een ander verhaal tegenover te plaatsen. Terwijl 
Johan Wilhelm de oorlog in Frankrijk probeerde te duiden via officiële 
proclamaties, pakte Friedrich het subtieler aan. Zijn interpretatie van het 
conflict werd gecommuniceerd via het nieuws. Het anoniem uitgeven van 
nieuwspamfletten, waarbij zowel de schrijver als de uitgever geheim bleef, 
was in het gespannen religieuze klimaat van de zestiende eeuw niet 
ongewoon. De Duitse historicus Cornel Zwierlein heeft via een analyse van 
de gebruikte drukletters aangetoond dat een groot deel van de honderden 
Duitse pamfletten over de oorlog in Frankrijk uit de Palts kwam.16 Friedrich 
zelf zat achter de productie van deze teksten. Hij kon zo, via op het eerste 
gezicht neutrale berichtgeving, zijn positie verdedigen. Onder deze 
publicaties bevonden zich proclamaties van de leiders van hugenoten, 
teksten van vredesverdragen met voorbeelden hoe ze door de katholieken 
werden geschonden en grafische verhandelingen over het lijden van de 
hugenoten. De boodschap was duidelijk: de hugenoten waren trouwe 
onderdanen van hun vorst die het slachtoffer waren geworden van illegale 
katholieke agressie. In plaats van het steunen van de agressor deed het 
Duitse publiek er goed aan zich het lot van de slachtoffers aan te trekken. 
 
 
De rol van vluchtelingen 
 
De strategie die paltsgraaf Friedrich had ontwikkeld werd ook ingezet door 
religieuze vluchtelingen. Diegenen die waren gevlucht vanwege religieuze 
vervolging waren genoodzaakt om innovatieve methodes te ontwikkelen om 
toch invloed te kunnen uitoefenen op de situatie in het thuisland. Net als 
Johan Wilhelm en Friedrich zagen veel ondernemende migranten de 
                                                 
15 Van Tol, Germany and the French Wars of  Religion , hoofdstuk 6. 
16 C. Zwierlein, ‘Une propaganda huguenote internationale: le début des Guerres de 
Religion en France perçues en Allemagne, 1560-1563’, in J. Foa and P. Mellet ed., 
Le Bruit des Armes Mises en Formes et Désinfromations en Europe pendant les Guerres de 
Religion (1560-1610) (Paris 2012) 397-415. 
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drukpers als het ultieme transnationale pressiemiddel. Hierbij richtten ze 
zich op twee doelgroepen. In de eerste plaats probeerden ze de publieke 
opinie in het thuisland te beïnvloeden. Nederlandse calvinisten in Emden en 
Londen steunden bijvoorbeeld het verzet tegen het Habsburgse regime 
door Nederlandstalige propaganda te produceren. 17  Maar vluchtelingen 
konden ook een bijdrage leveren aan de oorlogsinspanning door op te 
treden als ambassadeurs en lobbyisten. Migranten van hoge afkomst zetten 
zich in om bevriende overheden tot actie te bewegen.18 De druk kon verder 
worden opgevoerd door ook de publieke opinie van het gastland te 
bespelen. De Amerikaanse historica Lisa Ferraro Parmelee heeft laten zien 
dat Franse calvinisten hun stempel wisten te drukken op het politieke 
discours in Engeland. Ze deden dat via het publiceren van vertalingen van 
Franse pamfletten. Tussen 1585 en 1595 werden er Engelse vertalingen van 
niet minder dan 130 Franse teksten gepubliceerd. 19  Deze teksten, 
oorspronkelijk bedoeld als polemiek voor een Frans publiek, werden in 
Engeland gepresenteerd als nieuwsberichten. Dit was een uitstekende 
manier om propaganda te verpakken als neutrale berichtgeving. 

De hugenoten werden bij hun ondernemingen bijgestaan door 
Engelse gelijkgestemden. Er was aan het hof van koningin Elizabeth I een 
invloedrijke calvinistische factie. Deze zogeheten puriteinen, onder wie we 
Francis Walsingham en graaf Robert Dudley van Leicester kunnen scharen, 
waren voorstanders van transnationale protestantse solidariteit en hoopten 
een internationale antikatholieke alliantie te kunnen vormen.20 Deze factie 
steunde de hugenoten in Londen en loodste haar publicaties door de relatief 
strenge Engelse censuur. De vertaalde Franse pamfletten hadden namelijk 
ook voor hen een grote propagandawaarde. 
 

[They were] laden with sentiments that were anti-League, anti-Guise, 
anti-Jesuit, antipapal, and anti-Spanish, they were most useful as 

                                                 
17 A. Pettegree, Emden and the Dutch Revolt . Exile and the Development of  Reformed 
Protestantism (Oxford 1992) hoofdstuk 4. 
18 O.P. Grell, Calvinist Exiles in Tudor and Stuart England (Aldershot 1996) 46. 
19 L. Ferraro Permelee, ‘Printers, patrons, readers, and spies . Importation of French 
propaganda in late Elizabethan England’, The Sixteenth Century Journal 25 (1994), 
853-872: 857. 
20 D.S. Gehring, Anglo-German Relations and the Protestant Cause. Elizabethan Foreign 
Policy and Pan-Protestantism (Londen 2013). 



Jonas van Tol 
 

 
40 

propaganda pieces against nearly every source of England’s anxiety 
and hatred in a dangerous time.21 

 
Dat de Engelse overheid een rol speelde in het faciliteren van deze 
publicaties blijkt wel uit het feit dat een aantal zeer belangrijke maar politiek 
gevoelige Franse teksten niet in Engeland gepubliceerd werd. Zo ontbreken 
François Hotmans’ Francogallia en Theodore Beza’s Du Droit des Magistrats 
sur leurs Sujets, twee baanbrekende werken waarin het recht op verzet tegen 
de vorst werd gelegitimeerd.22 Elizabeth en haar regering, die zelf te maken 
hadden met oproerige onderdanen, hadden er natuurlijk geen enkel belang 
bij om de oppositie een theoretisch fundament voor verzet aan te reiken. 
 
 
Journalistieke waarden 
 
We kunnen dus concluderen dat de productie van nieuws over de religieuze 
oorlogen van de zestiende eeuw sterk werd gestuurd door de belangen van 
de verschillende strijdende partijen. De primaire functie van veel 
nieuwspamfletten was niet om de lezer te informeren, maar om hem of haar 
te beïnvloeden en te overtuigen. Tegenwoordig verlangt men van onze 
journalisten dat ze zich (min of meer) onafhankelijk opstellen. In de ‘Code 
voor de Journalistiek’ formuleerde het Nederlands Genootschap van 
Hoofdredacteuren aan welke randvoorwaarden en kwaliteitseisen goede 
verslaggeving dient te voldoen. Het is zeer de vraag of zestiende-eeuwse 
nieuwsproducenten de morele verplichting voelden om zich te conformeren 
aan wat wij journalistieke waarden zouden noemen. De kernwaarden van 
een ‘pluriforme journalistiek’ en een ‘open samenleving’ die de 
hoofdredacteuren hoog in het vaandel hebben staan waren niet bepaald 
leidend tijdens de zestiende-eeuwse religieoorlogen. 23  Maar het is wel 
duidelijk dat vroegmoderne consumenten van nieuws wel degelijk een 
zekere mate van integriteit verwachtten van de pamfletten die ze 
aanschaften. De nieuwsproducenten deden hun best om aan deze 
verwachtingen te voldoen, of in ieder geval om de indruk te wekken dat ze 

                                                 
21 Ferraro Permelee, ‘Printers, patrons, readers, and spies’, 858. 
22 Ibidem, 857. 
23 Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, ‘Code voor Journalistiek’ 
(2008). Https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-
genootschap-hoofdredacteuren-2008, geraadpleegd op 21-06-2018. 
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21 Ferraro Permelee, ‘Printers, patrons, readers, and spies’, 858. 
22 Ibidem, 857. 
23 Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, ‘Code voor Journalistiek’ 
(2008). Https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-
genootschap-hoofdredacteuren-2008, geraadpleegd op 21-06-2018. 
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24 De formulering ‘gründlich warhafftig bericht’, of een variatie daarop, zien we in 
terug in de titels van honderden pamfletten. 
25 P. Messaris en L. Abraham, ‘The role of images in framing news stories’, in S. 
Reese, O. Gandy en A. Grant ed., Framing Public Lif e. Perspectives on Media and our 
Understanding of  the Social World (Mahwah NJ 2001) 215-226: 217 en 219. 
26 P. Benedict, Graphic History. The ‘Wars, Massacres and Troubles’ of  Tortorel and Perresin 
(Genève 2007). 
27 R. Voges, ‘Power, Faith and Pictures. Frans Hogenberg’s Account of the 
Beeldenstorm’, BMGN 131 (2016), 121-140; J. Pollmann, Memory in Early Modern 
Europe (Oxford 2017) 170-172. 
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laat hij het ogenschijnlijk aan de toeschouwer over om er morele conclusies 
uit te trekken. Het gevoel van betrouwbaarheid en objectiviteit wordt 
versterkt door de accurate topografische details. Zo is op een pamflet dat de 
plundering van Mechelen door Spaanse troepen in 1572 afbeeldt duidelijk 
het stadsbeeld te herkennen.28 De Sint-Romboutskathedraal, die nog steeds 
hoog boven de stad uittorent, is heel herkenbaar afgebeeld. En dat 
Hogenberg van oorsprong cartograaf was, is duidelijk terug te zien op een 
afbeelding die het Ontzet van Leiden weergeeft. Vanuit 
vogelvluchtperspectief beschouwen we de omgeving van de stad.29 We zien 
de kustlijn, de polder en de steden Leiden, Den Haag, Zoeterwoude en 
Delft. De samenstelling en bewegingen van de twee troepenmachten zijn 
duidelijk te ontwaren. Door nieuws en cartografie - intuïtief de meest 
wetenschappelijke manier om iets af te beelden - te combineren, wekt 
Hogenberg de illusie van onpartijdigheid. Dat dit heel goed werkte weten 
we onder meer uit de dagboeken van Hermann Weinsberg, waar we 
hieronder nog dieper op in zullen gaan.30 
 

                                                 
28 F. Hogenberg, ‘De Plundering van Mechelen’ (Ets, Rijksmuseum Amsterdam, 
1572-1574). 
29 F. Hogenberg, ‘Ontzet van Leiden’ (Ets, Rijksmuseum Amsterdam, 1574-1576). 
30 A. Schäfer, ‘The Acquisition and Handling of News on the French Wars of 
Religion: The Case of Hermann Weinsberg’, in J . Raymond en N. Moxham, red., 
News Networks in Early Modern Europe (Leiden 2016) 695-715: 710. 
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Afb. 1:  Frans Hogenberg, ‘Ontzet  van Leiden’ (Ets, Rijksmuseum 
Amsterdam, 1574-1576). 

 
2 – De berichtgeving wordt zo veel mogelijk ondersteund door relevante bronnen. 
Zestiende-eeuwse nieuwsproducenten waren zich er natuurlijk van bewust 
dat het simpelweg claimen van de objectiviteit en waarheidsgetrouwheid van 
hun berichtgeving niet genoeg was. Net als vandaag gold dus de regel: ‘De 
journalist (…) maakt de feiten waar mogelijk controleerbaar.’31 Dit gebeurde 
in de zestiende eeuw vooral door gebruik te maken van wat wij primaire 
bronnen zouden noemen. Transcripties, vertalingen en samenvattingen van 
teksten en documenten die door de strijdende partijen waren geproduceerd, 
zoals proclamaties, brieven en vredesverdragen, gaven een inkijkje in de 
oorlog waarover werd bericht.32 Soms werd het niet eens nodig gevonden 
om deze informatie verder te duiden. Een Duitse publicatie uit 1562 
berichtte over de voortgang van de religieoorlog in Frankrijk door 
simpelweg een vertaling van een open brief te drukken. In deze brief 
verzochten de inwoners van Rouen hun vorst op de meest onderdanige 
                                                 
31 Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, Code voor Journalistiek (2008).  
https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-
hoofdredacteuren-2008. 
32 Van Tol, Germany and the French Wars of  Religion, hoofdstuk 3. 
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toon het verbod op de protestantse religie te heroverwegen. Ze 
concludeerden dat ‘als de predikanten worden verdreven en het Heilig 
Evangelie niet zal worden onderwezen dan volgt daaruit dat ook alle 
inwoners van Rouen die op de juiste manier hun religie willen belijden 
worden verjaagd.’33 Verdere toevoegingen van de vertaler of uitgever waren 
overbodig; voor een protestant Duits publiek zei dit genoeg. 
 
3 – De informatie komt van zo dicht mogelijk bij de bron. In een wereld waar de 
meeste mensen voor hun informatievoorziening afhankelijk waren van 
mondelinge overdracht was men er zich ten diepste van bewust dat afstand 
een negatieve impact kon hebben op de betrouwbaarheid van nieuws. 
Immers, als informatie via veel tussenstations tot je komt is de kans groot 
dat de informatie verdraaid of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Reputatie 
speelde instinctief een centrale rol bij het wegen van de betrouwbaarheid 
van berichten. Net als vandaag gold dus ook in de zestiende eeuw: ‘In zijn 
berichtgeving baseert de journalist zich alleen op zijn eigen waarneming of 
op bronnen die hem bekend zijn of die hij betrouwbaar acht.’34 

Waar mogelijk probeerden de schrijvers van nieuwspamfletten dan 
ook ooggetuigen op te voeren die de beschreven gebeurtenissen van dichtbij 
hadden meegemaakt. De Bartholomeusnacht was een van de meest 
nieuwswaardige gebeurtenissen van de zestiende eeuw en domineerde 
maandenlang de spreekwoordelijke voorpagina’s.35 De moord op duizenden 
hugenoten in Parijs kwam geheel onverwacht aangezien daarvóór net de 
rust in Frankrijk eindelijk leek wedergekeerd. Een huwelijk tussen Hendrik 
van Navarra, de leider van de hugenoten, en de zus van de koning moest de 
vrede kracht bij zetten. Voor deze heugelijke gebeurtenis waren de 
belangrijkste leiders van beide partijen in Parijs aanwezig. Na een mislukte 
aanslag op Gaspard de Coligny, een belangrijke hugenoot, werd gevreesd 
dat de protestanten wraak zouden nemen. Om dat te voorkomen werd 
besloten om de leiders van de hugenoten preventief uit te schakelen. Dit 
werd door de katholieke bevolking van de stad geïnterpreteerd als het teken 

                                                 
33 Auteur onbekend, Abtruck aines brief s den die burger und einwoner zu Roan den 25. 
Octobris in disem tausent fünf fhundert und zwai und sechtzigsten jar in der belegerung an die 
Koenigin zu Franckreich haben geschriben  (plaats onbekend, 1562) 6. 
34Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, Code voor Journalistiek (2008):  
https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-
hoofdredacteuren-2008. 
35 Pettegree, The Invention of  News, 145-151. 
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om zich te ontdoen van hun protestantse medeburgers. Het bloedbad 
duurde dagenlang. 

Al snel na de gebeurtenis verschenen er in heel protestants Europa 
korte en haastig gedrukte tekstjes waarin de verschrikkingen beschreven 
werden. Veel overtuigender was echter een Duits pamflet waarin een 
handelaar die ten tijde van de slachtpartij toevallig in Parijs aanwezig was 
aan het woord is. Zijn verslag begint met een gedetailleerde beschrijving van 
de bruiloftsgasten en hun entourages. Dit is op zichzelf niet direct relevant, 
maar gaf de berichtgeving wel een aura van authenticiteit. De handelaar 
beschreef vervolgens hoe de buitenlanders tijdens de geweldsuitbarsting in 
Parijs werd bevolen om binnen te blijven en de luiken voor de ramen te 
sluiten. Toch was de anonieme schrijver getuige van de slachtpartij 
aangezien de wanhopige kreten van de slachtoffers hem niet konden 
ontgaan. Door de Bartholomeusnacht te beschrijven door de ogen - of in 
dit geval de oren - van een toevallige getuige werd de betrouwbaarheid van 
het verslag onderstreept en werd er tegelijkertijd handig ingespeeld op de 
emoties van de lezer. 
  
 
Nieuws en identiteit 
 
We hebben gezien waarom verschillende partijen het interessant vonden om 
te investeren in de productie van nieuws over buitenlandse conflicten en aan 
welke voorwaarden zulke publicaties moesten voldoen. Maar waarom 
vonden consumenten het de moeite waard om de nieuwspamfletten aan te 
schaffen? 
 De Reformatie had een diepe impact op de sociale structuur van 
vroegmodern Europa. Waar eerst het ideaal van eenheid en sociale cohesie 
het publieke discours bepaalde, domineerde nu de retoriek van de 
verdeeldheid. Als gevolg van de voortslepende religieuze strijd bepaalde 
iemands religieuze voorkeur steeds meer zijn of haar identiteit. Je was 
katholiek, lutheraan of calvinist. En bij deze nieuwe religieuze identiteit 
hoorde ook culturele uitingen. Volgens Andrew Pettegree speelden gedrukte 
afbeeldingen en teksten hierin een centrale rol: 
 

The woodcut could not teach or explain. It could amuse or provoke, but 
only among those who already understood the frames of reference. Its wider 
social impact was as a badge of identity, a tangible symbol of allegiance for 
those who wished to affirm the general programme of the Gospel preachers.  
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Pamphlets (…) could also function in this way.  In this respect the Catholic 
authorities were right to regard mere possession, rather than reading or 
understanding, as the essential heresy.36 

 
Nieuws vervulde vaak dezelfde functie. Je kocht een pamflet omdat je je op 
een of andere manier verbonden voelde met de gebeurtenis die werd 
beschreven. Dit verklaart waarom ook analfabeten soms pamfletten 
aanschaften. Het aanschaffen van een protestantse tekst maakte je 
onderdeel van de religieuze revolutie die zich aan het ontvouwen was. 
 Dit effect was grensoverschrijdend. Berichten over religieuze 
conflicten in het buitenland droegen direct bij aan de vorming van een sterk 
gevoel van transnationale religieuze solidariteit.37 Nieuwspamfletten riepen 
gevoelens van gedeeld slachtofferschap op. Het leed van de hugenoten in 
Frankrijk dat in de pamfletten en nieuwsprenten in geuren en kleuren werd 
beschreven kwam de Duitse protestanten bekend voor. Zij hadden immers 
een aantal decennia eerder hun eigen religieuze burgeroorlog doorstaan. 
Ook ontstond het gevoel dat geloofsgenoten in verschillende landen in 
hetzelfde schuitje zaten. Waarom zou het geweld tegen protestanten in 
bijvoorbeeld Frankrijk en de Nederlanden niet ook in Engeland en 
Duitsland weer de kop op kunnen steken? 

Voor deze identiteitsvormende functie was het niet zo belangrijk 
wanneer een nieuwspamflet verscheen. Vaak hadden de consumenten via 
het mondelinge geruchtencircuit al gehoord over de gebeurtenis die in de 
publicatie werd beschreven. Vanwege de hierboven beschreven redenen 
kocht men dan toch nog een exemplaar. Het feit dat nieuwspamfletten hun 
waarde niet verloren nadat de nieuwigheid eraf was, blijkt wel uit het feit dat 
er nog zo veel exemplaren bewaard zijn gebleven. Ze werden bewust 
bewaard, bijvoorbeeld door ze samen te binden in boeken. Zulke boeken 
dienden als een soort kronieken of als relikwieën uit een tijd van religieuze 
strijd en vormde de basis voor de constructie van een collectieve 
herinneringscultuur.38 
 Maar ook voor diegenen die zich niet direct in het confessionele 
strijdgewoel wilden mengen, waren nieuwspamfletten over buitenlandse 

                                                 
36 A. Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion (Cambridge 2005) 216. 
37 O.P. Grell, ‘Merchants and Ministers. The Foundation of International 
Calvinism’, in A. Pettegree, A. Duke, G. Lewis ed., Calvinism in Europe, 1540-1620 
(Cambridge 1994) 254-273. 
38 Pollmann, Memory in Early Modern Europe, 159-185.  
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36 A. Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion (Cambridge 2005) 216. 
37 O.P. Grell, ‘Merchants and Ministers. The Foundation of International 
Calvinism’, in A. Pettegree, A. Duke, G. Lewis ed., Calvinism in Europe, 1540-1620 
(Cambridge 1994) 254-273. 
38 Pollmann, Memory in Early Modern Europe, 159-185.  

Plagiaat en propaganda 
 

 
47 

oorlogen interessant. Bronnen die ons vertellen hoe zestiende-eeuwse 
nieuwspamfletten werden gelezen zijn bijzonder schaars. De dagboeken van 
de Keulse bestuurder Hermann Weinsberg vormen daarop een uitzondering. 
Ze geven een fascinerend inkijkje in het dagelijks leven van de stedelijke 
elite van het zestiende-eeuws Heilige Roomse Rijk. De Duitse historica 
Alexandra Schäfer heeft gebruik gemaakt van dit bijzonder rijke 
egodocument om te reconstrueren hoe Weinsberg zich liet informeren over 
de religieoorlogen in Frankrijk.39 Wat daarbij opvalt, is dat hij zich niet snel 
liet meeslepen door een van de verschillende interpretaties die in de 
nieuwspamfletten naar voren kwamen. We zouden hem gerust een kritische 
nieuwsconsument kunnen noemen. Gebruikmakend van de afwezigheid van 
effectieve censuur in Keulen deed hij zijn best om verschillende 
perspectieven tot zich te nemen. Hij ontwikkelde bovendien een behoorlijk 
systematische manier om de betrouwbaarheid van de berichtgeving te 
wegen.40 Met regelmaat maakt Weinsberg melding van een publicatie over 
de oorlog in Frankrijk om vervolgens te verklaren dat hij er niet veel van 
geloofde. De nieuwsprenten van Hogenberg, daarentegen, konden vaak wel 
op zijn goedkeuring rekenen.41 

Weinsberg las de pamfletten dus op een andere manier dan degenen 
die nieuws door een confessionele bril bekeken. Hoewel hij katholiek was, 
identificeerde hij zich niet heel sterk met bijvoorbeeld de katholieke factie in 
Frankrijk. Toch speelde identiteit ook bij Weinsbergs nieuwsconsumptie een 
belangrijke rol. Het op de hoogte blijven van, en dus kunnen meepraten 
over, internationale gebeurtenissen was een voorwaarde voor een 
kosmopolitische levenshouding. De stedelijke elite, die zich graag 
onderscheidde van de minder geciviliseerde medeburger, besteedde veel 
geld aan teksten die hun status bevestigden. De vele zestiende-eeuwse 
publicaties in de volkstaal over theologie, natuurwetenschap, geografie, 
filosofie, muziek en drama waren speciaal voor deze lucratieve markt 
bedoeld.42 Vertalingen van de grote auteurs uit de klassieke oudheid waren 
ook bijzonder populair in zulke kringen. En ook hiervoor gold dat het bezit 
van deze teksten soms belangrijker was dan het daadwerkelijk lezen ervan. 
Een goed gevulde boekenkast is ook zonder dat de boeken ooit open 
                                                 
39 Schäfer, ‘The acquisition and handling of news’, 695-715. 
40 Ibidem, 701. 
41 Ibidem, 709-714. 
42 M.U. Chrisman, ‘Printing and the evolution of lay culture in Strasbourg’, in R. 
Pochia Hsia, red., The German People and the Reformation (Ithaca (NY) 1988), 74-101. 
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worden geslagen een krachtig statement. Nieuwspamfletten en prenten, 
vooral de luxere uitgaven, moeten ook als onderdeel van deze markt 
worden beschouwd. 
 
 
Conclusie 
 
Zestiende-eeuwse berichtgeving over buitenlandse conflicten had dus 
verrassend weinig van doen met onze moderne notie van journalistiek: ‘het 
verstrekken van informatie over het dagelijks gebeuren door de media.’43 De 
opkomst van het genre was het product van de religieuze conflicten die 
Europa verscheurden en van Luthers innovatieve mediastrategieën, die zo 
effectief bleken dat andere partijen niet konden achterblijven. Voor vorsten, 
die voortdurend genoodzaakt waren hun oorlogsinspanningen te motiveren, 
kwam de drukpers als geroepen en ook religieuze vluchtelingen poogden 
om via anonieme nieuwspamfletten hun boodschap over te brengen. Dit 
medium was dus van onschatbare propagandawaarde. 

Tegelijkertijd werd tijdens deze bittere religieuze strijd ook het 
fundament voor de moderne oorlogsjournalistiek gelegd. De producenten 
van nieuwspamfletten voelden al snel aan dat er op deze markt geld te 
verdienen viel. De commercialisering van de nieuwsmarkt gaf een enorme 
impuls aan de groei van dit medium. De strategieën die producenten 
ontwikkelden om de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun product te 
benadrukken schepten bovendien verwachtingen onder de lezers. De 
plotselinge opkomst van het medium en de wirwar aan verschillende 
verhalen die de ronde deden, leerden lezers zoals Weinsberg om kritisch 
met de teksten om te gaan. Door het identiteitsvormende karakter van 
nieuws was het genre niet meer weg te denken uit het medialandschap. De 
kosmopolitische klasse voelde een voortdurende verplichting om 
geïnformeerd te blijven en een sterk gevoel van transnationale confessionele 
verbondenheid zorgde ervoor dat het lot van geloofsgenoten in het 
buitenland niet genegeerd kon worden. Aan het begin van de zeventiende 
eeuw was het medium zo ingeburgerd en de consument zo gewend om geld 
uit te geven aan nieuws dat de tijd rijp was voor de eerste krant. 

                                                 
43 Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (Utrecht 1996). 
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43 Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (Utrecht 1996). 
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In een nagekomen bericht meldde de Amsterdamsche Courant op 21 mei 1763, 
als een van de eerste kranten dat ‘de Colonie de Berbice, in een Opstand 
door de Negers is afgeloopen, en dat verscheidenen Persoonen van daar 
naar St. Eustatius gevlucht zyn.’ 1 Met dit korte bericht werd het 
krantenlezend publiek in de Republiek op de hoogte gebracht van een van 
de grootste en langdurigste slavenopstanden in de Nederlandse koloniale 
geschiedenis. Deze was in februari 1763 uitgebroken en al snel was de 
meerderheid van de vier- à vijfduizend slaven in de kolonie bij de opstand 
betrokken. Veel plantages vielen in handen van de rebellen. Door het grote 
numerieke overwicht van de rebellen, sloegen de meeste kolonisten 
halsoverkop op de vlucht. Met slechts vijfenveertig weerbare soldaten in de 
hele kolonie tot zijn beschikking slaagde het gouvernement er niet in de 
opstand onder controle te krijgen. Pas nadat versterkingen uit omliggende 
koloniën en later ook uit de Republiek naar Berbice werden gestuurd, was 
het koloniale bewind in staat het tij keren. Het zou uiteindelijk tot de zomer 
van 1764 duren voordat de orde in Berbice effectief werd hersteld.2 

                                                 
*Een uitgebreidere versie van dit artikel, met een wat andere focus, is verschenen in 
Early Modern Low Countries, september 2018. 
1 Amsterdamsche Courant , 21 mei 1763. 
Bij het schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van Delpher, de kranten-
database van de Koninklijke Bibliotheek. 
2 Er zijn twee vroege gedrukte beschrijvingen van de opstand: J . J. Hartsinck, 
Beschryving van Guiana, of  de Wilde Kust in Zuid America . . . , 2 vols. (1770); P.M. 
Netscher, Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary  en Berbice, van de vestiging der 
Nederlanders aldaar tot op onzen tijd. (’s Gravenhage 1888). Meer recent heeft M. Kars 
een aantal publicaties aan de opstand gewijd: M. Kars, ‘Dodging Rebellion: Politics 
and Gender in the Berbice Slave Uprising of 1763’, American Historical Review 121:1 
(Feb. 2016) 39-69; M. Kars, “’Cleansing the Land’: Dutch-Amerindian Cooperation 
in the Suppression of the 1763 Slave Rebellion in Berbice,” in W.E. Lee ed., Empires 
and Indigenes: Intercultural Alliance, Imperial Expansion, and Warfare in the Early Modern 
World (New York 2011), 251-276; M. Kars, ‘“Wij beleeven hier droevige tyden’: 
Europeanen, Indianen en Afrikanen in de Berbice Slavenopstand, 1763-1764,"’ in V.  
Enthoven, H. den Heijer, H. Jordaan ed., Geweld in de West: Een militaire geschiedenis 
van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800 (Leiden 2013) 183-216. 
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Afb. 1: Berbice, 1763. Kaart gemaakt door UvA Kaartenmakers. 

Drie maanden na het begin van de opstand, half mei, verschenen de eerste 
berichten in de Oprechte Haerlemse Courant en in de Amsterdamse Courant. Die 
berichten waren nog erg onzeker, maar al snel kwam bevestiging van het 
slechte nieuws: de kolonie was grotendeels in handen gekomen van 
rebellerende slaven. Dit vormde het begin van een lange nieuwscyclus over 
de slavenopstand in Berbice. Ondanks de grote afstand publiceerden de 
kranten regelmatig updates met het ‘laatste nieuws’ over de opstand en ook 
in andere media werd aandacht besteed aan de situatie in Berbice. Dat er 
over de overzeese gebieden werd geschreven, was op zichzelf niet nieuw. 
Vrijwel vanaf hun ontstaan in de zeventiende eeuw besteedden de kranten 
met regelmaat aandacht aan gebeurtenissen aan de andere kant van de 
Atlantische oceaan. Michiel van Groesen heeft bijvoorbeeld laten zien dat 



Esther Baakman 
 

 
50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1: Berbice, 1763. Kaart gemaakt door UvA Kaartenmakers. 

Drie maanden na het begin van de opstand, half mei, verschenen de eerste 
berichten in de Oprechte Haerlemse Courant en in de Amsterdamse Courant. Die 
berichten waren nog erg onzeker, maar al snel kwam bevestiging van het 
slechte nieuws: de kolonie was grotendeels in handen gekomen van 
rebellerende slaven. Dit vormde het begin van een lange nieuwscyclus over 
de slavenopstand in Berbice. Ondanks de grote afstand publiceerden de 
kranten regelmatig updates met het ‘laatste nieuws’ over de opstand en ook 
in andere media werd aandacht besteed aan de situatie in Berbice. Dat er 
over de overzeese gebieden werd geschreven, was op zichzelf niet nieuw. 
Vrijwel vanaf hun ontstaan in de zeventiende eeuw besteedden de kranten 
met regelmaat aandacht aan gebeurtenissen aan de andere kant van de 
Atlantische oceaan. Michiel van Groesen heeft bijvoorbeeld laten zien dat 

     Berichten van Berbice 
 

 
51 

de krantenuitgevers hun best deden om de aandacht van het publiek voor 
Nederlands Brazilië (1630-1654) vast te houden met een gestadige stroom 
(non-)nieuws over de nieuw veroverde kolonie.3 En ook nadat het koloniale 
bezit van de Republiek sterk ingekrompen was, bleef de pers schrijven over 
overzees nieuws.  

In mijn bijdrage zal ik laten zien hoe de Nederlandse media in 
1763-64 verslag legden over de opstand in Berbice en daarbij zal ik onder 
meer aandacht besteden aan de volgende vragen: hoe behandelden de 
kranten een (militair) conflict in een eigen kolonie? Hoe representeerde de 
pers de strijdende partijen? En hoe gingen zij om met het niet altijd even 
heldhaftige gedrag van de kolonisten die het hazenpad kozen in plaats van 
hun bezit en vaderland te verdedigen? 
 
 
Complicaties van overzees nieuws 
 
Voor de vroegmoderne courantier vormde de afstand tussen de Amerika’s 
en Europa een stevige hindernis. Er was geen sprake van een regelmatige 
(post)verbinding en er kon niet in ieder seizoen evenveel verkeer de oceaan 
op. Het orkaanseizoen bemoeilijkte de doorgang naar de Cariben van juni 
tot oktober en de meer noordelijk gelegen gebieden waren in de winter 
veelal onbereikbaar door (zee)ijs. Al met al beperkten de seizoenen het 
aantal maanden dat er relatief veilig gezeild kon worden en daarmee 
vertraagde ook de overbrenging van nieuws.4 Gemiddeld duurde het drie 
maanden voor nieuws uit Noord-Amerika of de Cariben het Europese 
continent bereikte en nieuws uit Zuid-Amerika na ongeveer vier maanden. 
                                                 
3 M. van Groesen, Amsterdams’ Atlantic: Print Culture and the Making of  Dutch Brazil 
(Philadelphia, 2017). Zie ook: M. van Groesen, ‘(No) News from the Western 
Front The Weekly press of the Low Countries  and the Making of Atlantic News’, 
Sixteenth Century Journal XLIV/3 (2013) 739-760. 
4  Voor de circu latie van informatie en nieuws in de Atlantische wereld, zie 
bijvoorbeeld: I. Steele, The English Atlantic, 1675-1740 – An Exploration of 
Communication and Community (Oxford, 1986);  K. Banks,  Chasing Empire across the Sea 
– Communications and the State in the French Atlantic, 1713-1763 (Londen 2002); N. 
Greenspan, ‘News and the Politics  of Information in the Mid  Seventeenth Century:  
the Western  Design and the Conquest of Jamaica’, History Workshop Journal 69 (2010) 
1-26; M. van Groesen, ‘(No) News from the Western  Front The Weekly press of 
the Low Countries and the Making of Atlantic News’, Sixteenth Century Journal, 
XLIV/3 (2013) 739-760. 
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Zat het weer tegen of brak er onderweg ziekte uit aan boord, dan kon er 
nog meer tijd overheen gaan. Voor de kranten betekende dat dat veel 
nieuws, zeker oorlogsnieuws, alweer stevig verouderd was tegen de tijd dat 
het Europa bereikte. De berichtgeving uit Berbice, die meestal drie 
maanden achterliep op de gebeurtenissen in de kolonie, paste goed in dit 
patroon.  

Het nieuws kwam niet alleen pas laat in Europa aan, het was over 
het algemeen ook moeilijk te verifiëren. In het geval van Berbice werd de 
fundamentele onzekerheid van vroegmodern overzees nieuws duidelijk 
zichtbaar, toen tien dagen na het eerste voorzichtige bericht over de 
opstand de Amsterdamsche Courant stelde 

  
dat ’t zeer vreemd [voorkwam], dat van alle de Luiden, welke gezegd 
worden […] geen één de minster Letter Schrifts aan hunne Vrienden 
of Correspondenten hier, heeft gezonden, nog dat  langs eenigen 
anderen Weg Brieven in ’t Vaderland zyn gekomen.5  

 
Tegelijkertijd laat het ook goed zien op welke bronnen de kranten zich voor 
dergelijk nieuws verlieten. Anders dan in Europa hadden de kranten slechts 
beperkt vaste correspondenten overzee. Veel nieuws kwam mee met 
schepen die terugkeerden in Europa. In sommige gevallen betrof het nieuws 
uit officiële bronnen; vaak ook waren kolonisten zelf nieuwsbronnen via de 
brieven die zij naar het thuisfront schreven. Of daarbij publicatie zonder 
meer de bedoeling was, is de vraag, maar dat dergelijke brieven, of gedeelten 
daarvan, in de kranten verschenen staat vast. Daarnaast vormde de 
bemanning van de schepen of terugkerende soldaten een belangrijke vorm 
van informatie, al kwam die niet altijd zo direct in de kranten terecht. Een 
van de belangrijkste thema’s van overzees nieuws, naast de internationale 
handel, waren de oorlogen tussen de Europese mogendheden die streden 
om dominantie in het Atlantische gebied en de problemen van koloniale 
machthebbers met de oorspronkelijke dan wel de tot slaafgemaakte 
bevolking.  

Op basis van de verkregen informatie berichtte de pers vrij feitelijk 
over wat er in de overzeese gebieden van de verschillende Europese staten 
gebeurde. Anders dan tegenwoordig hadden kranten niet direct een 

                                                 
5 Amsterdamsche Courant , 31 mei 1763. 
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5 Amsterdamsche Courant , 31 mei 1763. 
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opiniërende functie, maar voornamelijk een informerende.6 Al konden de 
redacteuren de teneur van het nieuws natuurlijk beïnvloeden door middel 
van selectie en toonzetting van de teksten. Wanneer het om ‘Nederlands’ 
koloniaal nieuws ging, bijvoorbeeld, lag de nadruk voornamelijk op goed 
nieuws, aan slecht nieuws werd ofwel een positieve draai gegeven ofwel niet 
gedrukt. De opstand in Berbice vormde daar, in eerste instantie, een 
uitzondering op en ondanks de complicaties die nieuws van over de 
Atlantische oceaan met zich meebracht, werd er uitgebreid over bericht.  
 
 
Rebellerende slaven – ‘ontmenschte Negers’ 
 
De eerste berichten over de slavenopstand in Berbice bereikten de 
Republiek drie maanden nadat deze was uitgebroken. Vanuit St. Eustatius 
kwam op 21 mei 1763 bericht dat gevluchte kolonisten vertelden dat een 
opstand aan de gang was. Tien dagen later, op 31 mei 1763, bevestigde de 
Oprechte Haerlemse Courant het slechte nieuws met een rapport van een zekere 
Kapitein Spruijt. Deze wist te melden dat toen hij rond 28 maart in 
Barbados lag, nieuws binnenkwam dat ‘de geheele Colonie de Berbice door 
de Negers was afgeloopen; het Casteel vermeesterd; de Hollandse 
Gouverneur, en zyne Familie benevens noch 22 Familien, door hen 
vermoord waren &c.’7  Hiermee waren de bange vermoedens bevestigd, 
maar gedetailleerde informatie ontbrak nog altijd. Op 6 juni wist de Leydse 
Courant een aantal gaten te dichten, met brieven van Barbados. Volgens die 
brieven waren er ongeveer drieduizend rebellerende ‘Crioelen of Negers’ die 
‘met zulk een Verwoedheid aan het rebelleeren over sloegen, dat zy 
niemant, het zy Man, Vrouw, of Kinderen, ja zelfs de Plantagie-Slaaven, die 
hun maar eenigen tegenstand deeden, spaarden.’8 Na vier dagen belegering 
besloot gouverneur Van Hoogenheim een van de belangrijkste bolwerken, 
fort Nassau, te verlaten en te vernietigen. In diezelfde week sprak de Opregte 

                                                 
6 Zie voor vroegmodern nieuws: A. Pettegree, The Invention of  News –how the world 
came to know about itself  (New Haven 2014);  Brendan Dooley ed., The Dissemination of 
News and the Emergence of  Contemporaneity in Early Modern Europe (Farnham 2010); B.  
Dooley en  S.  Baron ed., The Politics of  Information in Early Modern Europe (London 
2001); H. Barker en S. Burrows ed., Press, Politics and the Public Sphere in Europe and 
North America, 1760–1820 (Cambridge 2002) specifiek hoofdstuk 2. 
7 Oprechte Haerlemse Courant , 31 mei 1763. 
8 Leydse Courant , 6 juni 1763. 
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Groninger Courant van een ‘yselyken’ opstand en berichtte de Gazette de Leyde 
dat de rebellen van zins waren ‘alle blanken, zwarten, en Indianen’ te 
doden.9  

Het beeld dat uit deze nieuwsberichten naar voren komt, is dat van 
een kolonie die volledig onder de voet gelopen werd door een bende 
gewelddadige slaven. De kolonisten, toch al in ondertal, hadden hier, 
blijkens de kranten, weinig tegenin te brengen en trokken zich zo snel 
mogelijk terug, zodat Berbice in een mum van tijd vrijwel volledig in handen 
van de rebellen was gekomen. Van enig (zinvol) verzet was geen sprake.10 
Over het gebrek aan weerstand van de kolonisten gaf de pers geen oordeel. 
Integendeel, de krantenberichten rechtvaardigden de snelle aftocht door 
steeds weer het gewelddadige gedrag van de opstandelingen en het lijden 
van de kolonisten de benadrukken. Over de achterliggende reden van de 
opstand repte de pers met geen woord. Op 12 juli publiceerde de Haarlemse 
krant een uitgebreid rapport dat de toonzetting van de eerdere 
verslaglegging bevestigde. Degenen die niet voor de rebellen hadden 
kunnen vluchten, aldus de Oprechte Haerlemse Courant, ‘zyn in de handen van 
de Negers gevallen: Zommige zyn deerlyk van hen gezweept, andere zeer 
langzaam van lid tot lid van elkander gekapt, en wederom andere hebben op 
het genadigst een Kogel door het Lyf gekregen.’11  
 Berichten in andere media onderstreepten het discours van de 
periodieke pers. Verschillende mercuren, de maandelijkse 
nieuwsoverzichten, publiceerden niet eerder geopenbaarde brieven van 
gevluchte kolonisten. 12  Deze brieven spraken over een bloedbad op de 
plantage Peereboom, een paar kilometer ten zuiden van Fort Nassau, 
waarbij tenminste dertig Europeanen om het leven waren gekomen. 
                                                 
9 Opregte Groninger Courant , 10 juni 1763 en Gazette de Leyde, 7 juni 1763. 
10 M. Kars,  ‘“Wij beleeven hier droevige tyden’: Europeanen, Indianen en Afrikanen 
in de Berbice Slavenopstand, 1763-1764,”’  in V. Enthoven, H. den Heijer, H. 
Jordaan ed., Geweld in de West: Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische 
wereld, 1600-1800 (Leiden 2013) 183-216, 190. 
11 Oprechte Haerlemse Courant , 12 juli 1763. 
12 Zie over Nederlandse mercuren: N. van der Steen, ‘De Europische Mercu rius en 
de Maandelijkse Nederlandse Mercurius – De evolutie van een periodieke kroniek 
tot ‘de’ Mercu rius’, Ex Tempore. Historisch Tijdschrift 6 (1996) 211-235; J. Koopmans, 
‘The varying lives  and layers of mid-eighteenth-century news reports. The Example 
of the 1748 Peace of Aix-la-Chapelle in Dutch News Media’, Media History 22:3-4 
(2016) 353-370; D. Haks, Journalistiek in crisistijd: De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 
1747-1822 (Hilversum 2017). 
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9 Opregte Groninger Courant , 10 juni 1763 en Gazette de Leyde, 7 juni 1763. 
10 M. Kars,  ‘“Wij beleeven hier droevige tyden’: Europeanen, Indianen en Afrikanen 
in de Berbice Slavenopstand, 1763-1764,”’  in V. Enthoven, H. den Heijer, H. 
Jordaan ed., Geweld in de West: Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische 
wereld, 1600-1800 (Leiden 2013) 183-216, 190. 
11 Oprechte Haerlemse Courant , 12 juli 1763. 
12 Zie over Nederlandse mercuren: N. van der Steen, ‘De Europische Mercu rius en 
de Maandelijkse Nederlandse Mercurius – De evolutie van een periodieke kroniek 
tot ‘de’ Mercu rius’, Ex Tempore. Historisch Tijdschrift 6 (1996) 211-235; J. Koopmans, 
‘The varying lives  and layers of mid-eighteenth-century news reports. The Example 
of the 1748 Peace of Aix-la-Chapelle in Dutch News Media’, Media History 22:3-4 
(2016) 353-370; D. Haks, Journalistiek in crisistijd: De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 
1747-1822 (Hilversum 2017). 
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Wederom kwam het verwijt dat de opstandige slaven zonder aanzien des 
persoons te werk gingen. Er kwam nog een nieuw element bij: 
onbetrouwbaarheid. Ondanks een akkoord dat een vrije aftocht naar op de 
rivier liggende schepen garandeerde, hadden de rebellen de kolonisten 
aangevallen. Eén van de auteurs vatte het zo samen: 
 

dat die ontrouwe, ziende de Christenen vertrekken, en mogelyk 
berouw krygende, de buyt dus te laten ontsnappen, op hen in  de 
Vaartuigen vuur hadden gegeeven, waar door hunne roeyers 
verschrikt in het water gesprongen zyn, en zy in  de Vaartuigen of 
gedood wierden, of gedeeltelyk levendig met hun Vrouwen en 
Kinderen in de handen der weglopers vervielen, die hen naar eenige 
dagen overharde quellingen aangedaan te hebben, allen elendig om 
het leeven gebragt hadden.13 

 
Deze brieven plaatsen eerdere berichten in de Groningse en Middelburgse 
kranten in perspectief. Deze kranten besteedden begin juli 1763 aandacht 
aan een vredesvoorstel van de kant van de rebellen, na het bloedbad bij de 
Peereboom plantage. De opstandelingen, die zich kennelijk hadden laten 
inspireren door de marrons in Suriname, eisten de helft van de kolonie voor 
zich op alsook hun vrijheid. Op 8 juli 1763 berichtte de Opregte Groninger 
Courant:  
 

dat ’t Opperhoofd van voornoemde Rebellen, aan  den Gouverneur 
een voorslag tot Vreede had laaten doen, mits dat eene gemeene 
vryheid, aan  alle de Negers,  en aan hen de eigendom van de helfte 
der Colonie ingewilligd wierd, dog dat  de Gouverneur die aanbieding 
geheellyk van de hand geweezen heeft, steunende op meerdere 
Secourssen &c., 
 

terwijl de Middelburgsche Courant een dag later suggereerde dat er 
onderhandeld zou worden om tijd te rekken tot er verdere assistentie 
kwam.14 Al met al presenteerden de kranten de rebellen niet als eventuele 
gesprekspartners, hetgeen in het licht van het voorafgaande niet 
verwonderlijk is.  

De pers was bovendien weinig geïnteresseerd in de opstandige 
slaven als serieuze militaire tegenstanders. De interne verdeeldheid onder de 
                                                 
13 Maandelykse Nederlandsche Mercurius, deel 15, 10-21: 17. 
14 Middelbursche Courant, 9 juli 1763. 
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opstandelingen en het gebrek aan voedsel en wapens, twee factoren die de 
opstand bemoeilijkten, kwamen slechts één keer, in het voorbijgaan, aan de 
orde. Wat wel gesuggereerd werd, was dat de slaven weinig strategisch te 
werk gingen. Zo stelde de Leeuwarder Courant op 3 maart 1764 dat de 
rebellen zich, op het moment dat ze met meer serieuze militaire tegenstand 
te maken kregen, terugtrokken en hun manschappen in groepen 
verzamelden. Desalniettemin waarschuwde de krant ervoor niet te licht te 
denken over het verslaan van de opstandelingen. Ondanks hun strategische 
zwakte vreesde men:  
 

[…] dat de Neegers den onzen meer werk zullen verschaffen, dan 
men zig in den beginne verbeeld heeft, vermids zy niet al leen zeer 
talryk, maar ook in een wanhoopenden staat  zyn, en voor zulke 
Menschen heeft men billyke reeden te vreezen.15  

 
 
De soldaten – ‘met de grootste moed en orde’ 
 
De berichtgeving in de kranten geeft niet alleen een beeld van de 
tegenstanders in het conflict, maar laat ook mooi zien hoe de eerste militaire 
reactie tegen de rebellen op gang kwam. De grote afstand tot de Republiek 
vertraagde niet alleen het nieuws, maar verhinderde ook een snelle 
interventie. Voor hulp was het gouvernement in Berbice in eerste instantie 
dan ook afhankelijk van militaire bijstand van nabijgelegen koloniën, en dan 
niet alleen Nederlandse. Al snel na de eerste berichten rapporteerde de 
Oprechte Haerlemse Courant dat de gouverneur van Barbados van de situatie 
op de hoogte was en hulptroepen had uitgezonden. In latere berichten werd 
duidelijk dat ook het bovenwindse eiland St. Eustatius en het naast Berbice 
gelegen Suriname troepen stuurden om de belegerde kolonisten bij te staan. 
De beloofde versterkingen kwamen eind maart aan en hadden niet veel later 
moeten komen. Alleen de regionale versterkingen voorkwamen dat Berbice 
geheel verloren ging.16 Zodra er enige militaire successen werden geboekt, 
schakelden de kranten over op een nieuwe lijn, of eigenlijk de oude: 
oorlogsverslaggeving. Op 8 juli berichtte de Opregte Groninger Courant dat de 
hulptroepen uit Suriname hun eerste succes hadden geboekt door een 

                                                 
15 Leeuwarder Courant, 3 maart 1763. 
16 Marjoleine Kars, ‘“Wij beleeven hier droevige tyden’, 191, 193. 
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15 Leeuwarder Courant, 3 maart 1763. 
16 Marjoleine Kars, ‘“Wij beleeven hier droevige tyden’, 191, 193. 
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strategisch gelegen plantage, de Dageraad, te versterken en een aantal 
aanvallen van de rebellen af te slaan: 
 

[…] dat het bewuste Secours van Surinamen, in de Colonie de 
Berbice, in de Plantagie genaamt de Dageraad, Post gevat hebbende, 
met de Rebellen  was slaags geweest; […]  dat  de Manschap van het 
Secours,  na een gevegt van ses uuren, de Negers  met agterlatinge van 
eenige doden en gequeststen, op de vlugt gedreven heeft […] 17 

 
In de tussentijd had de Staten-Generaal besloten troepen naar Berbice te 
sturen, die uiteindelijk in juli zouden vertrekken, om te kolonie te 
ontzetten.18 Volgens de Middelburgsche Courant was het nodig:  
 

[…] kragtdadige Middelen aan te wenden om de gevolgen van hunne 
Moorderien  en Strooperien  te keer te gaan en te stuiten’ en had men 
zelfs de hoop ‘meer dan tien duizend Man, indien het nodig is, 
derwaards te zenden.19  

 
Zoveel zouden het er niet worden, maar in november arriveerden 
desalniettemin de eerste Staatse hulptroepen. Dit betekende een keerpunt in 
het conflict met de rebellerende slaven en gaf de verslaglegging over de 
opstand een nieuwe impuls. 

Over de verrichtingen van de troepen in Berbice, zowel Staatse als 
lokale koloniale, was de pers in de regel positief. Na het arriveren van de 
eerste Staatse troepen in Berbice eind oktober 1763 kreeg de pers voor het 
eerst beschikking over officiële missives van de militaire bevelhebbers, of in 
elk geval gedeeltes daarvan. In februari verschenen de eerste verslagen van 
de verrichtingen van kapitein Marius Haringman, die het oosten van Berbice 
– rond de Canje rivier - weer in Nederlandse handen moest zien te brengen. 
Daarbij had hij echter weinig weerstand ondervonden van de opstandige 
slaven, die zich, aldus de Opregte Groninger Courant, terugtrokken, waarbij 
onderweg alles van enige waarde in brand werd gestoken.20 Meer serieuze 
weerstand ondervond de gezamenlijke militaire operatie van soldaten van 
                                                 
17 Opregte Groninger Courant, 8 juli 1763. 
18 M. Kars, ‘Wij beleeven hier droevige tyden’, 198. Een contingent vrijwilligers 
onder Jan Marius de Salve zou pas in januari 1764 arriveren en miste daarmee de 
belangrijkste militaire overwinningen op de rebellen. 
19 Middelburgsche Courant, 30 juni 1763. 
20 Opregte Groninger Courant , 24 februari 1764. 
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Barbados en Staatse troepen in december 1763. De pers gaf eind maart een 
gedetailleerd beeld van de plannen en de uitvoering daarvan, waarbij de 
nadruk lag op het belang van goede voorbereiding en coördinatie – mede 
met het oog op de eerdergenoemde (en veronderstelde) wanhopige positie 
van de opstandelingen.  

Het plan was om ‘de Negers tusschen twee vuuren te zetten’ door 
tegelijkertijd op te trekken vanuit Demerara in het zuidoosten en van Fort 
Nassau in het noorden. Het eerste contingent bestond hoofdzakelijk uit 
troepen van Barbados onder leiding van ene kapitein Smith, ‘wiens 
dapperheid men al meer als eens beproefd had’; het tweede stond onder 
leiding van gouverneur Van Hoogenheim. Nadat kapitein Smith een tweetal 
inheemsen op verkenning had gestuurd naar de plantage Savonette, werd de 
miltiare operatie ‘volbragt met de grootste moed en regulariteit’. Het initiële, 
chaotische verzet van de rebellen hield niet lang stand: geconfronteerd met 
het ‘manmoedige’ en ‘wakkere’ optreden van Smith en zijn troepen, kozen 
zij het hazenpad.21 Hoewel de pers nog niet in staat was te melden hoe het 
de troepen van de gouverneur is vergaan, eindigen de rapportages met de 
verwachting dat deze ook hun deel van het plan, het overnemen van 
plantage Peereboom, zullen kunnen uitvoeren. 

Wat opvalt aan de rapportages over deze expeditie, is dat de 
plannen vrijwel zonder tegenslag ten uitvoer worden gelegd en de aandacht 
die er is voor de dapperheid van de officieren en de gesneuvelden. Het 
discours van de kranten richtte zich niet langer op het slachtofferschap van 
de kolonisten, maar benadrukte de militaire kracht van de soldaten. Daarbij 
benadrukten verschillende kranten dat de militaire operatie die het einde van 
de rebellie inluidde zonder de hulp van de laatst gezonden, vrijwillige Staatse 
troepen was uitgevoerd. Dat die zelfredzaamheid in eerste instantie 
grotendeels afwezig was, wordt minder van belang geacht.  
 
 
Onenigheid buiten de krant 
 
Hoewel er dus inmiddels alweer enig goed nieuws te melden was, ontstond 
er in het najaar van 1763 toch nog enige controverse over de verdediging 
                                                 
21 De citaten in  deze alinea komen uit Oprechte Haerlemse Courant , 27 Maart 1764. 
Varianten op het verslag in de Haarlemse vonden hun weg naar de Leeuwwarder 
Courant en de Middelburgsche Courant . Ook verscheen het verhaal in de Maandelykse 
Nederlandsche Mercurius van maart 1764. 
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van Berbice in de vroege dagen van de opstand. Deze strijd ontspon zich 
niet in de kranten, maar in aanpalende media. In de tweede week van 
september verscheen in Amsterdam en Middelburg een pamflet, 
waarschijnlijk van de hand van Adriaan Gillissen, lid van de 
Gouvernmentele Raad van Berbice. Nadat hij uit de doeken had gedaan hoe 
slecht de situatie in Berbice was, uitte hij stevige kritiek op de burger-
kolonisten in Berbice, die in zijn optiek weinig tot niets gedaan zouden 
hebben om de kolonie voor de Republiek te behouden. Hijzelf, 
daarentegen, had tevergeefs geprobeerd een schip richting de Peereboom 
plantage, die zwaar onder druk stond, te sturen. De beslissing om Fort 
Nassau op te geven was volgens Gillissen eveneens ingegeven door de 
‘lacieuse burgers’, die liever wilden vluchten dan weerstand te bieden tegen 
de rebellen.22  

Met het oog op de berichtgeving in de kranten lijken dit geen 
onredelijke conclusies, maar kort daarop verscheen in de Nederlandsche 
Jaerboeken een brief van een anonieme kolonist die het verhaal van Gillissen 
uitdrukkelijk in twijfel trok. In dit stuk kreeg juist het gouvernement het 
verwijt meer belang te hechten aan het redden van persoonlijk bezit dan aan 
de militaire verdediging. Verschillende regeringsraden, waaronder 
waarschijnlijk diezelfde Adriaan Gillissen, werden ervan beschuldigd het 
schip dat gestuurd was om de plantage Peereboom te ontzetten juist te 
hebben opgehouden. De bemanning, die wel assistentie had willen verlenen, 
zou zelfs zijn omgekocht. 23 Het schip werd uiteindelijk gebruikt om de 
waardevolle spullen van de plantage Geertruida in te laden en richting Fort 
Andries te transporteren. De beslissing om Fort Nassau op te geven was 
volgens de auteur al even problematisch. Waar Gillissen in zijn pamflet 
betoogde dat het fort werd opgegeven omdat de burgers het niet hadden 
willen verdedigen, stelde de schrijver van deze brief dat nu de spullen van 
de hoge heren in veiligheid waren gebracht, deze geen goede reden meer 
hadden te investeren in de verdediging van het fort. Hoewel de burgers 
protesteerden, viel het besluit het fort te verbranden. In november 
verscheen in de Post-Ryder een brief, rond dezelfde tijd geschreven, waarin 

                                                 
22 Kort dog waarachtig verhaal van de rebellie en opstand der Negers in de colonie de Berbice , 
gedrukt bij P. Gillissen, Middelburg 1763 en S.J. Baalde (Amsterdam 1763). 
23 Nederlandsche Jaerboeken, deel 17-2, gedruk bij F.  Houttuyn (Amsterdam 1763)  586-
604. In beide brieven wordt slechts één van de drie Raden bij naam genoemd, 
namelijk Abbensets .  Gezien de locatie van het schip en de literatuur ligt  het voor 
de hand dat de andere twee beschuldigde Raden Schirmeister en Gillissen zijn.  
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vergelijkbare verwijten werden geuit, zij het aanmerkelijk scherper 
geformuleerd.24  

Hoe deze publieke discussie afgelopen is, is onduidelijk. Zeker is, 
dat er niet alleen in Berbice zelf onenigheid was over de te volgen strategie 
in de vroege dagen van de opstand, maar dat deze ook in de Republiek 
publiek tot uiting kwam. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat deze 
controverse vrij laat de publieke aandacht kreeg in de Republiek. Pas een 
half jaar na dato kwam deze discussie aan het licht. Mogelijk poogden zowel 
raadslid Gillissen als de planters schade aan hun reputatie te beperken door 
de schuld bij elkaar te leggen en zochten zij daarom de publiciteit op. 
 
 
Balans 
 
Ondanks de complicaties van afstand en tijd was de Nederlandse pers in 
staat om op een coherente manier verslag te doen van een grootschalige 
slavenopstand in een overzeese kolonie. Hoewel de berichtgeving in eerste 
instantie indirect, via andere kolonies, de Republiek arriveerde, voorzag de 
pers het Nederlandse publiek van grotendeels juiste, zij het niet altijd 
complete, informatie. De berichtgeving begon dan ook enigszins aarzelend, 
maar nam na verloop van tijd in omvang toe. De opstandige slaven 
vormden een bijzonder soort vijand, die in de pers behoorlijk zwart werd 
afgeschilderd. Tegen een dergelijke vijand stond de Republiek bovendien 
niet alleen, omdat andere Europese kolonisatoren, die zich met vergelijkbare 
problemen geconfronteerd zagen, bereid waren te hulp te schieten. En 
hoewel de kranten de kolonisten primair als slachtoffers van de rebellerende 
slaven presenteerden, beschouwden zij de tegenstander tegelijkertijd als 
inferieur op militair strategisch gebied. Slechts door hun numerieke 
overwicht en excessieve gebruik van geweld waren zij in staat geweest het 
koloniale bewind vrijwel omver te werpen. De benadering van de soldaten 
die de opstand uiteindelijk tot een eind zouden brengen, paste in het 
algemene patroon van de verslaglegging over (Atlantische) oorlogsvoering 
met de nadruk op militaire strategie en de dapperheid van de eigen troepen.  
In tegenstelling tot meer conventionele koloniale oorlogen tussen Europese 
grote mogendheden kwam het nieuws van de opstand enigszins uit de lucht 
vallen. Bij andere Atlantische militaire confrontaties was er veelal sprake van 
                                                 
24 Nederlandsche Post-ryder, gedrukt bij K. van Tongerlo en F. Houttuyn (Amsterdam 
1763) 525-537. 
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vallen. Bij andere Atlantische militaire confrontaties was er veelal sprake van 
                                                 
24 Nederlandsche Post-ryder, gedrukt bij K. van Tongerlo en F. Houttuyn (Amsterdam 
1763) 525-537. 
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een zich ontwikkelend nieuwsverhaal, waarbij vaak al berichten van 
oplopende politieke spanning en ook troepenopbouw aan het daadwerkelijk 
ontbranden van militair conflict voorafgingen. Bovendien was er in die 
gevallen sprake van een strijd tussen twee (of meer) gelijkwaardige partijen. 
Daarbij spraken de kranten weliswaar, en logischerwijs, niet positief over de 
vijand, maar was er toch sprake van enig wederzijds respect dat in het geval 
van Berbice volledig ontbrak. 
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Beelden van een oorlog die geen oorlog mocht zijn 
 
Gerda Jansen Hendriks 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 33, nummer 3, oktober 2018 

Op 17 augustus 1945, twee dagen na de capitulatie van Japan, riep de 
voorman van de Indonesische nationalistische beweging, Soekarno, de 
onafhankelijkheid van zijn land uit. De jonge Republik Indonesia had op dat 
moment niets: geen middelen, geen gezag en geen structuur. De voormalige, 
koloniale machthebber in de archipel, het Koninkrijk der Nederlanden, had 
op dat moment in feite ook niets. De Japanse bezetter had de sporen van 
Nederlands koloniale aanwezigheid grotendeels uitgewist.  
 Geallieerde troepen hadden in de zomer van 1945 de Japanners al uit 
het meest oostelijke deel van de archipel verdreven, maar op het 
hoofdeiland Java ontbrak na 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie, 
elke autoriteit. Maanden van gewelddadige chaos en redeloos bloedvergieten 
volgden. De eerste Nederlandse ambtenaren, waaronder de nieuw 
aangestelde luitenant-gouverneur-generaal H.J. (Huib) van Mook, kwamen 
in oktober terug op Java. De eerste Nederlandse militairen arriveerden in 
het voorjaar van 1946 op de kade van Tandjong Priok, de haven van de 
hoofdstad Batavia. Of was het inmiddels Jakarta? Zelfs over namen was 
verwarring.1 
 Over de benaming van de gewapende strijd die tussen het voorjaar 
van 1946 en het eind van 1949 woedde tussen de Republik Indonesia en 
Nederland bestond evenmin consensus. Die ontbreekt tot op de dag van 
vandaag. In Nederland werd lang gesproken over ‘politionele acties’. In 
Indonesië heetten die Agresi I en Agresi II. 2 Het woord ‘oorlog’ wint in 

                                                 
1 Op 11 oktober 1945 stelde minister J.H.A. (Johann) Logemann van Overzeese 
Gebiedsdelen zijn collega’s in de ministerraad voor vanaf nu de naam Indonesië te 
gebruiken in plaats van Nederlands-Indië. Daar was geen bezwaar tegen. Formeel 
was er wel een grondwetswijziging voor nodig, die werd  in september 1948 
doorgevoerd. In de praktijk was er aan Nederlandse zijde in de jaren ’45-’50 meestal 
sprake van ‘Indië’.  
2  Agresi is een Indonesisch woord. In Engelstalige artikelen van Indonesische 
auteurs is  er sprake van ‘the first  Dutch agression’ en ‘the second Dutch agression’. 
Zie bijvoorbeeld Salim Said, ‘The Political Involvement of the Indonesian Military 
during the Independence Revolution and its Impact on Contemporary Indonesian 
Politics’, in  P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten ed., De leeuw en de banteng. Bijdragen 
over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 (Den Haag 1997). 
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Nederland de laatste jaren terrein. Hetzij in de vorm van de correcte, maar 
niet goed in het gehoor liggende term ‘dekolonisatieoorlog’, hetzij als het 
simpele maar weinig precieze ‘koloniale oorlog’. Deze laatste term zal ik in 
dit artikel wel gebruiken, met name omdat deze bij het begin van het 
conflict, in ontkennende zin, is gebruikt door Nederlandse bewindslieden. 
 In het onderstaande komt aan de orde hoe de koloniale oorlog van 
1946-1949 is vastgelegd via de filmcamera. Wat is er gefilmd en door wie? 
Wat kreeg het publiek in Nederland van de strijd te zien? Wat is het 
langetermijneffect van de filmbeelden van deze koloniale oorlog? Zijn die 
beelden eigenlijk een realistische weergave van wat er zich toen afspeelde? 
Uitputtende antwoorden vergen meer dan mogelijk is in dit artikel, dit is een 
schets in grote lijnen. Het begint, zoals elk drama, met een voorspel. Dit 
neemt een aanvang in de zomer van 1942. 
  
 
Een gouvernements filmbedrijf 
 
Op 25 juli 1944 stuurde de NIGIS, 3 de Netherlands Indies Government 
Information Service, vanuit Australië een kleurenfilm naar de 
Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) in Londen. De film had als titel 
Indonesian Harmony en bevatte beelden van het vooroorlogse Nederlands-
Indië. De directeur van de NIGIS, H.V. (Huib) Quispel, liet in een 
begeleidend schrijven weten: ‘Om taktische redenen is de film uitgegeven 
onder den naam van de nauw met mijn Dienst samenwerkende Australische 
Film-Maatschappij “Southern Seas Productions”’.4 Ofwel: de toeschouwer 
hoefde niet te weten dat deze film een product was van de Nederlandse 
overheid. Deze opvatting zou blijven heersen in de jaren die volgden, jaren 
waarin Nederland een oorlog uitvocht met Indonesië over de toekomst van 
de kolonie.  

                                                 
3 Deze Nederlandse dienst had geen Nederlandse naam, dat was vaker het geval 
met Nederlandse diensten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het buitenland 
werden opgericht. Hun correspondentie ging ook vaak in het Engels, mede omdat 
ondersteunend personeel de Nederlandse taal niet machtig was. 
4 Nationaal Archief Den Haag (hierna NL-HaNA), Buitenlandse Zaken (hierna 
BuZa), Londens Archief,  2.05.80, inv.nr. 5840, Brief Schim van  der Loeff namens 
hoofd NIGIS aan Pelt,  25 juli 1944. De film Indonesian Harmony bevindt zich in de 
collectie van Museum Bronbeek, nr. 1992/04/29-3. 
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 De NIGIS was twee jaar eerder opgericht en hield kantoor in het 
Australische Melbourne. Quispel stond van meet af aan het hoofd van deze 
voorlichtingsdienst. Hij was afkomstig van de marine en had voor de oorlog 
een groot aandeel gehad in een filmisch epos uit 1939 over de vloot in 
Nederlands-Indië, ’t Sal waerachtig wel gaen. 5  De NIGIS kreeg een eigen 
filmafdeling, die moeizaam op gang kwam. Er was in eerste instantie geen 
filmmateriaal voorhanden over Nederlands-Indië. Dat veranderde toen in 
een loods een partij niet verzonden amateur-kleurenfilms werd ontdekt.6 
Daaruit werd in 1944 Indonesian Harmony samengesteld. Toen de film in de 
herfst in Londen arriveerde, was de aldaar gevestigde RVD teleurgesteld. 
Het hoofd van de filmafdeling, voormalig directeur van het Nederlandse 
bioscoopjournaal Polygoon, Brand Ochse, liet weten dat Indonesian Harmony 
als op zichzelf staande propaganda niet voldeed.7 
 Quispel trok zich van de kritiek weinig aan. Hij wilde verder met het 
produceren van films over de toekomst van Nederlands-Indië, in nauwe 
samenwerking met het bovengenoemde particuliere bedrijf Southern Seas 
Productions. Maar toen kreeg de filmdienst van de NIGIS er van 
hogerhand een concurrent bij: Joris Ivens, een bekende Nederlandse 
filmmaker die tijdens de oorlog films voor de Amerikaanse overheid had 
gemaakt. In september 1944 werd hij door Nederland benoemd tot Film 
Commissioner for the Netherlands East Indies. Ivens werd daarmee de 
leidende topambtenaar bij alle filmproducties over de kolonie. Quispel 
stelde vervolgens alles in het werk om deze in zijn ogen communistische 
filmmaker te dwarsbomen. Ivens op zijn beurt probeerde Quispel zoveel 
mogelijk te mijden en trok een eigen plan voor een reeks films die eveneens 
een toekomst voor de kolonie zou verbeelden. Over het conflict tussen 
Ivens en de Nederlandse overheid is veel gepubliceerd.8 Ivens trok destijds 
                                                 
5 ’t Sal waerachtig wel gaen wordt bewaard bij het  Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid (hierna BenG).  De film telt 9 aktes, Taak ID 51980; 51950; 51954; 52022; 
51955; 51945; 51978; 119867; 51979. 
6 De 16mm kleurenfilm werd door de firma Kodak in 1935 op de markt gebracht 
en in eerste instantie vooral door amateurs gebruikt. Het materiaal kon in 
Nederlands-Indië niet worden ontwikkeld en werd daarom verstuurd naar 
laboratoria in Australië.  
7 NL-HaNA, BuZa, Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840, Ochse aan Pelt, 14 
september 1944. 
8 Zie met name: E. van ’t Groenewout, Indonesia Calling. Het verhaal van  de schepen die  
niet uitvoeren (Doctoraalscriptie Universiteit Leiden 1988);  H. Schoots, Gevaarlijk leven. 
Een biograf ie van Joris Ivens (Amsterdam 1995). 
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aan het kortste eind en nam ontslag, Quispel werd de winnaar. Hij had als 
gewiekst ambtenaar een langere adem en betere connecties bij de regering 
dan de filmmaker Ivens en het werd zijn conservatieve toekomstbeeld dat in 
de films over Indië naar voren zou komen. Nederland was daarin de 
koloniale patriarch die de inheemse kinderen heel geleidelijk tot 
zelfstandigheid zou opvoeden.9  
 

 
 

Afb. 1: De studio van Multifilm Batavia omstreeks 1947. Foto: RVD  
 

Quispel kwam tegen het einde van 1945 terug op Indische bodem en werd 
hoofd van wat voluit het Gouvernements Filmbedrijf Multifilm Batavia ging 
heten. Alle films die dit ‘bedrijf’ in de jaren 1946-1950 zou produceren, 
werden op de aftiteling toegeschreven aan Multifilm Batavia, de naam van 
een gerenommeerde vooroorlogse productiemaatschappij. ‘Om tactische 
redenen’, zoals Quispel het eerder had verwoord.10 De vroegere directeur 
van Multifilm Batavia, filmmaker Jan Mol, werd een ambtenaar in dienst 
                                                 
9 G. Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie. Nederlands -Indië  in 50 jaar overheidsf ilms 
1912-1962 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2014), 195-203 en 207-211. 
10 NL-HaNA BuZa,  Londens Archief, 2.05.80, inv.nr. 5840. 
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van het Gouvernements Filmbedrijf, net als de cameramensen en andere 
technici. Wat zij maakten, viel onder de verantwoording van de Indische 
RVD.11 Concurrentie was er niet, buitenlandse filmploegen kregen in deze 
periode geen toestemming om in Indonesië te filmen.12 
 
 
Een oorlog die niet gevoerd zou worden 
 
Op 10 februari 1946 presenteerde de minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
Logemann, de eerste beleidsplannen voor Indonesië in de Tweede Kamer. 
Hij hield die dag ook een radiotoespraak. De luisteraars kregen onder meer 
te horen:  
 

Het Nederlandse bewind heeft vóór 1940 eerlijk gestreefd naar een 
geleidelijke ontplooiing van de Indonesische volkskracht. […] 
Daarom heeft de breuk [het  uitroepen van de onafhankelijkheid] ons 
verrast  en  ontgoocheld. [...] Het Nederlandse element laat  zich niet 
verwijderen zonder noodlottige gevolgen voor welvaart en cultuur.13  

 
Logemann verwoordde wat vele Nederlandse betrokkenen bij Indië voelden. 
De koloniale verhouding moest worden gewijzigd, maar het kon niet zo 
abrupt gaan als de Indonesische nationalisten het deden.  
 De Nederlandse ‘oplossing’ ging uit van het feitelijke gegeven dat er 
vele volken leefden in de archipel en vertaalde dat naar een verdeel-en-heers 
politiek. Eén van de vele volken was in deze optiek de nationalistische 
beweging en daarmee kon onderhandeld worden zonder erkenning van de 
onafhankelijkheid die zij hadden uitgeroepen. Het was een zienswijze waar 
Soekarno en de zijnen zich vanzelfsprekend niet in konden vinden. Maar 
ook zij zetelden zich aan de onderhandelingstafel, omdat ze begin 1946 nog 
lang niet genoeg macht hadden om met werkelijk succes tegen Nederland in 
opstand te komen.  

                                                 
11 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 230-233 en 249. 
12 Er is  één uitzondering en dat betreft  een rondreis  die Amerikaanse journalisten  
op uitnodiging van de Nederlandse regering maakten in  Indonesië in  de vroege 
zomer van 1949. Op de terugreis stortte hun vliegtuig neer in India, er waren geen 
overlevenden. Zie: L. Zweers, De crash van de Franeker. Een Amerikaanse persreis naar 
Nederlands-Indië in 1949 (Amsterdam 2001). 
13 BenG, Doc ID 12465. 
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 De Nederlandse bioscoopbezoeker had op dat moment nog weinig te 
zien gekregen van de naoorlogse situatie in Indonesië. De bioscoop was 
sinds eind jaren twintig de traditionele plek waar het nieuws in bewegend 
beeld te zien was, meestal als bioscoopjournaal voorafgaand aan de lange 
speelfilm. In Nederland domineerde de firma Polygoon, hun wekelijkse 
bioscoopjournaal werd in theaters in het hele land vertoond. Polygoon had 
geen eigen vertegenwoordiger in Indonesië, men was afhankelijk van 
filmbeelden die werden geleverd door de RVD in Den Haag, die het 
materiaal op zijn beurt kreeg van de RVD in Batavia. Het meeste 
beeldmateriaal zou van het Gouvernements Filmbedrijf komen, maar voor 
deze functioneerde waren er al beelden van onder meer het Rode Kruis. 
Deze waren half december 1945 in de bioscoop te zien en toonden de 
situatie in het bevrijde vrouwenkamp Tjideng.14  
  Een week later volgde een meer politiek verslag, met materiaal van 
Engelse cameramensen die met de eerste geallieerde troepen eind september 
waren geland op Java. Na beelden van luitenant-gouverneur-generaal Van 
Mook die zijn intrek heeft genomen in het paleis aan het Koningsplein, is er 
een impressie van de stad: ‘Trams beschilderd met nationalistische leuzen. 
Op verschillende plaatsen wappert de rood-witte vlag van Soekarno’, aldus 
het summiere commentaar. 15  Begeleidende muziek, kenmerkend voor 
Polygoon, ontbreekt in deze sequentie. We zien leuzen als ‘Indonesia never 
again the “life-blood” of any nation!’ en ‘We are a free nation, dedicated to 
the proposition that all men are created equal.’ 16  De redactie van het 
bioscoopjournaal zat er vermoedelijk mee in zijn maag. Men wilde de stand 
van zaken tonen, maar geen aanstoot geven. Alleen al het noemen van de 
naam Soekarno kon tot afkeer leiden. De nationalistische leider werd in 
Nederland door velen gezien als een collaborateur met de Japanners, een 
man die net als NSB-leider Anton Mussert de doodstraf verdiende.  
  Polygoon mocht dan een zelfstandig, commercieel bedrijf zijn, het 
voelde zich verplicht niet teveel af te wijken van wat werd gezien als de 
heersende opvatting van het grote publiek. Er was ook een wekelijks 
overleg met de RVD. Daar werd gepraat over de inhoud van de journaals ná 
vertoning, van censuur was geen sprake. Maar hints vanuit de RVD waren 
er natuurlijk wel.17 Zo was Polygoon afwezig bij het vertrek van de eerste 
                                                 
14 BenG, Taak ID 521001. 
15 BenG, Taak ID 524976. 
16 BenG, Taak ID 524976. 
17 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 246 en 259. 
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naam Soekarno kon tot afkeer leiden. De nationalistische leider werd in 
Nederland door velen gezien als een collaborateur met de Japanners, een 
man die net als NSB-leider Anton Mussert de doodstraf verdiende.  
  Polygoon mocht dan een zelfstandig, commercieel bedrijf zijn, het 
voelde zich verplicht niet teveel af te wijken van wat werd gezien als de 
heersende opvatting van het grote publiek. Er was ook een wekelijks 
overleg met de RVD. Daar werd gepraat over de inhoud van de journaals ná 
vertoning, van censuur was geen sprake. Maar hints vanuit de RVD waren 
er natuurlijk wel.17 Zo was Polygoon afwezig bij het vertrek van de eerste 
                                                 
14 BenG, Taak ID 521001. 
15 BenG, Taak ID 524976. 
16 BenG, Taak ID 524976. 
17 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 246 en 259. 
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groep dienstplichtigen naar Indonesië, op 24 september 1946 vanuit de 
haven van Amsterdam. Dat vertrek was omstreden, een derde van de 
dienstplichtigen kwam niet opdagen, er waren stakingen en bij rellen in de 
hoofdstad viel er een dode. Voor een bedrijf dat zich er op liet voorstaan 
dat zij daar waren waar het nieuws was, was het op z’n minst opmerkelijk 
dat hier geen verslag van werd gedaan.18 
 

 
 

Afb 2: Tramlijn 4 in Batavia. Merdeka = Vrijheid. Foto: NIGIS, 
Batavia 1946. 

  
Alle onrust rond het zenden van dienstplichtigen kon de overheid niet totaal 
negeren. Daarom hield op dezelfde 24 september de net nieuw aangetreden 
minister van Overzeese Gebiedsdelen Jan Jonkman een radiotoespraak:  

                                                 
18 G. Jansen Hendriks, ‘Not A Colonial War’: Dutch Film Propaganda in the Fight 
gainst Indonesia, 1945-49, Journal  of  Genocide Research 14:3-4 (2012) 404. Het sturen 
van dienstplichtigen was mede omstreden omdat het was gebaseerd op een besluit  
van de regering in  ballingschap in  Londen, in  tegenspraak met de toenmalige 
grondwet. Het besluit werd met terugwerkende kracht geldig verklaard door de 
grondwetswijzing van 1948.  
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Al maandenlang heerst er in  breder kring ongerustheid of de 
regeringspolitiek wel waarachtig het Indonesisch conflict langs den 
weg van vreedzaam overleg,  niet  door middel van een koloniale 
oorlog wenste op te lossen. Medeburgers, dit  alles berust op 
misverstand. […] Stakers,  hervat  uw werk.  Gij hebt de vredeswil van 
het Nederlandse volk nog eens ten overvloede bevestigt. Maar,  gij 
zijt te ver gegaan, ook uw regering wil vrede in overleg en 
overeenstemming met Indonesië. Ik dank u.19 

 
Aan het einde van dat jaar werd Nederlandse militairen via de radio 
nogmaals op het hart gedrukt dat zij niet werden ingezet voor een koloniaal 
belang: 
 

Sommigen […] vragen zich af of het troepen zenden naar Indië dient 
om daar de zaak kort en klein te slaan en een koloniale oorlog te 
voeren. Noch het een noch het ander is  waar. In  Indië zal,  ter 
inlossing van een koninklijk woord, een nieuwe rechtsorde worden 
opgebouwd. […] Zonden wij geen troepen, lieten wij Indië in deze 
tijd aan zijn lot over, dan zouden we onze verantwoordelijkheid al 
heel slecht begrijpen en met het  schaamrood op de kaken voor het 
oordeel der historie komen te staan.20 

 
In de Nederlandse bioscoop was dat jaar bijna elke week een reportage te 
zien over Indonesië. Zo’n veertig procent betrof verhalen die zich in 
Nederland afspeelden. Van verslagen van het eerste overleg tussen 
Nederland en Indonesië op het landgoed Hoge Veluwe in Hoederloo tot 
het onderbrengen van gerepatrieerden in Paleis ’t Loo in Apeldoorn. De 
beelden uit Indonesië waren deels nog afkomstig van het Britse leger, maar 
gaande het jaar begon het Gouvernements Filmbedrijf zelf opnames te 
maken en naar Den Haag te sturen. Er kwamen reportages die een glimp 
van de naoorlogse chaos lieten zien, met titels als: ‘Hoe de extremisten 
Zuid-Bandoeng achterlieten’ (we zien rokende puinhopen) of ‘De evacuatie 
uit het binnenland van Java hervat’.21 De nadruk lag op verhalen over de 
wederopbouw zoals het herstel van wegen, het helpen van de lokale 

                                                 
19 BenG, HA343. 
20 BenG, HA341. 
21 BenG, Taak ID 520209 en 522195. 
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19 BenG, HA343. 
20 BenG, HA341. 
21 BenG, Taak ID 520209 en 522195. 
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bevolking en de positief verlopende onderhandelingen die werden gevoerd 
met de Indonesische nationalisten.22 
 Uit het bioscoopjournaal viel niet op te maken dat er in Indonesië 
een omwenteling had plaatsgevonden. Een geïnteresseerd publiek had 
natuurlijk andere nieuwsbronnen naast het bioscoopjournaal, met name 
kranten en radio, maar ook daar overheerste de visie die de Nederlandse 
overheid naar voren bracht: het is onrustig, maar de zaak is onder controle. 
In reportages van de enkele kranten die het zich konden veroorloven een 
eigen verslaggever naar Indonesië te sturen, was sprake van ‘bendes’ en 
‘saboteurs’ als het ging om gewelddadig verzet van nationalistische 
Indonesiërs.23 Een koppeling tussen dat verzet en de wens onafhankelijk te 
zijn werd niet gemaakt. Kritiek op het Nederlandse beleid ontbrak bij de 
meeste verslaggevers.24  
 Hier zijn diverse verklaringen voor. Er was ten eerste nog sprake van 
verzuiling in de Nederlandse mediawereld. Bijna elke krant en elke omroep 
was verbonden aan een politieke partij en de meerderheid van de partijen 
steunde het regeringsbeleid inzake Indonesië, inclusief het inzetten van 
troepen. Daarnaast was er de nog maar nauwelijks voorbije Tweede 
Wereldoorlog. Aan geallieerde kant (en ook in het andere kamp) was elke 
journalist, elke filmmaker, verbonden met de troepen – ze hadden 
uniformen en een militaire rang. Niemand zette vraagtekens bij de strijd 
tegen nazi-Duitsland of het Keizerrijk Japan. 25  Het conflict tussen 
Nederland en Indonesië was van een andere aard, maar dat inzicht was niet 
iedereen gegeven.26 Vaak werd het nationalistische streven van Indonesiërs 
                                                 
22 Voor een overzicht van alle Indonesische onderwerpen in  het Polygoonjournaal 
in de jaren 1945-1950 zie: Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 438-448. 
23 Via ‘Delpher’,  de database voor Nederlandstalige kranten, vallen op de woorden 
‘saboteurs’ of ‘bendes’ in combinatie met ‘Indonesië’ verscheidene krantenartikelen 
te vinden. Voor een overzicht van de verslaggeving in  de kranten zie L.  Zweers,  De 
gecensureerde oorlog. Militairen versus media in  Nederlands-Indië 1945-1949 (Zutphen 2013) 
167-233. 
24 Zie: H. Verstraaten, ‘De oorlogsverslaggevers van 1947’, Vrij Nederland, 5 juli 
1980, 2-26.  Verstraaten interviewde voor dit stuk verslaggevers van toen, die allen 
met schaamte terugkijken op hun weinig kritische houding in de koloniale oorlog.  
25 R. M. Barsam, Nonfiction Film. A Critical History (New York 1973) 160-198; S.L.  
Carruthers, The Media At War (New York 2000) 73-90;  
26 Er waren Nederlanders die wel zagen dat  dit conflict anders was. Het weekblad 
Vrij Nederland bijvoorbeeld had na het  uitbreken van de eerste Nederlandse militaire 
actie van 21 juli 1947 een vlammend betoog op de voorpagina onder de kop 
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gekoppeld aan Japanse invloeden en daarmee van een vijandelijk etiket 
voorzien.27 
 
 
Verslag van een oorlog die geen oorlog mocht zijn 
 
Het was een wel heel omfloerste oorlogsverklaring die minister-president 
Louis Beel op de radio uitsprak op de avond van 20 juli 1947: ‘Landgenoten, 
er komt een ogenblik waarop lankmoedigheid ophoudt een deugd te zijn.’28 
In Indonesië, waar men acht uur verder was, rolden inmiddels Nederlandse 
tanks in groten getale over de landwegen van Java. De nationalistische 
beweging had tot dan toe met name op het platteland van Java de macht in 
handen en daar moest met een grote militaire operatie een einde aan worden 
gemaakt. Een politionele actie, heette het in alle persverklaringen die de 
overheid liet uitgaan. Het woord ‘politionele actie’ was in de ministerraad 
bedacht. Een ‘oorlog’ mocht deze inzet van tienduizenden manschappen en 
bijbehorend militair materieel niet worden genoemd.29  
 Tot grote ergernis van de Polygoonredactie duurde het ruim twee 
weken voor men daar de eerste beelden van de operatie binnenkreeg van 
het Gouvernements Filmbedrijf. Tegen de gewoonte in, was er voorafgaand 
aan de vertoning overleg met de RVD. Er volgde een kleine wijziging die de 
reportage net wat meer in overeenstemming bracht met het 
overheidsbeleid. 30  Daarna kon het bioscooppubliek kennis nemen van 
heldhaftig ogende manschappen die wegversperringen opruimen en 
bommen onschadelijk maken, van mariniers die landen op de kust onder 
                                                                                                              
‘Omdat ik Nederlander ben’. Hoofdredacteur H.M. van Randwijk, een 
gerespecteerd verzetsstrijder,  sprak zich uit tegen de actie en  verwees daarbij naar 
het Nederlandse verzet tegen de Duitse overheersing.  
27 Dit wordt onder meer verbeeld en  verwoord in een lange documentaire van het  
Gouvernements Filmbedrijf, Door duisternis tot licht . Daarin komt de invloed van 
Japan aan de orde en is  er sprake van een ‘opgehitste massa, misleid door Japanse 
propaganda, die meende dat vrijheid hetzelfde kon betekenen als wanorde en 
terreur.’ De film wordt bewaard bij BenG in 8 actes,  het citaat komt uit acte 7, Taak 
ID 42532. 
28 BenG, Doc ID 12492. In  deze radiotoespraak wordt ook verder niet  over oorlog 
gerept, zelfs het woord ‘strijd’ valt niet. 
29 Zie: A. van Liempt, Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en  achterdocht op weg naar 
de Indonesië-oorlog (Den Haag 1994).  
30 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 258-259. 
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30 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 258-259. 
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dekking van vliegtuigen en van vrolijk zwaaiende Indonesiërs langs de kant 
van de weg.31 
 Dat er in Nederland weinig gewijzigd werd aan de opnames van het 
Gouvernements Filmbedrijf was niet meer dan logisch. Ter plekke was al 
voldaan aan de belangrijkste wens van de RVD: het moest niet op een 
oorlog lijken. Fotograaf Charles Breijer was bij het begin van de militaire 
actie net in dienst van het filmbedrijf en bezig alle aspecten van het filmvak 
te leren. Hij deed de montage van de opnames die binnenkwamen en 
herinnerde zich hoe dat ging:  
 

Toen was er kritiek gekomen op het eerste materiaal wat we hadden 
opgenomen en wat een uitermate agressieve indruk had gewekt. En 
de RVD wilde die agressiviteit  eigenlijk helemaal niet,  die wilde dat 
het materiaal een pacifistische tendens zou hebben. […] Als je een 
voorbijrijdende tank opneemt en je knipt  direct  na die tank de rest 
van het shot weg, dan krijg je een agressieve opname. Maar als je het 
beeld even laat staan zodat op de achtergrond mannetjes met 
pikolans [draagmanden] met hun waren naar de markt gaan dan krijg 
je een hele andere indruk. Dan rijden er wel tanks, maar het gewone 
leven gaat door, dan heeft het inderdaad een pacifistische tendens.32 

 
Tanks zijn er in overvloede te zien in de twee bioscoopjournaals die 
Polygoon vertoonde over het militaire optreden. Nederlandse soldaten zijn 
druk met het opruimen van versperringen op de wegen. Gevechten 
ontbreken. Die waren er ook nauwelijks tijdens deze Nederlandse opmars. 
De Indonesische nationalisten beschikten niet over tanks en andere zware 
wapens en kozen voor een terugtocht naar minder toegankelijk gebied. In 
de bioscoopjournaals wordt enkele keren benadrukt hoe de tegenstander 
daarbij een tactiek van verschroeide aarde hanteert, ten koste van de 
bevolking die blij is dat het Nederlandse gezag hen nu weer bescherming 
kan bieden.33  
  Het Nederlandse leger boekte binnen enkele dagen enorme 
terreinwinst – tot de militaire actie op 4 augustus werd stopgezet na een  

                                                 
31 BenG, Taak ID 63111. 
32 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 254. 
33 Het tweede bioscoopjournaal over de ‘politionele acties’ ligt bij BenG Taak ID 
521257. 
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oproep van de Veiligheidsraad. Nederland ontsnapte daarmee aan de 
twijfelachtige eer de eerste natie te zijn die sancties kreeg opgelegd door de 
internationale gemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb 3: Nederlandse militairen op patrouille: gevaar lijkt er niet te     
zijn. Foto: Willem van de Pol, Indonesië 1946.  

 
Het was een politieke beslissing, de militaire top in Indië was het grondig 
oneens met dit besluit. In hun optiek werd het hen nu onmogelijk gemaakt 
om voor eens en altijd af te rekenen met de vijand. Na de zomer van 1947 
legde die vijand, lees: de Indonesische nationalistische beweging, zich meer 
en meer toe op guerrilla-activiteiten. Het aantal doden aan Nederlandse 
zijde steeg. Een tweede grote actie volgde, in december 1948. Ook die werd 
op last van de Veiligheidsraad gestaakt. De Nederlandse politiek gaf zich 
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gewonnen en begon opnieuw onderhandelingen met de Republik Indonesia. 
Op 27 december 1949 werd de soevereiniteit overgedragen.34  
 
 
In plaats van oorlog 
 
Het Gouvernements Filmbedrijf maakte een lange documentaire over het 
militaire optreden: Linggadjati in de branding. Die film heeft nooit in een 
Nederlandse bioscoop gedraaid, luitenant-gouverneur-generaal Van Mook 
stak er persoonlijk een stokje voor.35 Naar zijn mening gaf de film een veel 
te negatief beeld van het Nederlandse optreden. Hij wilde meer aandacht 
voor wederopbouw en samenwerking tussen oost en west en hij hield, ook 
na herhaald aandringen, vast aan een verbod op vertoning in het 
moederland. In Indië zelf kwam de film wel in de bioscoop. Het Dagblad36 
schreef over de film: ‘[…] een serie heldere beelden [geven] een generale 
indruk van deze actie, waarbij vooral duidelijk is dat er behalve gevaar van 
landmijnen eigenlijk nauwelijks iets aan de hand was.’37  
 Linggadjati in de branding bevat iets meer ‘agressieve’ sequenties. 
Opzwepende muziek, een snellere wisseling van beelden, Nederlandse 
soldaten die dekking zoeken voor een onzichtbare vijand. Maar zoals Het 
Dagblad constateerde, daadwerkelijke gevechten ontbreken ook hier. Het is 
vanuit een hedendaags perspectief moeilijk te begrijpen waarom een man als 
Van Mook zo fel gekant bleef tegen vertoning van deze film in Nederland. 
Het heeft wellicht te maken met de bijna wanhopige wens van de luitenant-
gouverneur-generaal dat het goed zou komen met het land waar hij geboren 
                                                 
34 Voor een gedegen overzicht van het militaire optreden van Nederlandse kant zie:  
P. Groen, Marsroutes en Dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 
1945-1950 (Den Haag 1991).  Het meest recente overzichtswerk over de politieke en 
diplomatieke gebeurtenissen in deze periode is  J . de Jong, De terugtocht. Nederland en 
de dekolonisatie van Indonesië (Amsterdam 2015). 
35 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Alg.  Secretarie Ned.-Ind. Rgereing, 
2.10.14, inv.nr. 1682, Van Mook aan Ozinga, 2 december 1947. 
36 Het Dagblad had als ondertitel uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia. Het 
was direct  na de oorlog de enige Nederlandstalige krant in  de kolonie en viel onder 
de RVD, net als de film en de radio. Gezien de chaotische situatie wilde de Indische 
regering vooralsnog controle houden over de media. 
37 Jansen Hendriks,  Een voorbeeldige kolonie, 255-257. De film Linggadjati in de branding  
wordt in 6 aktes bewaard bij BenG, Taak ID 51428, 51425, 51429, 51431, 51430, 
51432.  
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en getogen was.38 Als de werkelijkheid dan geen rozengeur en maneschijn 
kon zijn, dan kon de verbeelding op het witte doek daar op z’n minst een 
poging toe doen. Zo maakte het Gouvernements Filmbedrijf talloze korte, 
‘positieve’ films over land en volk van Indonesië, onder de titel Wordende 
wereld. Deze films werden in Nederland vertoond in de Cineacs, bioscopen 
in de grote steden met een doorlopend programma van korte films, inclusief 
nieuwsflitsen.  
 Er kwam ook een aparte serie genaamd Soldaat Overzee, in feite korte 
speelfilmpjes over het dagelijks leven van Jan Soldaat. Het zijn geen acteurs 
die we zien, het zijn ‘gewone’ soldaten, maar het verhaal is van begin tot 
einde in scène gezet en met grote zorgvuldigheid opgenomen. In de 
aflevering over een patrouille springt vooral de oogverblindende 
schoonheid van het Indonesische landschap in het oog. Het commentaar 
slaat een familiare toon aan: ‘Asjeblieft, dat is nou ons patrouillegebied. Je 
voelt je al bekaf als je er naar kijkt.’ 39 In een poging enige spanning aan te 
brengen zegt datzelfde commentaar als de patrouille uitrust in een dorpje: 
‘En bedenk dan dat de boom waartegen we nu zitten misschien de dekking 
van een sluipschutter is geweest.’ We zien daarbij vrolijk kijkende soldaten 
die van een bewoner kokosnoten aangereikt krijgen. Dat is het beeld dat 
blijft hangen, niet de tekst. 
 De Soldaat Overzee serie was vooral bedoeld om de familie in 
Nederland gerust te stellen. Met hun jongens ging het prima; er werd 
misschien wel gevochten, maar zij deden vooral goed werk. Zoals de hospik 
die bij een dorpje langsgaat om mensen te verzorgen: ‘Hier in dit gammele 
kampongetje zonder naam is hij een hele autoriteit – de toean dokter. En 
verdraaid nog aan toe – ambassadeur van Nederland.’40 Slecht nieuws over 
Indonesië bestond eigenlijk niet in het bioscoop. Er sneuvelden in de vier 
jaar oorlog met de Republik Indonesia meer dan 5.000 Nederlandse soldaten, 
maar in de bioscoop is slechts één keer een begrafenis van een soldaat te 
zien.41 Dat was in het voorjaar van 1949, toen Nederlandse kranten op de 

                                                 
38 Zie: T. van den Berge, H.J. van Mook, 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië 
(Bussum 2014). 
39 BenG, Taak ID 49308. 
40 BenG, Taak ID 119106. 
41 BenG, Taak ID 118999. Voor de volledigheid: de begrafenis in Indonesië van de 
commandant van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Spoor, die in mei 1949 
onverwacht overleed, was wel uitgebreid in het journaal te zien. BenG, Taak ID 
48284. 
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en getogen was.38 Als de werkelijkheid dan geen rozengeur en maneschijn 
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(Bussum 2014). 
39 BenG, Taak ID 49308. 
40 BenG, Taak ID 119106. 
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voorpagina lijsten begonnen te publiceren van gesneuvelden. Die 
gesneuvelden werden overigens niet gerepatrieerd, als onderdeel van het 
beleid dat voor alles de band tussen Nederland en Indonesië wilde 
behouden.  
 

 
 

Afb. 4: Het Nederlandse leger zorgt  goed voor de soldaten. Foto: 
Leen Stokman, Ambarawa 1947.  

 
Lijkkisten met daarover de Nederlandse driekleur gedrapeerd, een beeld met 
een krachtig symboliek, ontbraken bij de beeldvorming van de koloniale 
oorlog. In alle jaren van strijd was er in het openbaar evenmin een film te 
zien waarin daadwerkelijk gevochten werd. Het valt deels te verklaren uit de 
technische beperkingen van die tijd. Het Gouvernements Filmbedrijf werkte 
met logge 35mm filmcamera’s. Maar fundamenteel was de wens van de 
Nederlandse regering om het militaire optreden niet dat te laten zijn wat het 
was: een oorlog tegen de Republik Indonesia. 
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De erfenis vol propaganda 
 
In de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog bereikte het bioscoopbezoek in 
Nederland een nooit meer geëvenaard hoogtepunt. Vele Nederlanders 
zagen het Polygoon bioscoopjournaal: in 1946, het hoogtepunt van het 
bioscoopbezoek, kochten ruim 88 miljoen mensen een kaartje.42 Die cijfers 
vallen echter in het niet bij de miljoenen televisiekijkers vanaf de late jaren 
zestig. Voor hen kwamen de beelden van het Gouvernements Filmbedrijf 
het archief uit. Dat die beelden gemaakt waren met een duidelijk doel voor 
ogen was inmiddels vergeten, de afzender stond ook niet op de titelrol. 
Maar de propagandaboodschap was niet verdwenen.  
 In de inleiding van de beroemde Achter het Nieuws uitzending van 17 
januari 1969, waarin dienstplichtig soldaat Joop Hueting voor het eerst 
publiekelijk vertelde over de oorlogsmisdaden die hij in Indonesië had 
gezien, werden beelden getoond uit het Polygoonjournaal. De presentator 
zei vervolgens:  
 

Ja - u zult het met ons eens zijn - films als deze geven nu niet direct 
de indruk dat  de gevechten hard waren. Dat er sprake was van een 
echte frontsituatie of van een jungle-oorlog, die we de laatste tijd zo 
goed hebben leren kennen dankzij de moderne voorlichtingsmedia.43  

 
Hij verwees naar de Vietnamoorlog die op dat moment hevig woedde op 
het televisiescherm en de standaard werd voor een guerrillaoorlog in de 
tropen. Er zijn sinds de jaren zeventig op de Nederlandse televisie talloze 
reportages en documentaires te zien geweest over de koloniale oorlog. 
Telkens weer was en is het voor filmmakers een worsteling als ze een 
verhaal over de koloniale oorlog willen vertellen met archiefmateriaal dat 
overwegend vriendelijk oogt.44  

                                                 
42 Historie Film- en Bioscoopbranche Jaarverslagen (1 mei 1945) 42, http://film-
bioscoopbranche.nl/issue/JRV/1945-05-
01/edition/null/page/42?query=bioscoopbezoek&period=1945-
1950&sort=relevance, geraadpleegd 3 oktober 2018. 
43 BenG, Taak ID  
44 G. Jansen Hendriks, ‘Goodwill ambassador’ - The Legacy of Dutch Colonial 
Films, VIEW 4:8 (2015). Dit artikel is met online filmbeelden (die ook in 
bovenstaand artikel ter sprake komen) te zien  via http://viewjournal.eu/archive-
based-productions/goodwill-ambassador/.  
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 De oorlog in de Indonesische archipel deed in aanblik niet onder 
voor die in Vietnam, alleen is dat zelden op beeld vastgelegd. Er zijn in 2009 
enkele films opgedoken die zijn gemaakt door de Legerfilmdienst, 
waaronder bijzondere kleurenopnames van een brigade mariniers in Oost-
Java. We zien de mannen ploeterend en struikelend door het veld gaan, ze 
moeten schuilen in greppels, er staan dorpen in de brand, er zijn lijken van 
jonge Indonesiërs en er is een stervende Nederlandse soldaat die uit een 
tank wordt gehesen. 45  Het is oorlog in de tropen, het zijn indringende 
beelden, en het is niet verwonderlijk dat ze destijds niet openbaar zijn 
gemaakt. Gewonden en doden, zeker aan de eigen kant, kwamen zelden in 
de media. Het is eerder verbazingwekkend dat dit bewaard is gebleven.46 
Maar vijfenzestig jaar later is het lastig het traditionele beeld van de 
Nederlandse militair die zich vooral bezighoudt met het brengen van ‘recht 
en orde’ en met het helpen van de lokale bevolking nog te doorbreken. 
 Het openbare debat over het Nederlandse optreden in Indonesië is 
de laatste jaren in heftigheid afgenomen. De vondst van een privé-
fotoalbum met enkele kiekjes waarop mogelijk mannen worden 
geëxecuteerd leidde tot discussie, maar vooral tot de constatering dat het tijd 
was om het beestje bij de naam te noemen en het te hebben over een oorlog, 
met alle misdaden die daarmee gepaard kunnen gaan. 47  Een recentelijk 
verschenen proefschrift voegde de daad bij het woord en gaf het laatste 
zetje voor een door de overheid gefinancierd omvangrijk onderzoeksproject 
dat in 2021 moet zijn afgerond.48 
                                                 
45 Zie: Brigadef litsen, een serie ongemonteerde opnames uit 1946 die bewaard wordt 
in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, IMH0095. De beelden zijn 
onder meer gebruikt in Door Soldatenogen, een speciale aflevering van Andere Tijden 
van 27-12-2009, te zien via: https://www.anderetijden.nl/aflevering/251/Door-
soldatenogen. 
46 De beelden zaten middenin een filmrol die begint met een feestelijke militaire 
parade in Soerabaja. Welli cht dat ze daarom over het hoofd zijn gezien en zo 
bewaard bleven. Er zijn verhalen dat de Legerfilmdienst meer van dit type beelden 
heeft opgenomen, maar dat die zijn vernietigd bij vertrek uit de kolonie.  
47 L. Nicolasen, Eerste foto’s ooit van executies Nederlands leger in Indië, in De 
Volkskrant , 10 juli 2012. Https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-
foto-s-ooit-van-executies-nederlands-leger-in-indie~bbd223d6/, geraadpleegd 3 
oktober 2018. 
48  R. Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor (Amsterdam 2016). Het 
onderzoeksproject heeft een eigen website: https://www.ind45-50.org/. Hier 
worden lopende resultaten bijgehouden.  
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 Onderzoek naar film staat niet op het programma en de kans is klein 
dat er nog veel nieuw beeld boven water komt.49 Dan is de vraag of de films 
van het Gouvernements Filmbedrijf, origineel bronmateriaal in de strikte 
historische zin, een waarheidsgetrouwe blik op de werkelijkheid van toen 
geven. Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat het antwoord daarop 
ontkennend is. De films zijn vooral een goede bron voor het ‘wensdenken’ 
van de Nederlandse overheid, of minder aardig gezegd: voor de propaganda 
waarmee de overheid de Nederlandse bevolking (en zichzelf) misleidde.  
 De filmbeelden die gemaakt zijn door het Gouvernement Filmbedrijf 
geven nauwelijks inzicht in de werkelijke situatie in Indonesië in de periode 
1946-1949. Hun waarde ligt eerder in de wijze waarop ze een gewenste 
werkelijkheid creëren. Ze kunnen een nieuwe lading krijgen als ze 
gecombineerd worden met meer werkelijkheidsgetrouwe bronnen als 
dagboeken, brieven, officiële rapporten en zelfs amateurfilms uit die periode. 
Maar het blijft lastig om in de vrolijk kijkende militairen uit Soldaat Overzee 
mannen te zien die enkele dagen eerder een kampong in brand hebben 
gestoken.  
 

                                                 
49 Jansen Hendriks, Een voorbeeldige kolonie, 365. 
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Een essentieel onderdeel van de culturele revolutie van de jaren zestig was 
de fundamentele verandering van het beeld van de Verenigde Staten. Het 
beeld van de Verenigde Staten als de genereuze overwinnaar van de Tweede 
Wereldoorlog en de betrouwbare leider van het Vrije Westen veranderde in 
dat van een kwaadaardige imperialistische mogendheid. Deze verandering 
voltrok zich wonderlijk snel tussen 1963 en 1972.  
 Amerika’s imago en prestige waren op hun hoogtepunt met 
Kennedy’s toespraak in Berlijn in juni 1963 en Martin Luther Kings Mars 
op Washington in augustus van datzelfde jaar. De wereldwijde rouw na de 
dood van Kennedy in november 1963 was de laatste keer dat de wereld zich 
eendrachtig om Amerika heen schaarde. Daarna begon de neergang. De 
foto van het overvolle plein voor Rathaus Schöneberg in Berlijn staat in 
schril contrast met de massale Vietnamdemonstraties een paar jaar later. 
Rond 1972 was van de Amerikaanse geloofwaardigheid weinig meer over. 
De publicatie van de foto van het ‘napalmmeisje’ was de afsluiting van dit 
proces van onttakeling.  
 Omdat de meeste regeringen in het Westen lid waren van de Noord 
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), was kritiek op de Verenigde 
Staten impliciet ook kritiek op de eigen nationale regering. Als bondgenoot 
waren deze regeringen ‘medeplichtig’ aan de Amerikaanse politiek. 
Regeringen moesten in hun parlementen het bondgenootschap verdedigen 
en zij deden dit met steeds minder overtuiging. Arthur Marwick concludeert 
dan ook: ‘Since their own governments refused to condemn American 
involvement, it became yet another issue to add to their own more 
immediate grievances’. 1 Het brandpunt van de protesten was de oorlog in 
Vietnam.2 
 De meeste kritiek was verbaal en werd geformuleerd in boeken, 
pamfletten en toespraken, maar de visuele boodschappen van iconische 
foto’s speelden tevens een centrale rol in het slopen van het Amerikaanse 

                                                 
1. A. Marwick, The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United 
States, c. 1958-c.1974 (Oxford 1998) 543. 
2. Over Vietnam in Nederland zie R. van der Maar, Welterusten mĳnheer de president 
(Amsterdam 2007). 
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prestige en morele geloofwaardigheid. Een rol die meer aandacht verdient 
van historici. 
  In dit artikel ga ik in op de cruciale rol die iconische foto’s speelden 
in de culturele revolutie van de jaren zestig. Door een analyse van de visuele 
retoriek zal blijken waarom iconische foto’s een specifieke impact hadden 
en een eigen boodschap overbrachten. Foto’s zijn namelijk meer dan een 
illustratie van de geschiedenis. Dankzij een eigen retoriek spelen foto ’s een 
zelfstandige rol in de samenleving en politiek. Met deze innovatieve en nog 
weinig gebruikte aanpak om de rol van foto’s in het publieke debat en het 
politieke domein te analyseren, kunnen historici een nieuw 
onderzoeksterrein ontsluiten. 
 In de eerste plaats zal ik het concept ‘iconische fotografie’ definiëren. 
In de tweede plaats ga ik dieper in op het concept van ‘visuele retoriek’. Ik 
zal proberen vast te stellen welke factoren de retoriek van een beeld bepalen 
en hoe foto’s een zelfstandige rol spelen in het publieke domein en de 
politieke arena. In de derde plaats worden deze concepten toegepast op een 
tweetal casestudies. Het geval Vietnam wordt toegelicht aan de hand van het 
zogeheten ‘My Lai Massacre’. Het geval van Amerika als imperialist en de 
medeplichtigheid van andere regeringen komt aan de orde aan de hand van 
de foto van de dood van de Duitse demonstrant Benno Ohnesorg uit 2 juni 
1967 en de foto van de ‘lijkschouwing’ van Che Guevara uit oktober 1967. 
De conclusie wordt gegeven in de vorm van een drietal stellingen over het 
belang van visuele retoriek als gereedschap voor historici en andere 
onderzoekers.  
 
 
Iconische foto’s - een definitie 
 
Verschillende auteurs formuleren eigen definities van iconische foto’s. Uit al 
deze formuleringen laat zich een handzame definitie destilleren met een 
viertal essentiële elementen. 1. Het betreft persfoto’s die gemaakt zijn om te 
publiceren in gedrukte of digitale nieuwsmedia. 2. Deze foto’s genieten een 
brede bekendheid en hebben een grote verspreiding. 3. De levensduur en 
daarmee de boodschap van de foto’s wordt verlengd, omdat ze vaak worden 
gereproduceerd in verschillende media, prijzen winnen en een zogeheten 
afterlife hebben in zowel overzichtswerken als jaar- en schoolboeken. 
Sommige iconen hebben een afterlife als postzegel, kunstwerk, standbeeld, 
cartoon of zelfs als andere foto’s. Dergelijke iconen zijn in de regel geheel 
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onthecht van de oorspronkelijke context en zijn geëvolueerd tot 
zelfstandige symbolen. De foto van het ‘napalmmeisje’ is hiervan een 
treffend voorbeeld. Vanwege hun ‘power of epic concentration’ worden 
deze foto’s onderdeel van het collectieve geheugen. 3  In veel gevallen 
vervangen dergelijke iconen de authentieke individuele herinneringen. In 
zekere zin is het collectieve geheugen opgebouwd uit een verzameling 
iconen en zijn beelden aanzienlijk belangrijker dan woorden. Wie herinnert 
zich nog de commentaren in kranten en televisie over 11 september 2001? 
Maar de beelden van de rokende torens en de Falling Man zullen altijd bij 
ons zijn. 

4. Het belangrijkste element: iconische foto’s hebben een eigen 
overtuigingskracht vanwege hun ‘visual eloquence that acquire exceptional 
importance within public life’. 4  In de regel zal deze ‘visuele 
welsprekendheid’ de kijker oproepen om te protesteren tegen de situatie die 
op de foto te zien is. Dankzij deze ‘welsprekendheid’ spelen iconen een 
belangrijke rol in de politieke arena. De Duitse kunsthistoricus Horst 
Bredekamp ziet een overeenkomst met de klassieke ‘speech act’, de 
taalhandeling van John Searle. Bredekamp gaat ervan uit dat beelden een 
Bild-Akt zijn, een ‘beeldhandeling’ die een beroep op ons doet als burgers 
van democratische samenlevingen. 5 Iconische beelden spelen daarom een 
belangrijke rol in het politieke debat. Ze roepen op tot actie en protest en 
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Visuele retoriek in iconische foto’s 
 
Een aantal onderzoekers heeft zich beziggehouden met iconische fotografie. 
Invloedrijk zijn de Amerikaanse David D. Perlmutter en het tweetal Robert 
Hariman en John Louis Lucaites, beide eveneens afkomstig uit de 

                                                 
3. R. Kroes, Photographic memories: private pictures, public images, and American history 
(Hanover, NH: Dartmouth College Press 2007) 13. 
4. R. Hariman en J.L. Lucaites, No caption needed: iconic photographs, public culture, and 
liberal democracy (Chicago 2007) 45. 
5. Horst Bredekamp, Theorie des  Bildakts: Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007 (Berlin  
2010). 
6. Hariman en Lucaites, No caption needed, 3. 
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Verenigde Staten. De Duitse historicus Gerhard Paul heeft een aantal 
monumentale studies op zijn naam. In Nederland zijn de historicus Martijn 
Kleppe en de Amerikanist Rob Kroes toonaangevend. Zij hebben duidelijk 
gemaakt dat iconische foto’s meer zijn dan een illustratie van voorbije 
gebeurtenissen en ook een zelfstandige rol in de politieke arena vervullen. 
Deze auteurs zijn echter onduidelijk over het mechanisme achter de ‘visuele 
welsprekendheid’ van iconische foto’s. Waar komt die welsprekendheid 
vandaan? Waarom zijn deze beelden ‘a call to action’? En: wat beweegt 
kijkers om hun stem te verheffen en te eisen dat politici of instituties actie 
gaan ondernemen? 
 Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in onderzoeken naar 
retoriek- en argumentatietheorie. Binnen dit veld hebben onderzoekers de 
basisprincipes van de klassieke retorica toegepast op cartoons, om zo de 
overtuigingskracht van cartoons te expliciteren. Het duo Martin J. Medhurst 
en Michael A. Desousa heeft hierbij pionierswerk verricht.7 Andere auteurs, 
onder wie in het bijzonder Joost Schilperoord en Jens E. Kjeldsen, zijn 
hierop doorgegaan. Zij analyseerden niet alleen cartoons, maar ook foto ’s.8 
Probleem is dat deze onderzoekers geen antwoord hebben gegeven op de 
vraag: waar berust de zeggingskracht van iconische foto ’s op? Deze vraag is 
nog onvoldoende onderzocht in termen van retorica.  

Visuele retoriek is een methode om te beschrijven hoe beelden een 
boodschap overbrengen. Net als de mondelinge en schriftelijke retoriek, 
maakt ook de visuele retoriek gebruik van klassieke retorische stijlfiguren. 
Begrippen uit de klassieke retorica kunnen dus worden gebruikt om de 
overtuigingskracht van iconische foto’s te analyseren. In de klassieke 
retorica bestaan er verschillende genres. 9  In dit onderzoek zijn alleen 
‘deliberatief’ en ‘epideictisch’ van belang.  
 In het deliberatieve genre wordt het publiek aangespoord om een 
bepaald oordeel te vellen over een situatie en wordt een oproep gedaan om 

                                                 
7. M.J. Medhurst en M.A. Desousa, ‘Political Cartoons as Rhetorical Form: A 
Taxonomy of Graphic Discourse,’ Communication Monographs 48 (September 1981) 
197-236. 
8. J.E. Kjeldsen, ‘The rhetorical and argumentative potentials of press photography’  
in Multimodal Argumentation and Rhetoric in Media Genres, A. Tseronis en C. Forceville 
ed. (Amsterdam 2017)  51-79 en J. Schilperoord, ‘Raising the Issue: A Mental-Space 
Approach to  Iwo Jima-Inspired Editorial Cartoons,’ Metaphor and Symbol 28:3 (2013) 
185-212. 
9. G.A. Kennedy, A new history of  classical rhetoric  (Princeton 1994) 4. 



Willem Melching 
 

 
84 

Verenigde Staten. De Duitse historicus Gerhard Paul heeft een aantal 
monumentale studies op zijn naam. In Nederland zijn de historicus Martijn 
Kleppe en de Amerikanist Rob Kroes toonaangevend. Zij hebben duidelijk 
gemaakt dat iconische foto’s meer zijn dan een illustratie van voorbije 
gebeurtenissen en ook een zelfstandige rol in de politieke arena vervullen. 
Deze auteurs zijn echter onduidelijk over het mechanisme achter de ‘visuele 
welsprekendheid’ van iconische foto’s. Waar komt die welsprekendheid 
vandaan? Waarom zijn deze beelden ‘a call to action’? En: wat beweegt 
kijkers om hun stem te verheffen en te eisen dat politici of instituties actie 
gaan ondernemen? 
 Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in onderzoeken naar 
retoriek- en argumentatietheorie. Binnen dit veld hebben onderzoekers de 
basisprincipes van de klassieke retorica toegepast op cartoons, om zo de 
overtuigingskracht van cartoons te expliciteren. Het duo Martin J. Medhurst 
en Michael A. Desousa heeft hierbij pionierswerk verricht.7 Andere auteurs, 
onder wie in het bijzonder Joost Schilperoord en Jens E. Kjeldsen, zijn 
hierop doorgegaan. Zij analyseerden niet alleen cartoons, maar ook foto ’s.8 
Probleem is dat deze onderzoekers geen antwoord hebben gegeven op de 
vraag: waar berust de zeggingskracht van iconische foto ’s op? Deze vraag is 
nog onvoldoende onderzocht in termen van retorica.  

Visuele retoriek is een methode om te beschrijven hoe beelden een 
boodschap overbrengen. Net als de mondelinge en schriftelijke retoriek, 
maakt ook de visuele retoriek gebruik van klassieke retorische stijlfiguren. 
Begrippen uit de klassieke retorica kunnen dus worden gebruikt om de 
overtuigingskracht van iconische foto’s te analyseren. In de klassieke 
retorica bestaan er verschillende genres. 9  In dit onderzoek zijn alleen 
‘deliberatief’ en ‘epideictisch’ van belang.  
 In het deliberatieve genre wordt het publiek aangespoord om een 
bepaald oordeel te vellen over een situatie en wordt een oproep gedaan om 

                                                 
7. M.J. Medhurst en M.A. Desousa, ‘Political Cartoons as Rhetorical Form: A 
Taxonomy of Graphic Discourse,’ Communication Monographs 48 (September 1981) 
197-236. 
8. J.E. Kjeldsen, ‘The rhetorical and argumentative potentials of press photography’  
in Multimodal Argumentation and Rhetoric in Media Genres, A. Tseronis en C. Forceville 
ed. (Amsterdam 2017)  51-79 en J. Schilperoord, ‘Raising the Issue: A Mental-Space 
Approach to  Iwo Jima-Inspired Editorial Cartoons,’ Metaphor and Symbol 28:3 (2013) 
185-212. 
9. G.A. Kennedy, A new history of  classical rhetoric  (Princeton 1994) 4. 

Beeldenstorm 
 

 
85 

actie te ondernemen. Of zoals Jens E. Kjeldsen het formuleert: ‘an attempt 
to convince a relevant audience of a claim about what we collectively should 
do or how we should act. (…) providing good reasons for actions or 
evaluations’. 10  Om een voorbeeld te geven: de foto uit 1972 van het 
‘napalmmeisje’ was een appèl -a call to action- van het publiek aan de 
Amerikaanse regering om een einde te maken aan het lijden van de 
Vietnamese bevolking.11 
 Het epideictische genre is bedoeld voor feestelijk of plechtige 
gelegenheden en wordt gebruikt om een situatie of persoon te prijzen of te 
veroordelen op grond van gemeenschappelijke waarden.12 Dit is ook van 
toepassing op foto’s en in het bijzonder op historische foto ’s die hun 
nieuwswaarde inmiddels hebben verloren. De afgebeelde situatie kan niet 
meer worden veranderd, de verantwoordelijke politici zijn waarschijnlijk 
niet meer in functie. Maar de foto’s hebben nog steeds retorische 
zeggingskracht omdat ze nu appelleren aan meer abstracte en universele 
waarden. Een klassiek voorbeeld is de foto van de poort van Auschwitz. 
Het kamp is sinds 1945 gesloten, maar de foto herinnert ons aan het belang 
van gemeenschappelijke waarden en bekritiseert de schending van deze 
waarden.  
 Uiteraard kunnen iconische foto’s evolueren van het deliberatieve 
naar het meer universele, epideictische genre. Het ‘napalmmeisje’ is een 
klassiek voorbeeld van dit proces. De foto stamt uit 1972 en is inmiddels 
geëvolueerd tot een universeel symbool van kinderen als oorlogsslachtoffer 
en is waarschijnlijk de meest bekende foto ter wereld. 
 
 
Topos en analogie 
 
Het voornaamste overtuigingsmiddel in de visuele retoriek is een topos. Topoi 
in de klassieke retorica zijn ‘ethical or political premises on which an 
argument can be built’.13 Ik zou het als volgt willen formuleren: In de visuele 
retoriek zijn topoi beelden en verhalen die de kijker al kent. De kijker vergelijkt 
vervolgens het iconische beeld met die beelden en verhalen. De verschillen en 

                                                 
10. Kjeldsen, ‘The rhetorical and argumentative potentials,’ 54. 
11. Perlmutter, Outrage, passim; Hariman en Lucaites, No Caption, 173 en 364. 
12. Kennedy, Classical Rhetoric, 4 en 58. 
13. Kennedy, Classical Rhetoric, 5. 
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overeenkomsten die uit deze vergelijking naar voren komen, zijn de visuele argumenten die 
de kijker activeren. 
 De ‘visuele welsprekendheid’ van iconische foto’s is gebaseerd op de 
topoi, in de regel bekende beelden en verhalen. Met name religieuze kunst 
en Bijbelse verhalen zijn een schatkamer van sterke en effectieve topoi. 
Kjeldsen noemt het de retorische kracht van ‘allusions to general pictorial 
themes or common places (topoi) evoking a cultural memory of shared 
narratives or myths.’14 Hij gaat echter niet dieper op deze constatering in. 
 Het vergelijken van het nieuwe beeld met het bekende, speelt een 
essentiële rol in de visuele retoriek. In de retoriek staat deze vergelijking 
bekend als de analogie: de argumentatie komt voort uit het vergelijken van 
het nieuwe beeld met de bekende beelden. De kijker zal het nieuwe beeld 
interpreteren aan de hand van de normen en waarden die hij of zij toedicht 
aan de reeds bekende beelden.  
 Een analogie is een visueel handvat om een gecompliceerd en 
abstract argument te formuleren over de situatie die op de foto wordt 
afgebeeld, door deze te vergelijken met bekende beelden en verhalen. Een 
concreet voorbeeld: foto’s van soldaten die in Vietnam vastzitten in de 
modder worden vergeleken met de bekende beelden van de Eerste 
Wereldoorlog en met de kennis en gevoelens van de beschouwer over de 
Eerste Wereldoorlog. De conclusie is onontkoombaar: ook Vietnam is een 
zinloze en niet te winnen oorlog zonder helden en met alleen maar 
slachtoffers.  
 De analogie waarin een beroep wordt gedaan op topoi is de essentie 
en de voornaamste bron van retorische kracht van deze iconische foto’s. 
Een analogie is meer dan een vergelijking: een analogie communiceert 
abstracte ideeën en concepten. 
 Bepaalde presentatietechnieken uit het repertoire van de fotograaf 
versterken de visuele argumenten en trekken de aandacht van de 
beschouwer. Om enkele veelgebruikte technieken te noemen: de 
kwetsbaarheid van het (naakte) lichaam, moeder en kind, onschuldige 
kinderen en de tegenstelling tussen mens en machine. Fotografen gebruiken 
ook effecten zoals het contrast tussen groot-klein en licht-donker. Ten 
slotte kan compositie het argument versterken. Iconen hebben in de regel 
een relatief simpele en ‘makkelijk leesbare’ compositie. 
 
                                                 
14. J.E. Kjeldsen, ‘Formulas of Prize-Winning Press Photos’ in Verbal and Visual  
Rhetoric in a Media World, eds. Hilde van Belle e.a. (Amsterdam 2014) 465. 
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De casestudies 
 
De analyse van de twee casestudies is gebaseerd op de rol van topoi en de 
analogieën die worden opgeroepen tussen het nieuwe beeld en de beelden 
en verhalen die de kijker al kent. De analogie speelt een centrale rol. De foto 
beïnvloedt de kijker omdat hij of zij de foto vergelijkt met reeds bekende 
beelden en verhalen. Deze bekende beelden kunnen schilderijen, tekeningen 
of zelfs andere foto’s zijn. Ze kunnen religieus, historisch of literair zijn. De 
door mij onderzochte iconen zijn beroemde foto ’s, maar in principe is deze 
aanpak ook toepasbaar op minder bekende foto ’s. Het ‘mechanisme’ achter 
de impact van de foto’s blijft hetzelfde.  
 In de casestudies geef ik eerst een korte historisch context om 
vervolgens het beeld te analyseren in de termen van de visuele retoriek. Als 
laatste wordt kort ingegaan op het afterlife van de foto’s.  
  De eerste casestudie is de Vietnamoorlog en bestaat uit een tweetal 
foto’s die betrekking hebben op de zogeheten ‘My Lai massacre’. Deze 
casus is een voorbeeld van het gebruik van de Holocaust-topos. De tweede 
casestudie laat slachtoffers zien van het Amerikaanse imperialisme. Deze 
casus is een voorbeeld van het gebruik van de Kruisiging-topos. De foto uit 
Duitsland en die uit Zuid-Amerika worden gezamenlijk behandeld, omdat 
ze dezelfde topos gebruiken en omdat het in beide gevallen gaat om indirecte 
slachtoffers van de Amerikaanse buitenlandse politiek. 
 
 
My Lai: de Holocaust-topos 
 
Op 16 maart 1968 vernietigde het Amerikaanse leger een aantal Vietnamese 
dorpen. Dit groepje dorpen stond onder verschillende namen bekend, maar 
in de wereldpers werden ze samengevat als ‘My Lai’. Hierbij kwamen circa 
vijfhonderd mensen om, onder wie veel vrouwen en kinderen. Aanvankelijk 
verdween deze slachting in de doofpot: een intern onderzoek liep op niets 
uit. Totdat de onderzoeksjournalisten Seymour Hersh en Wayne Greenhaw 
hier lucht van kregen. Ze publiceerden hun verhaal op 12 november 1969. 
The Plain Dealer, een dagblad uit Cleveland, publiceerde als eerste het verhaal 
inclusief foto’s van dode dorpelingen. My Lai was onmiddellijk 
wereldnieuws en werd binnen de kortste keren een synoniem voor 
Amerikaans wangedrag. In Nederland was het een paar dagen later al 
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voorpaginanieuws. Ook over het proces tegen de zondebok, luitenant 
William Calley, dat plaatsvond in november 1970 werd uitgebreid bericht. 
 Er zijn twee foto’s die telkens terugkomen. De eerste laat een 
zandweg zien met tenminste twaalf dode mensen in burgerkleding. Deze 
foto stond op de voorpagina van de Plain Dealer [Afbeelding 1].  
 

 
 

Afb. 1:  My Lai Massacre,  foto  door R.L. Haeberle,  16 maart  1968 
Bron: Wikimedia Commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_Lai_massacre.jpg, 
geraadpleegd op 8 oktober 2018. 

 
Opmerkelijk is dat veel andere media deze complete voorpagina afdrukten, 
incluis deze foto. De tweede foto laat een groep vrouwen en kinderen zien, 
waarschijnlijk in afwachting van hun executie. 
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Afb. 2: My Lai Massacre, foto door R.L. Haeberle, 16 
maart 1968. Bron: Wikimedia Commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_Lai_m
assacre_woman_and_children.jpg, geraadpleegd op 8 
oktober 2018. 

 
Beide foto’s laten het Holocaust-topos zien, zoals het publiek dat kent van 
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Er is een sterke analogie met de foto ’s 
van Duitse kampen en van de misdaden van de Einsatzgruppen en de 
Wehrmacht. De foto met de weg en de stapel lijken vertoont een treffende 
overeenkomst met foto’s uit Bergen Belsen en andere concentratiekampen.  
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Afb. 3: Bergen Belsen, foto door George Rodger, 1945. 
Bron: The LIFE Picture Collection/Getty Images. 

 
De foto van de groep vrouwen heeft een eveneens duidelijke analogie met 
foto’s van de Einsatzgruppen. Op die foto’s zien we tevens doodsbange 
vrouwen die hun dood tegemoet gaan. Op de foto van My Lai zien we een 
van de vrouwen haar kleren in orde maken. Het is zeer waarschijnlijk dat ze 
kort tevoren is verkracht: een treffende analogie met foto’s van slachtoffers 
van de SS. Op de foto’s uit de Tweede Wereldoorlog zien we ook naakte of 
gedeeltelijk ontklede vrouwen.  
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Afb. 4: Šķede, nabij Liepāja, Letland , 1941. Bron: U.S. Holocaust 
Memorial Museum, fotonummer 19121. 

 
Uit het werk van onderzoekers als Barbie Zelizer weten we dat de foto van 
het groepje vrouwen tot een eigen genre behoort: mensen die op het punt 
staan te sterven.15 Wij weten dat zij een paar seconden of minuten na het 
klikken van de sluiter vermoord zijn. Deze wetenschap geeft dergelijke 
foto’s een macabere aantrekkingskracht. 
 
  
Het afterlife van de My Lai foto’s 
 
De My Lai foto’s waren vanaf de eerste publicatie op 20 november 1969 
iconisch. Het tijdschrift Life publiceerde twee weken later een lang verhaal 
over My Lai. De kleurenfoto’s van de lijken op de zandweg en de groep 
vrouwen maakten een verpletterende indruk. Buitenlandse kranten en 
tijdschriften zoals Der Spiegel, brachten veelal reproducties van de 
voorpagina van de Plain Dealer. Nederlandse kranten waren in deze jaren 
nog terughoudend met het publiceren van foto’s van doden. Wel verwezen 
zij in hun verhalen naar de foto’s. 
 My Lai werd het symbool van alles wat er misging in Vietnam en nog 
steeds worden de voorpagina van Plain Dealer en de foto van de groep 

                                                 
15. B. Zelizer, About to die: how news images move the public (New York 2010). 
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vrouwen geregeld gebruikt. Ook zijn er cartoons waarin My Lai een rol 
speelt. Zo publiceerde de Nederlands-Duitse cartoonist Fritz Behrendt op 
25 november 1969 een cartoon waarin hij My Lai vergeleek met 
nazimisdaden en koloniale oorlogen. 
 

 
 

Afb. 5: ‘Het einde is nog niet in zicht’, door Fritz Behrendt. 
Bron: Het Parool, 25-11-1969 

 
 In Nederland werd My Lai vergeleken met de misdaden van het 
Nederlandse leger ten tijde van de ‘Politionele acties’ in de jaren 1945-1949. 
My Lai geldt wereldwijd nog steeds als een klassiek voorbeeld van excessief 
geweld van een regulier leger tegen onschuldige en weerloze burgers en 
vrouwen en kinderen in het bijzonder. 

Het gebruik van de Holocaust-topos was verwoestend voor de 
Amerikaanse reputatie. Evenals de nazi’s hadden de Amerikanen geen enkel 
respect voor burgers in oorlogstijd en aarzelden ook zij niet om weerloze 
vrouwen en kinderen te verkrachten en te vermoorden. De analogie van de 
foto’s uit Vietnam met die van het Oostfront en de kampen bracht het 
misdadige karakter van de Vietnamoorlog naar voren. Uit de vergelijking 
van de My Lai foto’s met hun voorgangers uit de Tweede Wereldoorlog kon 
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maar een conclusie worden getrokken: Amerikanen zijn net zo misdadig als 
nazi’s. 
 In verschillende kranten uit 1969 verklaarde een voormalig 
medewerker van de processen van Neurenberg dat de misdaden in Vietnam 
vergelijkbaar waren met die van de nazi’s. Tal van kranten, waaronder 
Nederlandse, vergeleken in hun commentaren My Lai met het lot van het 
Franse Oradour en het Tsjechische Lidice, dorpen die door de nazi’s 
werden uitgemoord. Duidelijker kon het volkomen verlies van Amerikaans 
moreel gezag niet worden geformuleerd. 
 
 
Martelaren in de strijd tegen het imperialisme: de Kruisiging Topos 
 

 
 

Afb. 6: Dood van Benno Ohnesorg,  2 juni 1967. Bron: 
DPA 

 
De foto uit Duitsland laat Benno Ohnesorg zien. Deze student werd op 2 
juni 1967 doodgeschoten door een politieman tijdens het staatsbezoek van 
de Sjah van Perzië Mohammad Reza Pahlav aan West-Berlijn. Al bij 
voorbaat had de politie besloten om de demonstranten een lesje te leren en 
voor eens en altijd een einde te maken aan de onrust in de stad. Opvallend 
was dat agenten van de Savak, de gevreesde Perzische geheime dienst, 
openlijk samenwerkten met de Berlijnse politie en zonder enige remming 
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demonstranten in elkaar sloegen. Tijdens een achtervolging werd Ohnesorg, 
student en vader van een zoon, van achteren in zijn hoofd geschoten door 
de Duitse politieman Karl-Heinz Kurras. 
 De Argentijnse arts Che Guevara was een van de leidende figuren in 
de Cubaanse revolutie. Na de overwinning werd hij minister, maar dat was 
niet zo’n succes. Mede daarom besloot hij er weer als guerrillastrijder op uit 
te gaan. De bedoeling was de Cubaanse revolutie te exporteren naar andere 
Zuid-Amerikaanse landen. Hij sloot zich aan bij het Boliviaanse verzet. 
Maar hij werd verraden en op 7 oktober 1967 in een hinderlaag gelokt en 
gevangengenomen. Bij zijn aanhouding was hij gewond, maar hij verkeerde 
niet in levensgevaar. Ondanks het feit dat de Amerikanen hem wilden 
verhoren, gaf de Boliviaanse president opdracht om Guevara te executeren. 
Op 8 oktober werd hij verschillende malen onder vuur genomen. Het moest 
eruit zien alsof hij bij een ontsnappingspoging was neergeschoten. 
Vervolgens werd zijn lijk overgebracht naar het mortuarium van 
Vallegrande, daar is een serie foto’s gemaakt op 9 oktober 1967. De 
Boliviaanse overheid wilde duidelijk maken dat Guevara echt dood was, dit 
om mythevorming te voorkomen. De meest verspreide foto toont Guevara 
liggend op een tafel met een groepje militairen en enkele burgers eromheen. 
 

 
Afb. 7: The Passion of Che. Bron: Freddy Alborta,  
Vallegrande Bolivia, 10 oktober 1967.  
http://www.tecnologiafotografica.com/falborta1.htm , 
geraadpleegd op 8 oktober 2018.  
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Zowel de foto’s van Ohnesorg als die van Guevara tonen dezelfde topos: de 
Kruisiging. Op basis van het Bijbelverhaal en apocriefe verhalen zijn rondom 
de dood van Christus een aantal sterke en wijd verspreide beelden ontstaan. 
 

 
 

Afb. 8: ‘The Deposition from the Cross. From the painting by Paul 
Delaroche’  Bron: J. Ruutz Rees, Horace Vernet (Londen, 1894) 
http://etc.usf.edu/clipart/plants/live_oak_1.html, geraadpleegd op 
8 oktober 2018.  

 
Klassiek is natuurlijk de Pietà, een apocrief verhaal: Maria heeft het lijk van 
haar zoon in haar armen. Een universele emotie: een moeder rouwt om haar 
dode zoon. Andere beelden uit deze context zijn: de bespotting van 
Christus aan het kruis door Romeinse soldaten en het lichaam van Christus 
na de kruisafname, omringd door zijn volgelingen. 
 De foto van Ohnesorg is zonder meer een Pietà, de vrouw heeft hem 
in zijn armen genomen. Dit is weliswaar niet zijn moeder, maar het is wel 
degelijk een zorgzame vrouw. De foto van Guevara heeft motieven 
ontleend aan de kruisafname en de kruisiging. De enscenering op de tafel in 
het mortuarium is een perfecte analogie. Maar er zit een dubbele bodem in: 
de omstanders zijn geen apostelen maar vijanden. Dat wekt associaties op 
met het verhaal dat Romeinse soldaten grappen maakten en dobbelden om 
zijn kleren, terwijl Jezus stervende was aan het kruis. Dat maakt de analogie 
nog sterker: de imperialistische bezetter ontheiligt het lichaam van de 



Willem Melching 
 

 
96 

Messias. In de foto zien we de bondgenoten van de Amerikaanse imperialist 
grappen maken bij het lijk van de gesneuvelde legendarische guerrillaleider. 
 
 
Het afterlife van de martelaren-foto’s 
 
In Duitsland is de Ohnesorg-foto een super-icoon. 16  De foto staat in 
praktisch alle boeken en documentaires over de jaren zestig. Niet alleen 
vanwege de fotografische kwaliteit van de foto, maar ook omdat de dood 
van Ohnesorg wordt gezien als de aanzet tot de radicalisering van de Duitse 
studentenbeweging en het ontstaan van het Duitse terrorisme. Voor veel 
latere terroristen was deze moord immers het moment dat zij de West-
Duitse rechtsstaat en politiek de rug toekeerden. Het is niet voor niets dat 
de succesvolle film Der Baader Meinhof Komplex (2008) over de Rote Armee 
Fraktion opent met een nauwgezette reconstructie van wat er op deze dag in 
juni 1967 gebeurde. Op de Duitse televisie gaf de beroemde journaliste 
Ulrike Meinhof haar bittere commentaar op het optreden van de 
autoriteiten op die dag, drie jaar later was ze een van de oprichters van de 
Rote Armee Fraktion. Een andere terroristische beweging droeg de naam 
Bewegung 2. Juni. Dit was niet voor niets: elke Duitser weet wat deze datum 
betekent.  
 Friederike Hausmann, de zorgzame vrouw op de Ohnesorg-foto, 
heeft de publiciteit altijd geschuwd, maar in kroonjaren van het drama van 
1967 en de revolutie van 1968 gaf ze enkele interviews. De dood van 
Ohnesorg was ook een bron van inspiratie voor een roman van de 
beroemde Duitse auteur Uwe Timm, die bevriend was met Ohnesorg. In 
2005 publiceerde hij Der Freund und der Fremde. Eine Erzählung. De 
ontdekking in 2009 dat Ohnesorgs moordenaar als Inoffizielle Mitarbeiter voor 
de Stasi werkte, was het sein voor een fel debat over de bronnen van het 
geweld van de jaren zestig. Sommige commentatoren gaven de Oost-Duitse 
geheime dienst de schuld van het revolutionaire en terroristische geweld dat 
uit de moord van Ohnesorg was voortgekomen. Maar het waren niet de 
Oost-Duitsers die Kurras de hand boven het hoofd hielden. Het waren juist 
de West-Berlijnse politie en rechterlijke macht die Kurras beschermden en 
ervoor zorgden dat hij in dienst van de politie kon blijven. Het geweld 
                                                 
16. M.G. Müller, ‘Der Tod des Benno Ohnesorg.  Ein  Foto als  Initialzündung einer 
politischen Bewegung’ in Das Jahrhundert der Bilder 1949 bis heute, Gerhard Paul ed. 
(Göttingent 2008) 338-345. 
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keerde zich juist tegen deze partijdigheid en de vooringenomenheid van het 
establishment. 
  De kruisigings-foto van Guevara werd en wordt nog steeds geregeld 
afgedrukt, maar wordt in bekendheid overvleugeld door een andere foto. 
Na de dood van Guevara ontdekte de linkse Italiaanse uitgever 
Giangiacomo Feltrinelli op Cuba een foto van de guerrillaleider. De foto 
verscheen wereldwijd in verschillende tijdschriften. In 1967 voegde de Ierse 
kunstenaar Jim Fitzpatrick het destijds modieuze grafische effect toe. Vanaf 
dat moment was de foto het icoon van de revolutie van 1968. Engel 
Verkerke, een Nederlandse uitgever, verdiende een fortuin met zijn 
Guevara-poster. Hij noemde Guevara ‘De Donald Duck van de revolutie’.17 
Waar je Ché ook opplakte, commercieel succes was gegarandeerd. 
 

 
 
Afb. 9: Poster gebaseerd op Alberto Korda’s foto van 
Che Guevara op 5 maart  1960. Bron: Jim Fitzpatrick, 
Che Guevara Poster,  2010  
https://www.jimfitzpatrick.com/product/che-
guevara-poster-free-print-download/, geraadpleegd op 
8 oktober 2018.  
 

                                                 
17. Interview met Engel Verkerke, 
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_478539~portret-engel-verkerke-
2~.html  
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De Kruisigings-topos leent zich goed voor slachtoffers van het 
Amerikaanse imperialisme. Zowel Ohnesorg als Guevara werd beschouwd 
als slachtoffer, zo niet martelaar, van het Amerikaanse imperialisme. Ze 
waren beiden bij volmacht vermoord. Ook al waren het de Berlijnse politie 
en het Boliviaanse leger die de trekker overhaalden, de werkelijke 
moordenaars waren de Amerikanen. Ohnesorg stierf tijdens een 
demonstratie tegen de Sjah van Perzië, een trouwe bondgenoot van de 
Verenigde Staten in de Golf-regio. De openlijke samenwerking van de 
West-Duitse autoriteiten met de Perzische geheime dienst maakte het 
plaatje compleet: Ohnesorg was een slachtoffer van het Amerikaanse 
imperialisme. 
 Het geval Guevara is nog rechtlijniger: hij werd gedood door de 
rechtse regering van Bolivia, een bondgenoot van de Verenigde Staten. 
Historici wijzen erop dat de Amerikanen juist Guevara levend in handen 
wilden krijgen, maar dergelijke subtiliteiten waren destijds niet bekend. De 
publieke opinie concludeerde dat Guevara een slachtoffer was van het 
Amerikaanse imperialisme. Het afterlife van de foto’s maakte van hem een 
onsterfelijke held, de Messias van de Derde Wereld. 
 
 
Conclusie: visuele retoriek en iconische foto’s 
 
Bij wijze van conclusie wil ik drie stellingen formuleren over het gebruik van 
visuele retoriek door historici. In de eerste plaats is visuele retoriek een 
onmisbaar instrument voor historici. Foto’s worden veelal gebruikt als 
illustratie van een historisch verhaal. Historici beseffen zich te weinig dat de 
foto’s een integraal onderdeel zijn van het verhaal. Het concept van de 
beeldhandeling is hierbij nuttig. De ‘welsprekendheid’ van iconische beelden 
maakt het publiek bewust van misstanden en zet aan tot protest en kritiek. 
Daarom zijn deze beelden zelfstandig handelende factoren in het historische 
proces. 

In de tweede plaats geeft klassieke retoriek de middelen om de 
welsprekendheid van foto’s te analyseren. Deliberatieve retoriek heeft een 
impact op het publiek en op politici en andere gezagsdragers omdat deze 
stijlfiguur ‘good reasons for actions or evaluations’ verschaft.18 Dit is van 
toepassing op foto’s die oproepen tot onmiddellijk handelen, of wijzen op 
situaties die zo snel mogelijk moeten worden gecorrigeerd.  
                                                 
18. Kjeldsen, ‘The rhetorical and argumentative potentials,’ 54. 
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 Epideictische retoriek wordt gebruikt ‘to praise or blame’. Na 
verloop van tijd verliezen foto’s hun actualiteit en hun urgentie, maar 
iconische foto’s blijven actief in de publieke arena omdat ze een beroep 
doen op abstracte en universele waarden. Bovendien vinden ze hun weg 
naar het collectieve geheugen. Iconen kunnen zelfs evolueren van 
deliberatief naar epideictisch en zo een toetssteen worden voor 
gemeenschappelijke waarden en normen. 
  In de derde plaats zijn de concepten ‘topos’ en ‘analogie’ geschikte 
instrumenten om iconische foto’s te analyseren Een topos is een beeld of 
een verhaal waarmee de beschouwer goed bekend is. De analogie tussen het 
vertrouwde beeld en het nieuwe beeld vormt het argument. Door de twee te 
vergelijken vormt de beschouwer zelf het argument. Dit argument spoort de 
beschouwer aan om een conclusie te trekken en actie te ondernemen. 
Vanwege dit effect op de beschouwer zijn foto ’s zelfstandig handelende 
actoren in de publieke arena en daarom belangrijk (bronnen)materiaal voor 
historici. 
  De casestudies illustreren de teloorgang van het beeld van de 
Verenigde Staten als een onoverwinnelijke en moreel hoogstaande natie. De 
Verenigde Staten merkten niet dat na de dood van John F. Kennedy de 
wereld veranderde. De Amerikaanse regering en het militaire apparaat 
waren ervan overtuigd dat ze een rechtvaardige oorlog tegen het 
communisme vochten, zowel in Azië als in Latijns-Amerika. Maar ze 
vochten koloniale oorlogen in een post-koloniale wereld. Ook voor hun 
bondgenoten was dit een pijnlijke zaak. Veel van deze iconische foto’s 
achtervolgen de Verenigde Staten nog steeds, omdat ze zich ontwikkelden 
van een deliberatieve ‘call to action’ tot een epideictische uitspraak over hoe 
de Verenigde Staten hun moraliteit verloren. Een verlies waar de Verenigde 
Staten nooit meer van zijn hersteld. 
 In de jaren loop van de jaren zestig realiseerden de Verenigde Staten 
zich voor het eerst sinds 1945 wat het werkelijk betekent om een 
supermacht te zijn. Geen glorieuze overwinningen meer in een 
rechtvaardige oorlog, geen dankbare burgerbevolking meer. De Verenigde 
Staten moesten voortaan smerige oorlogen vechten onder scherp toezicht 
van het alziende oog van de camera. Of zoals Randy Newman al in 1972 
zong: ‘It’s lonely at the top.’ 
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 ‘Generaals vechten altijd de vorige oorlog’, luidt een populair gezegde. In 
de afgelopen eeuw hebben ook Amerikaanse beleidsmakers die zich 
bezighielden met de binnenlandse legitimering van militaire conflicten 
lessen getrokken uit de ervaringen van voorgaande oorlogen. Dit artikel zal 
de ontwikkeling van het binnenlandse Amerikaanse media- en 
propagandabeleid tijdens oorlogen in de twintigste eeuw onder de loep 
nemen. Diverse auteurs hebben zich reeds gericht op elementen van het 
Amerikaanse media en propagandabeleid tijdens de afgelopen eeuw. Meestal 
wordt hierbij gefocust op één oorlog in het bijzonder1 of wordt er sterk 
ingezoomd op één specifiek element van het beleid. 2  Een uitzondering 
betreft het werk van de Amerikaanse historica Susan Brewer. In haar boek 
Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the Phillipines to Iraq 
bespreekt zij het Amerikaanse media- en propagandabeleid in de context 
van zes verschillende oorlogen.3 Deze langere termijn biedt de mogelijkheid 
om te kijken naar grotere patronen van continuïteit en verandering. Dat is 

                                                 
1  Zie onder meer: A. Axelrod, Selling the Great War: The Making of  American 
Propaganda (New York 2009); G. Horten, Radio Goes to War; S. Casey, Selling the Korean 
War: Propaganda,  Politics and Public Opinion 1950-1953 (New York 2008); D. C. Hallin, 
The ‘Uncensored War’: The Media and Vietnam (Berkeley 1989); C. R. Wyatt,  Paper 
Soldiers: The American Press and the Vietnam War (Chicago 1993); W.L. Bennet en D.L. 
Palatz, Taken by Storm: The Media, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy in the Gulf  War 
(Chicago 1994); D. Kellner,  The Persian  Gulf  TV War  (San Francisco 1992); S.  
Faghmy en Th. J. Johnson, ‘“How we performed”: Embedded Journalists’ attitudes 
and perceptions towards covering the Iraq War’,  Journalism and Mass Communication 
Quarterly, juni 2005, 82:2, 301-317.   
2 Zie onder meer:  Chr.  Paul en  J. J. Kim, Reporters on the Battlef ield: The Embedded Press 
System in Historical Context  (Santa Monica 2004);  S.  L.  Carruthers, The Media at War 
(New York 2011); R. Mann, Wartime Dissent in America: a history and anthology  (New 
York 2010). 
3 S. Brewer,  Why America Fights: Patriotism and War Propaganda f rom the Philippines to 
Iraq (Oxford 2009). 
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ook de ambitie van dit artikel. Daarbij zal de nadruk echter meer specifiek 
liggen op de wijze waarop de herinnering aan voorgaande conflicten leidde 
tot aanpassingen in het beleid tijdens oorlogen die volgden. Hierbij zullen 
drie fases worden onderscheiden. In de eerste plaats zal gekeken worden 
naar de periode van de wereldoorlogen waarin de gehele Amerikaanse 
bevolking werd gemobiliseerd om een bijdrage te leveren in deze ‘totale’ 
oorlogen. De tweede fase betreft de conflicten in Korea en Vietnam, die 
plaatsvonden binnen het kader van de Koude Oorlog en gepaard gingen 
met de opkomst van de televisie als nieuwsbron. De derde fase betreft de 
periode die volgde op de Vietnamoorlog en die werd gekarakteriseerd door 
een zoektocht naar manieren om de terugkomende spanningen tussen 
journalisten en het leger – gekarakteriseerd door de tegenstrijdige belangen 
van operationele veiligheid en persvrijheid – te mediëren.  
 
 
De wereldoorlogen: van ‘the greatest adventure in advertising’ naar 
de ‘strategy of truth’ 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gehele arsenaal van de nieuwste 
massamedia en de opkomende PR-industrie ingezet om de Amerikaanse 
deelname aan deze strijd te ‘verkopen’ aan de Amerikaanse burger. Het 
betrof dan ook een ‘totale’ oorlog: de gehele bevolking diende 
gemobiliseerd te worden om een bijdrage te leveren. Dit gebeurde door 
doelgerichte campagnes afgestemd op specifieke doelgroepen. Zo werden 
mannen opgeroepen om in het leger te dienen, vrouwen om hun plek in te 
nemen in de oorlogsindustrie en kinderen om oorlogsobligaties te verkopen 
of hun eigen groentetuintje aan te leggen. Films, posters, cartoons, 
advertenties en slogans; alle beschikbare middelen werden van stal gehaald.4 

De Amerikaanse propagandacampagne werd strak gecoördineerd 
door het Center for Public Information (CPI), bestaande uit een gemêleerd 
gezelschap van overheidsfunctionarissen, academici, kunstenaars, 
journalisten en individuen uit de reclamewereld die zich tijdelijk inzetten 
voor de oorlogsinspanning. Aan het hoofd van het CPI stond de 

                                                 
4 Axelrod, Selling the Great War, 93-96; J. Wolschke-Bulmahn, ‘From the War-
Garden to the Victory Garden: Political Aspects of Garden Culture in the United 
States during World War I’, Landscape Journal 11:1 (1992) 51-57; Brewer, Why 
America Fights, 55-69. 
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voormalige onderzoeksjournalist George Creel. 5 Volgens de Amerikaanse 
historicus David Kennedy verloor Creel persoonlijk nooit zijn geloof in het 
belang van feiten, maar week het CPI wel steeds verder af van de 
oorspronkelijke missie van informatievoorziening: naar gelang de oorlog 
voortduurde, nam de organisatie in toenemende mate het karakter aan van 
een onbehouwen propagandamolen.6 Creel zou de Eerste Wereldoorlog zelf 
beschrijven als ‘a vast enterprise in salesmanship, the world’s greatest 
adventure in advertising’.7     
 Teneinde de strijd om de ‘hearts and minds’ van de Amerikaanse 
bevolking te winnen, probeerde het CPI de informatiestromen zoveel 
mogelijk centraal te coördineren. Via de nieuwsdivisie en contacten met de 
pers trachtte het CPI de berichtgeving zelf invulling te geven. Dit gebeurde 
onder andere door de productie van eigen nieuwsberichten, die veelal gretig 
door de Amerikaanse pers werden overgenomen. Volgens 
communicatiespecialist Bruce Pinkleton beschikte het CPI reeds over een 
opmerkelijk bewustzijn van de basisprincipes van effectieve communicatie, 
‘including unity of voice, source credibility, and message simplicity’. 8 
 Inhoudelijk werd de oorlog gepresenteerd als een strijd tussen 
beschaving en barbarij, waarbij de Amerikanen werden afgeschilderd als de 
beschermers van de beschaving. Dit idee sloot ook goed aan op de 
missiegedachte van het Amerikaanse exceptionalisme. Het idee van een 
Amerikaanse beschavingsmissie was oorspronkelijk gebruikt voor de 
legitimering van de westwaartse expansie van de Verenigde Staten van de 
eerste dertien koloniën aan de oostkust naar de westkust. Nadat in de 
negentiende eeuw de frontier – de imaginaire grens tussen ‘beschaving’ en 
‘wildernis’ – op het Noord-Amerikaanse continent ophield te bestaan, werd 
                                                 
5 L. Mastrangelo, ‘World War I, Public Intellectuals, and the Four Minute Men: 
Convergent Ideals of Public Speaking and Civic Participation’, Rhetoric & Public 
Af fairs 12:4 (2009) 607-633: 608; S. Brewer, Why America Fights, 55. Voor de 
verschillende taken en divisies van het CPI, zie: B. Pinkleton, ‘The Campaign of the 
Committee on Public Information’, Journal of  Public Relations Research  6:4 (1994) 229-
240. 
6 D. M. Kennedy,  Over Here: The First World War and American Society (Oxford 2004) 
61-62. 
7 G. Creel, How We Advertised America (New York 1920) 5.   
8 Pinkleton, ‘The Campaign of the CPI’, 229; E. S. Rosenberg, ‘War and the health 
of the state: the U.S. government and the communications revolution during World 
War I’, in: F. Andrew en K. Osgood, Selling War in a Media Age: The Presidency and 
Public Opinion in the American Century  (Gainesville 2010) 48-66: 50-51. 



Albertine Bloemendal 
 

 
104 

duidelijk dat deze missiegedachte ook goed buiten het Noord-Amerikaanse 
continent toepasbaar was. Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog lag de 
nadruk nog sterk op het idee van een christelijke beschavingsmissie.9 Ook 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin Amerikaanse propagandisten 
veelvuldig terugverwezen naar de middeleeuwse kruistochten, was dit idee 
duidelijk aanwezig.10 In de loop van de twintigste eeuw kwam de nadruk 
echter sterker te liggen op het verspreiden en verdedigen van de ‘American 
way of life’ in de vorm van democratische waarden en de zegeningen van de 
vrije markt.11   

Dit positieve zelfbeeld ging hand in hand met een sterk 
ontmenselijkend vijandbeeld, met name van de Duitsers. Het beeld van de 
Duitsers dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten tot 
stand kwam, was gedeeltelijk overgenomen van de Britten, die reeds voor de 
Amerikaanse deelname aan de oorlog een relatief succesvolle 
propagandacampagne in de Verenigde Staten hadden opgezet om de 
Amerikanen over te halen zich aan de zijde van de entente in de strijd te 
mengen. 12 De Britse propagandacampagne werd gekenmerkt door 
gruwelverhalen over misdaden die door de Duitse vijand begaan waren. Een 
voorbeeld hiervan is het in mei 1915 gepubliceerde Bryce Report met meer 
dan driehonderd pagina’s aan ‘ooggetuigenverslagen’ van gruweldaden 
begaan door Duitse soldaten bij hun inval van het neutrale België, een 
gebeurtenis die door de Engelsen bestempeld werd als ‘the rape of 

                                                 
9 Het debat tussen Amerikaanse imperialisten en anti-imperialisten over het al dan 
niet behouden van gebieden die Amerika in de Spaans-Amerikaanse oorlog had 
veroverd werd gekenmerkt door concurrerende visies op het idee van ‘Amerikaans 
exceptionalisme’: terwijl de anti-kolonialisten beweerden dat Amerika juist 
exceptioneel was omdat het anti-koloniaal was en als zodanig een voorbeeldfunctie 
diende te vervullen, beweerden de imperialisten dat de Amerikanen de 
verantwoordelijkheid hadden om de zegeningen van de exceptionele Amerikaanse 
‘beschaving’ actief internationaal te verspreiden. Zie: F. Hilfrich, Debating American 
exceptionalism: empire and democracy in the wake of  the Spanish -American War (New York 
2012). 
10 Brewer, Why America Fights, 47. 
11 Zie: J. Esch, ‘Legitimizing the “War on Terror”: Political Myth in Official-Level 
Rhetoric’, Political Psychology  31:3 (2010) 357-391. 
12  Zie: N. J. Cull, Selling War: The British Propaganda Campaign Against American 
‘Neutrality’ in World War II (Oxford 1996).  
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Belgium’.13 De opsteller van het rapport was James Bryce, de voormalige 
Britse ambassadeur in Washington die veel aanzien genoot in de Verenigde 
Staten. Het rapport werd gepubliceerd terwijl Amerika nog in de ban was 
van de Duitse aanval die een paar dagen eerder het Britse schip Lusitania tot 
zinken had gebracht. Hierbij waren 128 Amerikaanse burgers omgekomen. 
De Britten zetten de Duitsers vervolgens neer als moordenaars van 
onschuldige vrouwen en kinderen. Dit thema werd ook in het Bryce Report 
breed uitgemeten en werd vervolgens door de Amerikaanse media 
uitvergroot. De dehumanisering van de Duitse vijand en de nadruk op de 
vijandelijke gruweldaden werden vervolgens ook centrale thema’s in de 
Amerikaanse propagandacampagne. 14 Dit extreme vijandbeeld liet ook 
Amerikanen met een Duitse achtergrond niet onberoerd. Zij kregen te 
maken met wantrouwen, discriminatie en vervolging. Sommige Amerikanen 
begonnen te twijfelen aan het patriottisme van hun medeburgers met Duitse 
wortels. Er ontstond discussie over het onderwijs in de Duitse taal op 
Amerikaanse scholen en over de wenselijkheid van Duitse muziek. 
Sauerkraut werd ‘liberty cabbage’ genoemd en Duitse herders veranderden 
pardoes in ‘politiehonden’. In April 1918 leidden anti-Duitse sentimenten 
tot de dood van de Duitse Amerikaan Robert Prager nadat hij in Illinois 
door een boze menigte was aangevallen.15 Meer in het algemeen stonden 
patriottisme, loyaliteit en eensgezindheid hoog in het vaandel, terwijl 
afwijken van deze vaderlandslievende ‘Amerikaanse’ norm als verdacht 
werd gezien. Dit leidde tot een verstikkend klimaat waarin burgerlijke 
vrijheden zwaar onder druk kwamen te staan. Hoewel voor de nieuwsmedia 
officieel een beleid van vrijwillige censuur was opgezet, werden kritische 
berichten zoveel mogelijk de kop in gedrukt. Duizenden Amerikanen 
werden tijdens de Eerste Wereldoorlog vervolgd voor het uiten van 
tegendraadse meningen.16   

                                                 
13 N. F. Gullace, The Blood of  Our Sons: Men, Women, and the Renegotiation of  British 
Citizenship During the Great War (New York 2004) 17. 
14 Brewer,  Why America Fights, 51-51,  56-59; R. H. Zieger,  America’s  Great War:  
World War I and the American Experience (Lanham 2000) 22-25.  
15 Mann, Wartime Dissent , 70; D. M. Kennedy, Over Here: the First World War and 
American society (Oxford 2004) 66-68; Mann, Wartime Dissent , 75; Brewer,  Why 
America Fights, 69. 
16 Mann, Wartime Dissent , 74;  Kennedy,  Over Here,  68-88;  Brewer, Why America Fights, 
70-71; Rosenberg, ‘War and the Health of the State’, 49-50.  
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Deze combinatie van een strak gecoördineerde propagandacampagne 
met een sterke nadruk op een extreem, ontmenselijkend vijandbeeld, 
gekoppeld aan straffe censuur zorgde voor een sterk vertekend beeld van de 
werkelijkheid. Na afloop van de oorlog werd dan ook duidelijk dat veel van 
de informatie die onder andere door het CPI was verstrekt sterk was 
gechargeerd of zelfs helemaal niet klopte. Veel Amerikanen raakten 
gedesillusioneerd en kwamen tot de conclusie dat de Amerikaanse deelname 
aan de Eerste Wereldoorlog een fout was geweest. Ze voelden zich er 
ingeluisd door de regering Wilson en door de Britten, maar ook door 
bankiers en wapenhandelaars.17Dit alles leidde tot een groot wantrouwen 
tegen overheidspropaganda en een sterke weerstand om nogmaals 
betrokken te raken in militaire conflicten in het buitenland, met name op 
het Europese continent. Toen het in de jaren dertig weer onrustig werd op 
het internationale toneel was het merendeel van de Amerikanen dan ook 
sterk gekant tegen nieuwe Amerikaanse militaire betrokkenheid. Dit uitte 
zich onder andere in de totstandkoming van diverse neutraliteitswetten die 
het doel hadden de Verenigde Staten buiten nieuwe conflicten te houden. 
Isolationisten, die veelal vonden dat Amerika neutraal diende te blijven in 
het nieuwe conflict, organiseerden zich in het America First Committee.18  
 Dit alles droeg eraan bij dat president Franklin Delano Roosevelt 
voor een uiterst moeilijke opgave kwam te staan in het verkrijgen van het 
nodige draagvlak voor zijn meer internationalistische beleid. Teneinde steun 
voor zijn beleid te kunnen vergaren, maakte hij kundig gebruik van het 
medium dat in de jaren ’30 een prominente rol in de Amerikaanse 
samenleving was gaan spelen: de radio. Hij deed dit onder andere door 
middel van zijn befaamde ‘fireside chats’, waarin hij de Amerikanen 
vaderlijk toesprak in een taal die iedereen kon begrijpen. Door burgers 
rechtstreeks in hun huiskamers aan te spreken liep de president niet het 
risico dat zijn woorden zouden worden verdraaid en creëerde hij een vorm 
van intimiteit die zijn luisteraars het gevoel gaf dat ze de president 

                                                 
17 J. Geiger, American Documentary Film: Projecting the Nation  (Edinburgh 2011) 125;  
Brewer, Why America Fights, 90. 
18  B. Blower, ‘From Isolationism to Neutrality: a New Framework for 
Understanding American Political Culture, 1919-1941’, Diplomatic History 38:2 (2014) 
345-376: 369-372. Zie ook: J. D. Doenecke, In  Danger Undaunted: The Anti-
Interventionist Movement of  1940-1941 as Revealed in the papers of  the America First 
Committee (Stanford 1990); W.C. Cole, America First: The Battle Against Intervention, 
1940–1941 (Madison 1953). 
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persoonlijk kenden.19 Desalniettemin bleef de overgrote meerderheid van de 
Amerikaanse bevolking sterk gekant tegen een directe Amerikaanse militaire 
interventie in Europa. Uiteindelijk zou de Japanse aanval op de 
Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaii de Verenigde Staten in 
december 1941 alsnog de Tweede Wereldoorlog insleuren.    

De negatieve ervaring van de Eerste Wereldoorlog had ook zijn 
weerslag op de wijze waarop het propagandabeleid tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd vormgegeven. Het Office of War Information (OWI), de 
opvolger van het CPI, deed hard haar best om niet dezelfde fouten te 
maken als haar voorganger. Mede om het vertrouwen van de Amerikaanse 
bevolking terug te winnen, nam het OWI de zogenaamde ‘strategy of truth’ 
aan. De propagandisten beloofden de ‘over the top’ en zeer op de emotie 
inspelende berichtgeving, waar de Eerste Wereldoorlog door werd 
gekenmerkt, te vermijden door de bevolking van zakelijke feiten te voorzien. 
Ten grondslag aan dit beleid lag het idee dat het goed geïnformeerde 
burgers toevertrouwd kon worden hun eigen oordeel te vellen. 20  In de 
praktijk zaten aan de uitvoering van dit idee nog heel wat haken en ogen. Zo 
liet het OWI er weinig twijfel over bestaan wat de juiste interpretatie van 
gebeurtenissen was en werd het propagandabeleid ook nu weer gekoppeld 
aan censuur, waardoor er alsnog een sterk gefilterde versie van de 
werkelijkheid doorsijpelde naar de Amerikaanse burger. Deze versie werd 
net als in de Eerste Wereldoorlog in een simplistisch dualistisch verhaal 
gegoten van een strijd tussen beschaving en barbarij, waarbij het conflict nu 
vooral werd gepresenteerd als een strijd tussen democratie en dictatuur en 
‘de vrije wereld’ versus de ‘slavenwereld’.21     
 De propagandisten van het OWI zouden aan dit dualistische kader 
welbewust een andere invulling geven. Het ‘civilisatie’ versus ‘barbarij’-
narratief was tijdens de Eerste Wereldoorlog te veel uit balans geraakt, 

                                                 
19 Zie bijvoorbeeld: G. Horten, Radio Goes to War: The Cultural Politics of  Propaganda 
during World War II (Berkeley 2002) 18; B.R. Smith, ‘FDR’s use of radio during the 
war years’, Journal of  Radio Studies 4:1 (1997) 76-87; J. Loviglio, Radio’s Intimate Public: 
Network Broadcasting and Mass-Mediated Democracy (Minneapolis 2005) 1-37; D. Levy 
en R. Buhite (ed.), FDR’s Fireside Chats (Oklahoma 2010).  
20 Brewer,  Why America Fights, 98-100, 140; C. R. Koppes en G. Black,  Hollywood 
Goes to War: Patriotism, Movies and the Second World War From ‘Ninotchka’to ‘Mrs 
Miniver’, 56;  R. Girona en J. Xifra,  ‘The Office of Facts  and  Figures: Archibals 
MacLeish and the ‘strategy of truth’, Public Relations Review 35:3 (2009) 287-290.  
21 Brewer, Why America Fights, 88, 104. 
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concludeerden ze. Terwijl er disproportioneel werd gefocust op waartegen de 
Amerikanen vochten, had het CPI veel minder duidelijk gemaakt waarvoor ze 
streden en werd de indruk gewekt dat alles weer terug kon gaan naar het 
oude zodra de barbaarse tegenstander eenmaal verslagen was.22 Dat laatste 
had het mogelijk ook moeilijker gemaakt voor president Wilson om na 
afloop van de oorlog draagvlak te verkrijgen voor zijn internationalistische 
beleid, waardoor hij niet in staat was genoeg steun in het Congres te 
vergaren voor Amerikaanse deelname aan de door hem zelf bepleitte 
Volkerenbond. Dergelijke fouten wilden Roosevelt en het OWI vermijden. 
In de Tweede Wereldoorlog werd dan ook meer aandacht besteed aan de 
idealen en de ‘American way of Life’ waar Amerika voor stond en waar de 
Amerikanen voor vochten. Iconisch in dit opzicht waren de Four Freedoms 
die president Roosevelt naar voren had gebracht in zijn state of the union-
speech in januari 1941: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van 
godsdienst, de vrijwaring van gebrek, en de vrijwaring van angst. Deze vier 
vrijheden werden in 1943 door de Amerikaanse kunstschilder en illustrator 
Norman Rockwell afgebeeld in de Saturday Evening Post waarna deze beelden 
vervolgens weer door het OWI werden aangegrepen als 
propagandamiddel.23 Het dualistische paradigma van de ‘vrije wereld’ versus 
de ‘slavenwereld’ hielp ondertussen ook om de verschillen tussen de 
Verenigde Staten en haar bondgenoten (waaronder Stalins dictatoriale 
Sovjet-Unie) én Amerika’s eigen maatschappelijke gebreken te verdoezelen. 
Daarnaast hielp de presentatie van een ‘strategy of truth’ de Amerikanen op 
hetzelfde moment om zich positief te onderscheiden van de große Lüge die 
ten grondslag lag aan de propaganda van de vijand.24     
 Er kwam niet alleen meer aandacht voor de idealen waar de 
Amerikanen vóór vochten; ook de constructie van het vijandbeeld werd 
bewust anders aangepakt. De haat van de Amerikanen moest niet worden 
geprojecteerd op individuele burgers van vijandelijke landen, zoals tijdens de 
Eerste Wereldoorlog wel was gebeurd. In plaats daarvan moest de aandacht 
uitgaan naar hun leiders en de systemen die zij representeerden. Burgers 
werden daarentegen vaak als mogelijke slachtoffers van deze regimes 
weergeven. Dit laatste gebeurde mede om verzoening en internationale 
                                                 
22 Brewer, Why America Fights, 84. 
23 J. J. Kimble, ‘The Illustrated Four Freedoms: FDR, Rockwell,  and the Margins of 
the Rhetorical Presidency’, Presidential Studies Quarterly  45:1 (2015) 46-69; Brewer,  
Why America Fights, 119-120.  
24 Brewer, Why America Fights, 115; Koppes en Black, Hollywood Goes to War, 49.  
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samenwerking na de oorlog mogelijk te maken én om te voorkomen dat de 
opgewekte haatgevoelens geprojecteerd zouden worden op Amerikaanse 
burgers met wortels in deze landen, zoals in de Eerste Wereldoorlog was 
gebeurd. Wat dit laatste betreft waren de Amerikanen succesvoller in hun 
representatie van de Duitsers en Italianen dan van de Japanners, die in de 
beeldvorming – mede gevoed door de populaire cultuur en 
propagandacampagnes van private instellingen – alsnog sterk werden 
ontmenselijkt, vaak met zwaar racistische ondertonen. Het wantrouwen 
tegen Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot de 
internering van meer dan honderdduizend mensen met Japanse wortels. De 
meerderheid van hen bestond uit Amerikaanse staatsburgers.25    
 De gruwelverhalen over de vijand die zo’n prominente rol hadden 
gespeeld in de propagandacampagne van het CPI werden door het OWI 
juist zoveel mogelijk vermeden, mede omdat de propagandisten vreesden 
dat dergelijke verhalen – gezien de herinnering aan het beleid uit de Eerste 
Wereldoorlog – niet effectief zouden zijn en misschien zelfs juist het 
wantrouwen tegen overheidspropaganda zouden aanwakkeren. Dit droeg 
eraan bij dat sommige van de gruwelen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wel degelijk plaatsvonden, bijvoorbeeld in de nazivernietigingskampen, heel 
bewust niet op grote schaal met de Amerikaanse burgers werden gedeeld.26 

                                                 
25 Brewer, Why America Fights, 106-107, 109-110. Zie ook: R. MacDougall, ‘Red, 
Brown and Yellow Perils: Images of the American Enemy in the 1940s and 1950s’, 
The Journal of  Popular Culture, 32:4 (1999) 59-75; R. Daniels, Prisoners Without Trial: 
Japanese Americans in  World War II (New York 1993); B. Masaru Hayashi, 
Democratizing the Enemy: The Japanese American  Internment  (Princeton 2004); J. Schmitz 
en A. J. Lichtman, ‘Enemies among Us: The Relocation, Internment, and 
Repatriation of German, Italian, and Japanese Americans during the Second World 
War’ (dissertatie, American University 2007); A., W. Sheppard, ‘An Exotic Enemy: 
Anti-Japanese Musical Propaganda in World War II Hollywood’, J ournal of  the 
American Musicological Society , 54:2 (2001) 303-357.  
26 Dit was overigens niet de enige reden. De vrees was ook dat gruwelverhalen het  
moraal zouden aantasten. Bovendien was ook de Amerikaanse samenleving niet  vrij  
van antisemitische sentimenten en de propagandisten wilden niet  de indruk wekken 
dat de Amerikanen, zoals de nazi’s in hun propaganda stelden, vooral in Europa 
vochten ten behoeve van de Joden. Brewer, Why America Fights, 124-125. Voor de 
wijze waarop de Amerikaanse pers  verslag deed van de Holocaust, zie: L.  Leff,  
Buried by the Times: the Holocaust and America’s Most Important Newspaper (Cambridge 
2005); D. E. Lipstadt, Beyond Belief : The American Press and the Coming of  the Holocaust 
1933-1945 (New York 1986). 
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Toen na de oorlog de aard van deze gruwelijkheden alsnog werd 
geopenbaard, waren veel Amerikanen hier dan ook slecht op voorbereid. 
De herinnering aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog zou 
gedurende de rest van de twintigste eeuw een prominente rol spelen in de 
legitimering van latere militaire interventies. Met name de gefaalde 
appeasementpolitiek die in 1938 in München was gevoerd, zou een 
terugkerend frame worden van de rechtvaardiging van nieuwe militaire 
interventies. Als een nieuwe dreiging niet direct tegengehouden zou worden 
vanuit een positie van (militaire) kracht, zouden dezelfde gruwelen zich 
wellicht herhalen, zo was de boodschap.27  
 
 
De Koude Oorlog: Korea en Vietnam 
 
Met de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog nog vers op het netvlies, 
speelde het ‘München-frame’ ook een prominente rol in de rechtvaardiging 
van de door de Amerikanen geleide VN-interventie in Korea in 1950. Deze 
interventie werd gelegitimeerd binnen het kader van het Koude 
Oorlogsnarratief van containmentpolitiek en de daarbij behorende 
dichotomie tussen de ‘vrije wereld’ en de communisten. 28 Het media- en 
propagandabeleid ten tijde van de Koude Oorlog verschilde echter sterk ten 
opzichte van de wereldoorlogen.      
 De Amerikaanse overheidsvoorlichting maakte na de Tweede 
Wereldoorlog een sterke ontwikkeling door. Terwijl de Verenigde Staten 
met de Koude Oorlog een permanente staat van oorlog aannam, werd ook 
de overheidsvoorlichting geprofessionaliseerd: voor elk ministerie werd een 
permanente PR-afdeling opgetuigd met specialisten die de relevante 
informatiestromen probeerden te managen.29 Opiniepeilingen toonden aan 
dat de meeste Amerikanen zich niet sterk interesseerden voor buitenlandse 
aangelegenheden. In tegenstelling tot de periode van de wereldoorlogen, 
toen de gehele bevolking gemobiliseerd diende te worden, was dit geen 
probleem tijdens gelimiteerde oorlogen zoals Korea en Vietnam. Sterker, 

                                                 
27 Zie bijvoorbeeld: Ernest R. May, ‘Lessons’of  the Past: the Use and Misuse of  History in 
American Foreign Policy (Oxford 1973);  Y. F.  Khong, Analogies at War: Korea, Munich, 
Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of  1965 (Princeton 1992).  
28 Casey,  Selling the Korean War, 176,  215,  222-224; Brewer,  Why America Figths, 142, 
153, 176. 
29 Ibidem, 142-143.  



Albertine Bloemendal 
 

 
110 

Toen na de oorlog de aard van deze gruwelijkheden alsnog werd 
geopenbaard, waren veel Amerikanen hier dan ook slecht op voorbereid. 
De herinnering aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog zou 
gedurende de rest van de twintigste eeuw een prominente rol spelen in de 
legitimering van latere militaire interventies. Met name de gefaalde 
appeasementpolitiek die in 1938 in München was gevoerd, zou een 
terugkerend frame worden van de rechtvaardiging van nieuwe militaire 
interventies. Als een nieuwe dreiging niet direct tegengehouden zou worden 
vanuit een positie van (militaire) kracht, zouden dezelfde gruwelen zich 
wellicht herhalen, zo was de boodschap.27  
 
 
De Koude Oorlog: Korea en Vietnam 
 
Met de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog nog vers op het netvlies, 
speelde het ‘München-frame’ ook een prominente rol in de rechtvaardiging 
van de door de Amerikanen geleide VN-interventie in Korea in 1950. Deze 
interventie werd gelegitimeerd binnen het kader van het Koude 
Oorlogsnarratief van containmentpolitiek en de daarbij behorende 
dichotomie tussen de ‘vrije wereld’ en de communisten. 28 Het media- en 
propagandabeleid ten tijde van de Koude Oorlog verschilde echter sterk ten 
opzichte van de wereldoorlogen.      
 De Amerikaanse overheidsvoorlichting maakte na de Tweede 
Wereldoorlog een sterke ontwikkeling door. Terwijl de Verenigde Staten 
met de Koude Oorlog een permanente staat van oorlog aannam, werd ook 
de overheidsvoorlichting geprofessionaliseerd: voor elk ministerie werd een 
permanente PR-afdeling opgetuigd met specialisten die de relevante 
informatiestromen probeerden te managen.29 Opiniepeilingen toonden aan 
dat de meeste Amerikanen zich niet sterk interesseerden voor buitenlandse 
aangelegenheden. In tegenstelling tot de periode van de wereldoorlogen, 
toen de gehele bevolking gemobiliseerd diende te worden, was dit geen 
probleem tijdens gelimiteerde oorlogen zoals Korea en Vietnam. Sterker, 

                                                 
27 Zie bijvoorbeeld: Ernest R. May, ‘Lessons’of  the Past: the Use and Misuse of  History in 
American Foreign Policy (Oxford 1973);  Y. F.  Khong, Analogies at War: Korea, Munich, 
Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of  1965 (Princeton 1992).  
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tijdens deze oorlogen werden bewust low key propagandacampagnes opgezet, 
die vooral niet al te veel aandacht voor de oorlogsinspanning vroegen. In 
plaats daarvan bouwden ze op een geloofwaardigheidsstrategie gefundeerd 
op het vertrouwen van het grote publiek in de overheid. Als onderdeel van 
deze strategie werd de internationale politiek gepresenteerd als een uiterst 
complexe zaak die burgers beter over konden laten aan de overheidsexperts 
in het vertrouwen dat de regering de internationale situatie met de beste 
intenties in goede banen zou leiden. 30  Deze strategie zou tijdens de 
Vietnamoorlog worden voortgezet. Het zou uiteindelijk juist de 
vredesbeweging zijn die probeerde de bevolking zoveel mogelijk te 
mobiliseren tegen de oorlog.31 In de jaren zestig groeide de aandacht voor de 
internationale politiek onder de Amerikaanse bevolking en vond er een 
‘democratisering’ van het buitenlandse beleid plaats. De Amerikaanse 
burger werd mondiger en wilde ook meepraten over het buitenlandse beleid. 
In deze ontwikkeling zou de opkomst van de televisie – die beelden uit 
verre buitenlanden de Amerikaanse huiskamers binnenbracht – geen 
onaanzienlijke rol spelen.       
 Hoewel de Vietnamoorlog de geschiedenisboeken in is gegaan als dé 
televisieoorlog deed dit medium reeds zijn intrede tijdens de Koreaoorlog. 
Begin jaren vijftig nam het aantal huishoudens met een televisie rap toe: 
tussen 1950 en 1953 groeide dit aantal van negen naar vijfenveertig procent. 
In de context van de Koreaoorlog maakte de regering dan ook dankbaar 
gebruik van dit nieuwe medium om haar boodschap aan het grote publiek 
over te brengen.32  De belangrijkste rol van de televisie in de Verenigde 
Staten was commercieel gedreven: zoveel mogelijk kijkers aantrekken om 
via reclames producten te verkopen. Om een zo breed mogelijk publiek aan 
te trekken, wilden de netwerken dat hun nieuwsprogramma’s objectief 

                                                 
30 Casey,  Selling the Korean War, 142-144.  De publieke opinie waar Truman zich  in de 
context van de Koude Oorlog het  meest  om bekommerde betrof de mening van de 
Amerikanen – zo’n 25% – waarvan werd gedacht dat ze de internationale politiek 
wel volgden: journalisten, academici, zakenlui, vakbondsleiders, en leden van 
relevante belangengroepen. Onder deze groepen probeerde hij steun te vergaren 
door ze uit te nodigen voor speciale informatiebijeenkomsten en ze aan te stellen  in 
adviescommissies, die vervolgens het  beleid waarover ze mee hadden gedacht ook 
hielpen verdedigen. Het idee was dat  als  deze groep om was, de rest  van het land 
wel zou volgen.  
31 Ibidem, 202.  
32 Ibidem, 91. 
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overkwamen met onafhankelijke en onbevooroordeelde verslaggevers. Het 
feit dat adverteerders wilden dat televisieprogramma’s geen ideeën 
uitventten die als extreem of ‘on-Amerikaans’ konden worden 
geïnterpreteerd, droeg eraan bij dat televisieprogramma’s de Koude 
Oorlogsconsensus, die eind jaren veertig was ontstaan, versterkte. Tijdens 
de Koreaoorlog vreesden de televisienetwerken dat de federale overheid 
radio en televisie zouden willen overnemen om te voorkomen dat de vijand 
de uitzendsignalen zou gebruiken voor militaire doeleinden.33  
  Mede om dit te voorkomen, kozen ze ervoor nauw samen te werken 
met de overheid en ontwikkelden ze actualiteitenprogramma’s waar 
overheidsvertegenwoordigers hun ideeën konden uitventen. Zo liet het CBS 
programma The Facts We Face haar scripts goedkeuren door het Witte Huis, 
terwijl het programma Battle Report-Washington, uitgezonden door NBC, een 
tijd zelfs in het kantoor van president Trumans Chief of Staff in het Witte 
Huis werd geproduceerd. Tijdens dit actualiteitenprogramma deden 
journalisten zich voor als vertegenwoordigers van het grote publiek die de 
vragen van burgers voorlegden aan overheidsfunctionarissen. In 
werkelijkheid werden deze vragen vaak geschreven door ambtenaren van 
het Witte Huis of het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit laatste 
verklaart ook hoe het kon dat precies de juiste landkaart ogenblikkelijk 
tevoorschijn kon worden getoverd tijdens gesprekken die als geheel 
spontaan werden gepresenteerd.34 Dit type programma kon de goedkeuring 
van zowel de commerciële sponsoren als van de overheid wegdragen. Aan 
het einde van de Koreaoorlog waren er echter reeds signalen die erop wezen 
dat televisieverslaggeving ook kritisch kon zijn over het conflict. Deze 
potentie zou tijdens de Vietnamoorlog echter veel duidelijker naar voren 
komen.  
  Hoewel ook andere media, zoals kranten en de radio, een belangrijke 
rol bleven spelen in de nieuwsvoorziening, zag meer dan de helft van de 
Amerikanen aan het einde van de jaren zestig de televisie als haar 
belangrijkste nieuwsbron. Ook tijdens de Vietnamoorlog ondersteunde de 
televisieverslaggeving lange tijd het narratief van de overheid.35 Dit kwam 
mede door de mate waarin televisieverslaggevers de politieke elite een 
podium bleven verschaffen. Tussen augustus 1965 en augustus 1970 bevatte 
                                                 
33 N. Bernhard, U.S. Television News and Cold War Propaganda,  1947-1960 (Cambridge 
1999) 101.  
34 Ibidem, 116-210; Brewer, Why America Fights, 155.  
35 Hallin, The ‘Uncensored War’, 9. 



Albertine Bloemendal 
 

 
112 

overkwamen met onafhankelijke en onbevooroordeelde verslaggevers. Het 
feit dat adverteerders wilden dat televisieprogramma’s geen ideeën 
uitventten die als extreem of ‘on-Amerikaans’ konden worden 
geïnterpreteerd, droeg eraan bij dat televisieprogramma’s de Koude 
Oorlogsconsensus, die eind jaren veertig was ontstaan, versterkte. Tijdens 
de Koreaoorlog vreesden de televisienetwerken dat de federale overheid 
radio en televisie zouden willen overnemen om te voorkomen dat de vijand 
de uitzendsignalen zou gebruiken voor militaire doeleinden.33  
  Mede om dit te voorkomen, kozen ze ervoor nauw samen te werken 
met de overheid en ontwikkelden ze actualiteitenprogramma’s waar 
overheidsvertegenwoordigers hun ideeën konden uitventen. Zo liet het CBS 
programma The Facts We Face haar scripts goedkeuren door het Witte Huis, 
terwijl het programma Battle Report-Washington, uitgezonden door NBC, een 
tijd zelfs in het kantoor van president Trumans Chief of Staff in het Witte 
Huis werd geproduceerd. Tijdens dit actualiteitenprogramma deden 
journalisten zich voor als vertegenwoordigers van het grote publiek die de 
vragen van burgers voorlegden aan overheidsfunctionarissen. In 
werkelijkheid werden deze vragen vaak geschreven door ambtenaren van 
het Witte Huis of het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit laatste 
verklaart ook hoe het kon dat precies de juiste landkaart ogenblikkelijk 
tevoorschijn kon worden getoverd tijdens gesprekken die als geheel 
spontaan werden gepresenteerd.34 Dit type programma kon de goedkeuring 
van zowel de commerciële sponsoren als van de overheid wegdragen. Aan 
het einde van de Koreaoorlog waren er echter reeds signalen die erop wezen 
dat televisieverslaggeving ook kritisch kon zijn over het conflict. Deze 
potentie zou tijdens de Vietnamoorlog echter veel duidelijker naar voren 
komen.  
  Hoewel ook andere media, zoals kranten en de radio, een belangrijke 
rol bleven spelen in de nieuwsvoorziening, zag meer dan de helft van de 
Amerikanen aan het einde van de jaren zestig de televisie als haar 
belangrijkste nieuwsbron. Ook tijdens de Vietnamoorlog ondersteunde de 
televisieverslaggeving lange tijd het narratief van de overheid.35 Dit kwam 
mede door de mate waarin televisieverslaggevers de politieke elite een 
podium bleven verschaffen. Tussen augustus 1965 en augustus 1970 bevatte 
                                                 
33 N. Bernhard, U.S. Television News and Cold War Propaganda,  1947-1960 (Cambridge 
1999) 101.  
34 Ibidem, 116-210; Brewer, Why America Fights, 155.  
35 Hallin, The ‘Uncensored War’, 9. 

 Fighting the previous war? 
 

 
  113 

minder dan vijf procent van de televisieverslaggeving uit Vietnam grafisch 
geweld. In plaats daarvan werd de verslaggeving eerder gekarakteriseerd 
door human interest verhalen gekenmerkt door interviews met jonge mannen 
in uniform, afgewisseld met reportages vol ingewikkelde statistieken en 
vreemde plaatsnamen die de kijker instigeerden deze ingewikkelde zaken 
toch maar vooral aan de experts over te laten en dus hun vertrouwen in de 
overheid te stellen.36    
 Dit vertrouwen in de overheid, dat de hoeksteen van het 
propagandabeleid vormde, kreeg echter een flinke deuk toen een 
toenemende hoeveelheid Amerikanen er van overtuigd raakte dat het beeld 
dat door de regering werd neergezet niet altijd strookte met wat er zich 
daadwerkelijk in Vietnam afspeelde. Een belangrijk moment in de 
totstandkoming van het hieruit voortvloeiende verlies van vertrouwen in de 
overheid, vaak beschreven als de credibility gap, betrof het Tet-offensief in 
1968.37 Het Tet-offensief was een verassingsaanval van de communistische 
Noord-Vietnamezen die veel media-aandacht kreeg in de Verenigde Staten. 
Hoewel de aanval geen militair succes was – de Amerikanen wisten het 
offensief af te slaan – was het Tet-offensief politiek, psychologisch en 
publicitair wel succesvol. Het effect hiervan werd versterkt door de 
Amerikaanse propagandacampagne die enige tijd voor de Noord-
Vietnamese aanval was ingezet: de Progress Campaign.  
  Nadat een groeiend segment van de Amerikaanse bevolking in de 
zomer van 1967 twijfels begon te krijgen over de Vietnamoorlog, was de 
regering een propaganda-offensief begonnen waarin de indruk werd gewekt 
dat de Amerikanen in Vietnam gestaag vooruitgang boekten. Soms werd 
zelfs de indruk gewekt dat het einde van de militaire strijd in zicht was.38 De 
verslaggeving van het Tet-offensief leverde echter een heel ander beeld op: 
Amerikanen zagen hoe Noord-Vietnamese militairen het terrein van de 
Amerikaanse ambassade in Saigon binnendrongen terwijl de alom 
gerespecteerde journalist Walter Cronkite – geroemd als ‘de meest 
betrouwbare man in Amerika’ – na een bezoek aan het oorlogsgebied op de 
nationale televisie aan de Amerikanen meedeelde dat ze vastzaten in een 
patstelling.39 Naast vele andere journalistieke publicaties zou de openbaring 
                                                 
36 Brewer, Why America Fights, 197. 
37 Hallin, The ‘Uncensored War’, 12, 25, 35, 49. 
38 Wyatt, Paper Soldiers, 187; Brewer, Why America Fights, 204-206. 
39 Brewer,  Why America Fights, 206-208; Wyatt,  Paper Soldiers, 183-187; W. Hammond, 
Reporting Vietnam: Media and Military at War  (Lawrence 1998) 109-125; Ch. J.  Pach Jr., 
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van de Pentagon Papers, in 1971 in gang gezet door de New York Times, de 
discrepantie tussen de manier waarop de oorlog aan het grote publiek 
gepresenteerd werd en de werkelijkheid verder bevestigen.40 Na afloop van 
de oorlog kwamen diverse politici, beleidsmakers en militairen tot de 
conclusie dat de Vietnamoorlog niet zozeer op het strijdveld in Vietnam 
was verloren, maar aan het thuisfront: in de huiskamers van de Amerikaanse 
televisiekijkers. De oorlog leidde uiteindelijk tot het Vietnamsyndroom, 
gekenmerkt door oorlogsmoeheid onder de bevolking en terughoudendheid 
met betrekking tot nieuwe militaire avonturen.41 Veel Amerikanen vroegen 
zich bovendien af of het in het televisietijdperk nog wel mogelijk was om 
langdurig het nodige draagvlak voor militaire acties te behouden. President 
Nixon verwoordde dit sentiment als volgt in zijn memoires:   
 

More than ever before,  television showed the terrible human 
suffering of war. Whatever the intention behind such relentless  
and literal reporting of the war, the result was a serious 
demoralization of the home front, raising the question whether  
America would ever again be able to fight an  enemy abroad  
with unity and strength of purpose at home.42  
 

Hoewel er onder historici een hevig debat woedt over de exacte rol van de 
media in het verlies van de Vietnamoorlog zou deze ‘guilty media’-these na 
afloop van het conflict door veel politici en militairen worden aangehangen. 
De ervaring van ‘Vietnam’, zou daarnaast ook een veelgebruikt frame 
worden van tegenstanders van toekomstige Amerikaanse militaire 
interventies en kwam hiermee tegenover de Tweede Wereldoorlog-frames te 
staan die juist werden aangegrepen door voorstanders van militair ingrijpen. 
Zo ontstonden er twee veelgebruikte concurrerende historische analogieën 
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die belangrijk werden in de legitimatie en delegitimatie van militair ingrijpen 
in de decennia die volgden.43   
 
 
Van Vietnam tot vandaag: wat is de juiste balans tussen persvrijheid 
en operationele veiligheid?  
 
In de aanloop naar de Eerste Golfoorlog in 1990 delfde de Vietnamanologie 
het onderspit toen president George H.W. Bush de Iraakse president 
Saddam Hoessein veelvuldig met Hitler vergeleek nadat Irak Koeweit was 
binnengevallen.44 In tegenstelling tot Vietnam, zou van deze oorlog een heel 
steriel beeld de Amerikaanse huiskamers binnenkomen.   
 De Golfoorlog – waarin voor het eerst live beelden uit het 
oorlogsgebied werden uitgezonden – zou juist de indruk achterlaten van een 
groot Amerikaanse succesverhaal. Er ontstond een beeld van een hele 
schone hightech oorlog, mede dankzij militaire woordvoerders die hoog 
opgaven over de chirurgische nauwkeurigheid van precisiewapens. Dit werd 
ondersteund met door het leger verspreidde video’s met camerabeelden 
vanaf het wapentuig zelf.45 De groen-zwarte beelden van night-vision camera’s, 

                                                 
43 D. Hoogland Noon, ‘Operation Enduring Analogy: World War II, the War on 
Terror and the Uses of Historical Memory’, Rhetoric & Public Affairs 7:3 (2004) 339-
364: 346. Zie ook: J. Record, Making War, Thinking History: Munich, Vietnam and 
Presidential Uses of  Force f rom Korea to Kosovo  (Naval Institute Press, Annapolis 2002).  
44 H. Schuman and Ch. Rieger, ‘Historical Analogies, Generational Effects, and 
Attitudes Toward War’, American Sociological Review 57:3 (1992) 315-326: 316-317; G. 
Lakoff, ‘Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the 
Gulf’, Journal of  Cognitive Semiotics 4:2 (2013) 5-19; S. MacDonald, ‘Hitler’s Shadow: 
Historical Analogies and the Iraqi Invasion of Kuwait’, Diplomacy & Statecraf t , 13:4 
(2002) 29-59; M. E. Stukcey, ‘Remembering the Future: Rhetorical Echoes of 
World War II and Vietnam in George Bush’s Public Speech on the Gulf War’,  
Communication Studies 43:4 (1992) 246–56; W. A. Dorman en S. Livingston, ‘News 
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in: W.L. Bennet en D.L. Palatz, Taken by Storm: The Media, Public Opinion, and U.S. 
Foreign Policy in the Gulf  War (Chicago 1994) 70-74.  
45 Tijdens de Eerste Golfoorlog zorgde de nieuwe mogelijkheid om live verslag te 
doen vanuit het oorlogsgebied voor een extra uitdaging van de operationele 
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zij de vijand live van strategische informatie kunnen voorzien die de Amerikaanse 
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karakteristiek voor de Eerste Golfoorlog, gaven de televisiekijker soms bijna 
de indruk naar een videospel te kijken.46 Deze steriele beeldvorming was 
mede het gevolg van aanpassingen in het mediabeleid, dat na de 
Vietnamoorlog nauwkeurig onder de loep was genomen.     
 De ervaring van ‘Vietnam’ had voor spanningen en onderling 
wantrouwen gezorgd tussen journalisten en militairen en riep de vraag op 
hoe vrij journalisten gelaten konden worden in het verslaan van militaire 
conflicten. 47  De Amerikaanse historicus Daniel Hallin beschrijft hoe 
Vietnam de eerste Amerikaanse oorlog was waarin verslaggevers 
stelselmatig mee mochten met militaire strijdkrachten zonder onderworpen 
te worden aan censuur en hoe het de eerste oorlog was waarin journalisten 
zichzelf duidelijk niet zagen als ‘soldaten van de typemachine’ in dienst van 
de oorlogsinspanning.48         
 De Amerikaanse legerleiding liet weinig twijfel bestaan over de 
conclusies die zij over het mediabeleid ten tijde van ‘Vietnam’ getrokken 
hadden. 49  Bij de eerstvolgende Amerikaanse militaire interventie, die 
plaatsvond in Grenada in 1983, werd journalisten in eerste instantie de 
toegang tot het strijdtoneel helemaal geweigerd. Vervolgens werden ze 
geconfronteerd met zeer vergaande restricties die volgens journalisten in 
strijd waren met de persvrijheid zoals uiteengezet in het Eerste 
Amendement van de Amerikaanse grondwet. 50  Teneinde de oplopende 
spanningen tussen militairen en journalisten te mediëren, werd een speciale 
commissie in het leven geroepen onder leiding van generaal-majoor Winant 
Sidle, die tijdens de Vietnamoorlog als Chief of Information van het 
                                                                                                              
oorlogsinspanning zou kunnen ondermijnen. Zie: B. Zelizer, ‘CNN, the Gulf War, 
and Journalistic Practice’, Journal of  Communication 42:1 (1992) 66-81.  
46 Kellner, The Persian Gulf  TV War, 157,163; D. L. Paletz, ‘Just Deserts?’  in: W.L. 
Bennet en D. L. Paletz, Taken By Storm, 277-292: 282; D. C. Hallin en T. Gitlin, 
‘The Gulf War as Popular Culture and Television Drama’, Taken By Storm, 149-163: 
154-155, 162; Brewer, Why America Fights, 231. 
47 Paul en Kim, Reporters on the Battlef ield, 36-38.  
48 Hallin, The ‘Uncensored’ War, 6. 
49 Zie onder meer:  Carruthers, The Media at War, 96-119; R. K. Brigham, ‘The War 
that Never Ends: Historians and the Vietnam War’, in: F. Costigliola en M. J. 
Hogan, America in the World: the Historiography of  American Foreign Relations since 1941  
(New York 2014) 167-187: 178. Hallin, The ‘Uncensored War’, 3-12; D. C. Hallin, 
‘The Media, the war in Vietnam, and Political Support: A Critique of the Thesis of 
an Oppositional Media’, The Journal of  Politics 46:1 (1984) 2-24.  
50 Paul en Kim, Reporters on the Battlef ield, 39-40.  
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Amerikaanse leger had gediend. Het Sidle Panel bestond uit 
vertegenwoordigers uit de journalistiek, het leger en het ambtelijk apparaat 
en stelde zich ten doel om het mediabeleid voor militaire operaties dusdanig 
te herzien dat het journalisten optimale toegang tot informatie zou 
verschaffen, zonder de operationele veiligheid in gevaar te brengen. Op 
basis van de aanbevelingen van het Sidle Panel, werd een ‘nationale media pool’ 
opgericht, bestaande uit een roulerende selectie geaccrediteerde journalisten 
die de verschillende nieuwsorganisaties representeerden en onder 
begeleiding van militaire voorlichters mee mochten met daarvoor 
geautoriseerde operaties, op voorwaarde dat ze zich aan de door het leger 
opgestelde regels zouden houden. Het leger moest journalisten van de 
bescherming en uitrusting voorzien die ze nodig hadden om hun werk te 
doen.51    
 Dit poolsysteem werd ook toegepast in de Eerste Golfoorlog. 
Hoewel de regering en het leger reden hadden om zeer tevreden te zijn over 
de beeldvorming over deze oorlog, waren veel journalisten minder te 
spreken over het poolsysteem, dat de journalistieke toegang tot het 
strijdtoneel sterk beperkte. 52 Van de zestienhonderd verslaggevers die in 
Saudi-Arabië gestationeerd waren om verslag te doen van het conflict waren 
er maar 186 geaccrediteerd als onderdeel van de press pool. Daarnaast 
moesten deze journalisten al hun berichten voorafgaand aan publicatie laten 
goedkeuren door het leger, hetgeen tot ongewenste publicatievertraging 
leidde. Ook kondigde het leger soms complete media blackouts af. Het 
Amerikaanse leger was tijdens de Golfoorlog dan ook buitengewoon goed 
in staat de informatiestromen te reguleren. Na afloop trokken prominente 
Amerikaanse nieuwsorganisaties aan de bel bij het ministerie van Defensie.53 
Ze klaagden over de restricties van het poolsysteem, wilden toegang tot 
meer militaire eenheden, geen gedwongen toetsing van hun verhalen 

                                                 
51 Paul en Kim, Reporters on the Battlef ield, 39-40; Faghmy en Johnson, ‘How we 
performed,’ 301.  
52 Het poolsysteem was ook reeds bij de Amerikaanse invasie van Panama in 1989 
toegepast – ook toen tot grote ontevredenheid van journalisten. Zie: Paul en Kim, 
Reporters on the Battlef ield, 40-42.  
53  Dit waren onder meer vertegenwoordigers van de volgende journalistieke 
instanties: Time, Newsweek, The Associated Press, the Washington Post, The New York times, 
The Los Angeles Times, The Wall Street Journal en The Chicago Tribune. Paul en Kim, 
Reporters on the Battlef ield, 43-45.  
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voorafgaand aan publicatie, en geen militaire escortes. 54 De besprekingen 
die hierop volgden tussen vertegenwoordigers van de media en het 
ministerie van Defensie zouden uiteindelijk een belangrijke stap zijn op weg 
naar de implementatie van het embedded-beleid tijdens de Irakoorlog die 
president George W. Bush in 2003 begon in de context van de door hem 
uitgeroepen ‘oorlog tegen het terrorisme’ als reactie op de terroristische 
aanslagen van 11 september 2001.55       
 Binnen het kader van het nieuwe embedded-beleid werd afstand gedaan 
van het poolsysteem. Voor het eerst sinds Vietnam maakte het Amerikaanse 
ministerie van Defensie het op grote schaal mogelijk voor journalisten om 
zich bij militaire eenheden te voegen. Deze journalisten gingen mee op 
missie, sliepen, aten en werkten zij aan zij met de militairen terwijl ze hun 
observaties deelden met het thuisfront. In ruil hiervoor onderschreven ze 
een lijst met ground rules. Hierin werd bijvoorbeeld aangegeven over welke 
onderwerpen niet gerapporteerd mocht worden omdat ze de operationele 
veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, zoals de locaties van eenheden. 
Voor vervoer, bescherming en medische hulp waren de ingebedde 
journalisten geheel afhankelijk van het leger.56  
 Het embedded-beleid werd niet alleen enthousiast omarmd door het 
leger, maar kon ook de goedkeuring van een groot aantal journalisten en het 
grote publiek wegdragen.57 Het droeg zodoende bij aan het mediëren van de 
spanningen tussen het leger en journalisten, hoewel het beleid zeker ook 
kritiek opriep. Juist het feit dat het embedded-beleid journalisten en militairen 
                                                 
54 Paul en Kim, Reporters on the Battlef ield, 43-45; Carruthers, The Media at War, 140.  
55 De invoering van het embedded-beleid was overigens niet alleen een reactie op de 
grieven van journalisten. Het Amerikaanse ministerie van defensie zag zelf ook 
duidelijke voordelen  in de invoering van dit beleid  en was er mede door de ervaring 
van de Eerste Golfoorlog tot de realisatie gekomen dat ze de nieuwsverslaggeving 
ook konden gebruiken in het behalen van hun eigen militaire doeleinden. Zie: Kim 
en Paul, Reporters on the Battlef ield, 51-54. 
56  Over een select aantal onderwerpen mocht alleen gepubliceerd worden na 
controle door het leger. Daarbuiten hanteerde het  leger een beleid van ‘security at 
the source’. Dit hield in dat  militairen normaliter alleen informatie deelden die 
journalisten mochten gebruiken, zodat er geen verdere controle p laats  hoefde te 
vinden – een belangrijk verschil met de Eerste Golfoorlog waarin dit wel het geval 
was, hetgeen tot klachten over publicatievertraging leidde. E. J. Zeide, ‘In Bed with 
the Military: First Amendment Implications of Embedded Journalism ’, New York 
University Law Review 80(4) (2005) 1309-1344: 1315-1316. 
57 Kim en Paul, Reporters on the Battlef ield, 78-90, 110. 
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zo nauw samenbrengt riep ook vragen op. Critici wezen er bijvoorbeeld op 
dat de extreme afhankelijkheid van het leger enerzijds en de nauwe 
persoonlijke omgang met militairen in gevaarlijke vechtsituaties anderzijds 
het risico van coöptatie met zich meebrengt en zorgt voor een grote mate 
van psychologische druk op journalisten die hoogstwaarschijnlijk ook zijn 
sporen achterlaat in de verslaggeving.58 Onderzoek naar rapportages over de 
Irakoorlog wijst uit dat de verslagen van journalisten die deel uitmaakten 
van het embedded-programma positiever van toon waren, met name over het 
Amerikaanse leger, dan de verslaggeving van journalisten die op eigen 
houtje verslag deden van het conflict, de zogenaamde unilaterals.59 Hoewel 
het embedded-programma relatief veel toegang biedt aan journalisten, vormt 
het beleid dus ook een PR-succes voor het leger. Dit roept de vraag op of 
embedded-journalisten, ondanks alle ontwikkelingen sinds de Eerste 
Wereldoorlog, uiteindelijk – in de woorden van George Creel – toch weer 
onderdeel zijn geworden van ‘the greatest adventure in advertising’.  
 
 
Conclusie 
 
In de afgelopen eeuw hebben beleidsmakers die verantwoordelijk waren 
voor het Amerikaanse media- en propagandabeleid in tijden van oorlog 
veelvuldig lessen getrokken uit de ervaringen van voorgaande conflicten. 
Op hetzelfde moment probeerden ze hun mediamanagementtactieken ook 
aan te passen aan een snel veranderend medialandschap. Technologische 
ontwikkelingen waaronder de opkomst van de radio, de televisie en live-
verslaggeving stelden beleidsmakers zowel voor uitdagingen als nieuwe 
kansen. Ook zaken als de specifieke aard van de militaire conflicten en 
veranderingen in de verhouding tussen journalisten en het leger waren van 
invloed op aanpassingen in het media- en propagandabeleid. Totale 
oorlogen, zoals de wereldoorlogen, vroegen om een heel nadere aanpak dan 
gelimiteerde oorlogen zoals de Koreaoorlog of de Eerste Golfoorlog.   

                                                 
58 Voor een uitgebreidere analyse van kritiekpunten met betrekking tot het embedded-
programma, zie: Kim en Paul, Reporters on the Battlef ield, 111-114. 
59 M. Pfau e.a., ‘Embedded Reporting During the Invasion and Occupation of Iraq: 
How the Embedding of Journalists Affects Television News Reports’, Journal of  
Broadcasting & Electronic Media 49:1 (2005) 468-487; A. M. Lindner, ‘Among the 
Troops: Seeing the Iraq War Through Three Journalistic Vantage Points’, Social 
Problems 56:1 (2009) 21-48.  
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 De schaduw van vorige conflicten, hoewel zeker niet de enige 
drijvende kracht achter aanpassingen in het Amerikaanse media- en 
propagandabeleid, was door de gehele eeuw desalniettemin zichtbaar 
aanwezig. De propagandisten uit de Tweede Wereldoorlog probeerden 
bewust te leren van de fouten die volgens hen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waren gemaakt. Zo werd de constructie van het vijandbeeld 
anders aangepakt, werd er meer aandacht besteed aan de vraag waar de 
Amerikanen voor vochten en werd er terughoudend omgegaan met 
gruwelverhalen. Mede om het vertrouwen van het Amerikaanse volk in 
overheidsvoorlichting na de ervaring van de Eerste Wereldoorlog terug te 
winnen, en haar methoden en technieken nadrukkelijk te onderscheiden van 
die van hun voorgangers, introduceerden Amerikaanse propagandisten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een ‘strategy of truth’ die claimde de 
nadruk te leggen op de verspreiding van zakelijke feiten. Gecombineerd met 
censuur, leidde dit desalniettemin tot een zeer gefilterde versie van de 
werkelijkheid.  
  De herinnering aan voorafgaande conflicten werd ook 
geïnstrumentaliseerd in de vorm van historische analogieën die werden 
ingezet als frames voor (de)legitimatie van militair ingrijpen. Terwijl de 
herinnering aan de appeasementpolitiek – de ‘Münchenanalogie’– na de 
Tweede Wereldoorlog veelvuldig werd gebruikt om militair ingrijpen te 
rechtvaardigen, werd de herinnering aan het verlies van de Vietnamoorlog 
juist opgeroepen door tegenstanders van militair ingrijpen. In de schaduw 
van de Vietnamoorlog – waarin minder censuur plaatsvond en journalisten 
zich minder als ‘soldaten van de typemachine’ hadden gemanifesteerd dan 
in voorgaande conflicten – ontstond er ook een debat dat leidde tot een 
herziening van het mediabeleid in de conflicten die hierop volgden. Dit 
gebeurde mede doordat prominente politici en militairen ervan overtuigd 
raakten dat deze oorlog niet op het slagveld in Vietnam, maar in de 
Amerikaanse huiskamers was verloren, waar de televisie ondertussen als de 
belangrijkste nieuwsbron diende. Deze interpretatie leidde tot spanningen 
tussen journalisten en het leger en uitte zich onder meer in restricties op de 
toegang van journalisten tot het strijdtoneel.  
  Uiteindelijk zouden deze ervaringen aanzet geven tot pogingen om 
het mediabeleid te herzien op een wijze die de ontstane spanningen tussen 
journalisten en militairen zou kunnen mediëren. Hierbij werd getracht recht 
te doen aan de persvrijheid – door journalisten zoveel mogelijk toegang tot 
het strijdtoneel te verschaffen – zonder de operationele veiligheid van 
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militaire missies in gevaar te brengen. De meest recente poging hiertoe werd 
in 2003 tijdens de invasie van Irak geïntroduceerd in de vorm van het 
embedded-beleid. Hoewel dit beleid een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan 
het mediëren van de spanningen tussen journalisten en het leger, roept het 
ook de vraag op in hoeverre journalisten die gebruik maken van deze 
mogelijkheid om ‘in bed te stappen met het leger’ door de inherente bias van 
het systeem niet weer zijn verworden tot ‘soldaten van de typemachine’.  
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‘Ik ben niet eens zozeer begonnen omdat ik oorlogsjournalist wilde worden 
en zo zie ik mezelf ook niet. Het was meer dat ik graag iets wilde doen in 
situaties die mij minder bekend voorkwamen en waar een uitdaging was: een 
avontuur en het onbekende. Toevallig bleek ik ook niet zo snel bang te zijn 
en best goed te zijn in het functioneren in ongewisse situaties. Dat ben ik 
blijven doen,’ vertelt Minka Nijhuis. Als journalist schrijft Nijhuis al ruim 
vijfentwintig jaar over de situaties in conflictgebieden, waarin burgers oorlog 
en dictatuur moeten zien te overleven. Ze zoekt de onontgonnen verhalen 
en doet aan slow journalism; ze geeft duiding en diepgang aan het dagelijkse 
nieuws. Ze beschouwt zichzelf ten slotte niet als een oorlogsjournalist. 
Oorlogsjournalisten worden vaak geroemd vanwege de risico’s die ze 
nemen voor die ene foto of dat ene verhaal. Hier heeft Nijhuis bezwaar 
tegen, want de lokale inwoners hebben doorgaans geen keuze. We praatten 
over die risico’s voor verslaggevers én burgers, hoe zij als journalist te werk 
gaat en het belang van oorlogsverslaggeving, wat in haar aankomende boek 
tevens zal terugkomen. 
  Minka Nijhuis schrijft als freelance journalist onder andere voor De 
Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, NRC Handelsblad en Trouw. De 
afgelopen jaren deed ze verslag van de conflicten in Cambodja, Myanmar, 
Oost-Timor, Irak, Afghanistan en Syrië. Ze heeft een aantal boeken op haar 
naam staan, waaronder Birma: land van geheimen, waarvoor ze in 2010 de Bob 
den Uyl-prijs ontving. In het boek gaat ze in op de vergeten guerrillaoorlog 
tussen lokale etnische groepen en het leger in Myanmar, de officiële naam 
van Birma en het land dat al vijfentwintig jaar haar aandacht trekt.  
 
 
Geen vrijblijvende nieuwsgierigheid 
 
Voordat Nijhuis gefascineerd raakte door Birma, reisde ze af naar 
Cambodja. Na haar kandidaats Psychologie ging ze in haar doctoraalfase 
Communicatiewetenschappen studeren in Amsterdam. Ze verdiepte zich in 
de moderne Aziatische geschiedenis en internationale betrekkingen. In het 
bijzonder hield Nijhuis zich bezig met Cambodja en de terugkeer van de 
Rode Khmer. Deze communistische beweging kwam in het midden van de 
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jaren zeventig van de vorige eeuw aan de macht, werd verdreven, maar 
rukte vanuit de Thaise grens toch weer op in het land.  

‘Daar zat een ingewikkelde internationale dynamiek bij,’ zegt Nijhuis. 
‘Toen in 1980 het Vietnamese leger, dat de Rode Khmer had verdreven, 
zich terugtrok uit Cambodja dacht ik dat er een machtsvacuüm zou ontstaan 
en ik was benieuwd wat de toekomst van het land zou worden.’ Ze wilde 
geen vrijblijvende nieuwsgierigheid en dus vertrok Nijhuis naar Cambodja 
om verslag te doen. Hoewel Nijhuis naderhand eveneens verslag ging doen 
van conflictsituaties in andere landen, lijkt Myanmar – waar de journalist na 
Cambodja belandde – toch de rode draad in haar carrière. 
 
 
Al ruim vijfentwintig jaar doet u verslag over de situatie in Myanmar. 
Waar komt uw interesse in dit land vandaan? 
 
‘Die interesse destijds voor Cambodja heeft zich verbreed, want ik ben erna 
in 1979 in Birma, Myanmar, beland. Over Cambodja werd al veel 
geschreven en ook door mensen die het land veel beter kenden dan ik. Dus 
ik vond mijn verhalen soms een beetje tweedehands. Wat ik nu niet zo snel 
zou zeggen, want je vindt altijd wel een invalshoek of een toegevoegde 
waarde. Maar toen voelde het alsof de grote conflicten voorbij waren en ik 
te laat kwam. Waar is een verhaal dat ik helemaal zelf moet veroveren? Een 
malariadeskundige attendeerde mij op Birma. Hij zei: “Daar is al jaren een 
oorlog aan de gang en niemand schrijft erover.” Hij heeft mij geholpen de 
jungle in te komen bij rebellengroepen. Toen was ik meteen verkocht, want 
dat was gewoon zo’n enorm avontuur en ik had daar het rijk bijna alleen. 
Daarna kwamen er andere landen bij, maar je leert ook het land kennen en 
dat verhaal houdt eigenlijk nooit op: hoe meer je weet, hoe meer vragen je 
krijgt. Die fascinatie blijft gelukkig wel, want als dat niet zo zou zijn zou ik 
er ook wel mee stoppen.’ 
 
 
U bent toen in Myanmar de jungle ingegaan, hoe ging dat? 
 
‘De malariadeskundige had mij in contact gebracht met een aantal rebellen 
die hij kende. Zij hadden mij een toestemmingsbrief gegeven om naar het 
junglehoofdkwartier van de rebellen te gaan. De route moest ik zelf 
uitzoeken, maar die was niet heel erg ingewikkeld. Eerst reisde ik in 
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Thailand met een lokaal busje en daarna moest ik met een bootje de rivier 
over, een grens was er eigenlijk niet. Dus de ene kant van de rivier was 
Thailand en de andere kant Birma. Zodra ik het bootje uitstapte, stond ik in 
de Birmese oorlog eigenlijk. Daar kwam het op neer. Die rivier vormde de 
grens tussen oorlog en vrede en dat was wel een imposant moment. Dat zal 
me altijd bijblijven.’ 
 
 
Wat was toen precies de situatie in Myanmar? 
 
‘Er was een oorlog gaande tussen een Karen-minderheid, die meer 
autonomie en gelijke rechten wilde, en een centraal gezag, een regime van 
generaals dat absoluut niet van plan was om dat toe te staan. De eerste keer 
dat ik in dat junglehoofdkwartier arriveerde was er ook meteen een 
luchtaanval, dus ik kon linea recta een schuilkelder in. Dat was eigenlijk een 
hol uitgegraven in het zand. Dus ik zag meteen hoe ernstig het was. Voor 
ons was het weliswaar een vergeten oorlog, maar daar dreven er elke dag 
lijken in de rivier en waren burgers massaal op de vlucht, met duizenden 
tegelijk. Het was een oorlog die een enorme impact had op de bevolking en 
dat greep me meteen bij de keel.’ 
 
 
Waarom vindt u het belangrijk dat de verhalen die u schrijft gelezen 
worden? 
 
‘Ik denk dat het op verschillende niveaus belangrijk is. Ik vind het belangrijk 
dat het geschreven staat, zodat politici die medeverantwoordelijk zijn niet 
kunnen zeggen dat het er niet was. Voor de mensen daar maakt het tevens 
verschil. Zij zeggen vaak: “Zolang er nog over ons geschreven wordt, 
bestaan we nog.” Ik denk dat voor onze samenleving ook geldt dat een goed 
geïnformeerd land per definitie een democratischer land is. Wat mensen niet 
weten, kunnen ze ook niet veranderen. Dus hopelijk dragen mijn verhalen 
een beetje bij aan een wat betere wereld met licht op donkere plekken. De 
verhalen gaan vaak over leven en dood en geven je een gevoel van urgentie. 
Het gevoel getuige te zijn van geschiedenis, dat is best een groot gevoel.  

Tegelijkertijd is mijn bezwaar tegen de oorlogsjournalistiek dat het 
vaak heilig verklaard wordt en er veel ontzag voor is. Met het zinnetje “Met 
gevaar voor eigen leven” heb ik gewoon heel erg veel moeite. Je moet het 
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niet belangrijker maken dan het is. Ik vind dat dat te vaak gebeurt: dat je zelf 
zo groot wordt en mensen je ook bijna als een soort held gaan zien, dat je 
als journalist tussen het onderwerp en je publiek gaat staan. Dat is gewoon 
niet de bedoeling van ons vak. Wij zijn niet het verhaal. Zeker bij een 
journalistiek waar mensen snel worden in- en uitgevlogen is het vaak 
verleidelijk om jezelf in het verhaal te stoppen. Een goed doorwrocht 
verhaal kost veel tijd en geld. Dat is er veel te weinig en dan ligt het gevaar 
op de loer dat je die leemte opvult met een stukje over jezelf. Ik zeg niet dat 
het nooit moet gebeuren of dat de ik-vorm niet zinnig kan zijn, maar ik 
denk wel dat je ervoor moet waken en dat je moet weten waar het accent 
hoort te liggen. Risico’s horen erbij. Een brandweer doet ook niet alleen 
maar kleine brandjes. Dat is inherent aan het vak. Daarnaast worden risico’s 
soms ook overdreven, want dat maakt je verhaal spannender. Het is altijd 
fascinerend als je ergens bent geweest en je later de bevindingen van 
anderen terugziet, dat er dan een kloof ligt tussen hoe het echt was en hoe 
het wordt gepresenteerd.’ 
 
 
Hoe zou u het liever zien? 
 
‘Ik vind een verslaggever in de rol van een goed geïnformeerde bescheiden 
verteller, die weet hoe hij zijn verhaal aan de man moet brengen, de kern 
van de journalistiek. Iemand die in beeld wil zijn of beroemd wil worden 
moet naar Hollywood.’ 
 
 
Ziet u in dit opzicht verschil in de verslaggeving tussen de jaren dat u 
begon met schrijven en nu? 
 
‘Ja, ik vind wel dat het is toegenomen. Het hangt misschien ook af van het 
medium, want schrijvende pers en radiojournalisten voelen zich vaak 
vertrouwder als ze niet gezien worden. Je moet er tegen kunnen om voor 
een camera te gaan staan. Ik heb ook heel veel respect voor de mensen die 
dat op de juiste manier doen. Je moet zeker niet iedereen over één kam 
scheren. Ik denk echter dat de televisiejournalistiek over het algemeen iets 
andere persoonlijkheden aantrekt, personen die er minder moeite mee 
hebben om gezien te worden. Ergens begrijp ik het ook wel. Er wordt zo 
veel druk nu uitgeoefend op journalisten om een merk te zijn, om jezelf te 
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laten zien in de jacht op het publiek. Sociale media geven ons ook het 
gereedschap om voortdurend van ons te laten horen naast de reguliere 
programma’s.  

Maar ik vind het pijnlijk: wij kunnen altijd weg en onze dierbaren zijn 
veilig. Ik vind dat je dat niet gelijk moet stellen aan het lot van mensen die 
in een oorlog zitten of die in een dictatuur moeten leven. Zij hebben geen 
keuze. Dat stemt mij vanzelf nederig. Ik heb altijd enorm veel respect voor 
mijn lokale collega’s die niet weg kunnen en die vaak als fixer of vertaler 
werken voor buitenlandse journalisten, terwijl ze nooit hun naam in de 
krant zullen zien. Dat maakt bij mij wel dat ik het liever allemaal een beetje 
relativeer.  

Er zijn ook zo veel risico’s die genomen worden die onnodig zijn. 
Sommige van mijn collega’s zijn omgekomen om die ene scoop of om die 
ene foto, terwijl die foto misschien helemaal niet zo geweldig geworden zou 
zijn, of omdat ze een paar seconden eerder moeten zijn dan de 
concurrentie. En nu zijn ze dood. Dat raakt me heel diep en alleen daarom 
al vind ik dat je heel goed moet nadenken en we meer kunnen doen om de 
risico’s te beperken. Soms dan maar niet gaan of even wachten met je 
verhaal.’ 
 
 
Bent u zelf anders gaan werken toen het internet opkwam? 
 
‘Ik zat nog een lange tijd in gebieden waar geen internet was. Dus ik liep er 
altijd een beetje achteraan. En al was er internet, dan was het vaak toch 
ongewis om daar iets mee te doen. Ik kon me wel een beetje verschuilen 
achter: “Ik ben de komende vier weken niet bereikbaar.” Dat gaf dan een 
natuurlijke vertraging, waardoor je iets minder in die snelheid mee hoefde te 
gaan. Ik was, toen dat allemaal opkwam, ook al wat ouder. Dat helpt ook 
om gewoon aan je eigen koers vast te houden.  

Ik denk dat het voor jonge mensen nu veel moeilijker is om een plek 
te veroveren en er wordt ook zo veel van je verwacht. Ik schreef toen ik 
begon gewoon verhalen, maar jongeren van nu moeten een camera kunnen 
bedienen, met geluid kunnen omgaan, even bloggen en dan moet je je stukje 
schrijven. Het is heel knap als je dat kan, maar volgens mij ontkom je er 
bijna niet aan dat het ten koste gaat van de diepgang. Dat lijkt me heel 
ingewikkeld. Ik praat dan vooral over de buitenlandjournalistiek en de 
berichten over moeilijke landen. Correspondenten moeten een heel 



Sanne van den Bosch 
 

 
128 

continent, met soms wel tien landen, bedienen. Dat kan gewoon niet. Het 
nadeel is ook, dat je voor verschillende media moet werken en je continu 
bereikbaar moet zijn. Dat betekent dat je heel veel van je interviews aan de 
telefoon moet doen, wat gewoon een ander soort verhalen geeft.’ 
 
Kijken we door de nieuwe ontwikkelingen soms ook over dingen 
heen? 
 
‘Ja dat denk ik ook. Je ziet bijvoorbeeld dat we Mosul pas in 2014 écht in the 
picture hadden, omdat het tot de stad van Islamitische Staat werd 
uitgeroepen. Die ontwikkeling speelde al jaren, maar iedereen rende weg 
naar Afghanistan of andere oorden. Dat het daar al broeide en gistte, 
jarenlang, en dat het eigenlijk voor een deel in het verlengde lag van 
Amerikaanse bemoeienis met het land, dat zien we nu achteraf. Maar het 
zijn wel hele ernstige missers. Dat komt door haast en te veel op 
gebeurtenissen reageren als de vlammen uit het dak slaan.’ 
 
 
Hoe gaat u te werk als u naar een conflictgebied afreist? 
 
‘Daar zit altijd heel veel voorbereiding in, door al in Nederland te beginnen 
met lezen en gesprekken met mensen te voeren. Je moet maatregelen 
nemen voordat je naar zo’n gebied gaat. Als je alleen al begint met een soort 
generale repetitie te doen van alles wat je tegenkomt en na te denken over 
de gevaarlijke momenten; voorbereidingen te nemen; zorgen dat je 
communicatie op orde is; dat iemand thuis je plan en de details van de auto 
waarmee je op pad bent kent. Al die dingen kunnen van levensbelang zijn 
en zijn helemaal niet zo moeilijk in de praktijk te brengen. Dan nog blijft er 
altijd het risico dat je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent, 
maar dat is dan zo.’ 
 
 
Weet u voordat u naar een land afreist al waar u verslag over wilt 
doen? 
 
‘Ja, maar het is de kunst om je aan de ene kant heel goed voor te bereiden 
en aan de andere kant je ook te laten verrassen. Want je moet niet iemand 
worden die eigenlijk het verhaal al bedacht heeft en dan wat citaten gaat 
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halen, wat ik sommige journalisten weleens hoor zeggen: “O, ik heb het 
verhaal eigenlijk al. Ik hoef alleen nog wat quotes.” Dan heb je eigenlijk al 
een werkelijkheid neergezet, waarvan je nog helemaal niet weet of die wel 
klopt. Ik snap wel dat je enigszins een idee moet hebben, maar je moet het 
ook wel blijven toetsen. Ik mag mijn onderwerp heel graag besluipen en 
soms wordt het gewoon heel anders dan ik had gedacht. Niet iedereen die 
van een afstand een interessant verhaal lijkt te hebben is ook interessant. Je 
leert dat wel vrij snel inschatten en van het een komt het ander. Het is 
gewoon een ontdekkingsreis, elke keer weer.’ 
 
 
Hoe weet u wat er in een samenleving speelt? 
 
‘Heel veel luisteren en eindeloos rondkijken en rondreizen. De verschillen 
zien tussen stad en platteland. Ik heb altijd veel aan mijn lokale collega’s of 
lokale schrijvers, die gewend zijn te kijken en verschillende brillen op te 
zetten. Journalistiek wordt soms heel erg gelijkgesteld aan de bril van de 
politieke analist, maar ik vind dat je ook moet kijken als een psycholoog, een 
socioloog en een antropoloog. Op die manier maak je mensen ook 
personen van vlees en bloed en niet alleen de leveranciers van de politiek 
gerelateerde quote. Dat is een bepaalde vorm van journalistiek, maar voor 
mij is het niet genoeg.’ 
 
 
Zijn mensen over het algemeen bereid om met u praten? In een 
conflictgebied kan dat gecompliceerd zijn. 
 
‘Als mensen hun redenen hebben om niet alles te zeggen wat ze zouden 
willen, dan is dat meestal ook een onderdeel van je verhaal. Het is belangrijk 
om dat aan de lezer mee te geven, want ook dat vertelt een verhaal. Soms 
zijn mensen cynisch of boos: “Ik heb al zo vaak mijn verhaal verteld en we 
zitten hier nog steeds in die oorlog.” Maar eigenlijk gebeurt dat niet zo heel 
vaak als mensen echte interesse voelen. Je probeert altijd mensen te vinden 
die hun verhaal nog niet al te vaak hebben verteld. Ik vraag het vaak als er 
bombardementen zijn geweest of slachtoffers. Ik probeer toch uit te vinden 
of mensen hun verhaal al eerder hebben gedaan. Niet zozeer omdat ik een 
scoop wil, maar mensen die hun verhaal vaker hebben verteld maken daar 
alweer een soort andere werkelijkheid van en zijn ook geroutineerd in wat 
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het effect is van hun verhaal. Dus je hebt de kans dat het minder echt is 
zonder dat ze bewust liegen. Fixers – ik noem ze liever lokale collega’s – zijn 
hartstikke belangrijk, maar ze brengen je wel altijd naar dezelfde bronnen en 
dan krijg je dat verhalen gerecycled worden. Ik vind het altijd wel prettig als 
ik ergens ben waar nog een nieuw netwerk ligt.’ 
 
 
In een conflictgebied is het vaak lastig om achter bepaalde zaken te 
komen. U schreef voor OneWorld en Vrij Nederland over de arrestatie 
van twee Reuters-journalisten, Wa Lone en Kyaw Soe Oo, in 
Myanmar, die als een van de weinigen onderzoek deden naar het 
geweld van veiligheidstroepen tegen de stateloze moslimminderheid, 
de Rohingya. Zij zouden geheime documenten in handen hebben 
gehad en die met de buitenlandse media hebben willen delen. Hoe 
lastig is het om als journalist je werk te doen in een conflictgebied? 
 
‘Dat is heel lastig. Alle strijdende partijen hebben natuurlijk hun agenda’s en 
zijn ook wel stukken slimmer geworden in het manipuleren van media, 
kennen het belang van de pers, en hebben de middelen om dat ook te doen. 
Dus je moet gewoon eindeloos zoeken, checken en doorvragen. Dan weet 
je het soms nog niet en moet je daar eerlijk over zijn. Die twee journalisten 
in Myanmar zijn in de val gelokt. Dat is deels ook een stukje onervarenheid; 
ze zijn nog vrij jong. Ze hadden het idee dat ze belangrijke documenten 
zouden verkrijgen en nu wordt dat tegen hen gebruikt alsof zij 
staatsgeheimen zouden doorspelen aan het buitenland. Dat wordt hen nu 
ten laste gelegd. Iedereen probeert gebruik van je te maken. Dat geldt niet 
voor “gewone burgers” in een getroffen gebied, hoewel het daar soms ook 
kan meespelen. Maar ik heb het dan over de belanghebbende partijen die 
een grote invloed hebben op zo’n conflict. Je moet er eigenlijk vanuit gaan 
dat zij allemaal liegen.’ 
 
 
Klopt het dat u een aantal jaar Birma niet mocht bezoeken vanwege 
uw journalistieke werk? Wanneer was dat en kunt u mij vertellen hoe 
dat ging? 
 
‘Dat is al lang geleden gelukkig. Dat waren wel pijnlijke jaren. Ik ben in 1996 
gearresteerd, omdat ik verslag deed van een studentendemonstratie die het 
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regime verborgen wilde houden. Toen heb ik zeven jaar lang op de zwarte 
lijst gestaan, totdat de geheime dienst, die mijn naam in het vizier had, zelf 
in de problemen kwam. Die dossiers raakten zoek en die dienst 
functioneerde niet meer. Toen heb ik meteen een visum aangevraagd, 
omdat ik me realiseerde dat ze te druk waren met hun eigen problemen. Ik 
heb toen inderdaad een visum gekregen.  

Ik kon overigens in die periode wel illegaal het land in. Maar ik kon 
alleen naar de jungle, de steden waar je voor moest invliegen met een 
officieel visum heb ik zeven jaar niet kunnen bezoeken. Er waren kleine 
gebieden die wel onder de controle van het regime stonden, maar waar je 
dan vanuit Thailand in mocht. Dat waren een soort enclaves, opengesteld 
voor toerisme, en die bezocht ik dan wel. Maar ik bevond me toch wel een 
beetje in het hol van de leeuw. In conflictgebieden is het moeilijk werken, 
maar bij het werken in dictaturen heb je ook te maken met het gevaar van 
mensen die je bezoekt. Als je een fout maakt en diegenen die je interviewt 
worden opgepakt, kan dat ze op jaren gevangenisstraf komen te staan. Dat 
is bij een collega van mij gebeurd. Hij kon daar helemaal niets aan doen. Hij 
had alles gedaan wat hij kon doen om de geïnterviewde te vermommen. De 
geheime dienst is er toch achter gekomen en die man heeft zeven jaar 
vastgezeten. Dat waren zeven hele lange jaren voor hem, maar ook voor de 
journalist.’ 
 
 
Bent u weleens bang geweest voor het risico dat u liep? 
 
‘Nee niet zozeer. Ik ben eerder te voorzichtig. Ik heb weleens interviews 
afgezegd, omdat ik dacht dat die persoon in de problemen zou kunnen 
komen en hij het toch te licht inschatte. Dan loop je een verhaal mis en dan 
zie je dat je collega’s het wel publiceren. Maar ik voel me daar nu eenmaal 
prettiger bij en het levert ook wel weer wat op. Want als mensen merken dat 
je zorgvuldig met ze omspringt, schept dat vertrouwen. Het is ook een van 
de redenen dat ik in hele moeilijke tijden toch met mensen heb kunnen 
werken, omdat ze ervan overtuigd waren dat ik zorgvuldig met ze zou 
omspringen. Dus het heeft ook zijn voordelen. Mensen die bij iemand, die 
grote risico’s loopt, een verhaal halen en dingen opschrijven die misschien 
niet in een verhaal zouden moeten – omdat het de risico’s vergroot en het 
vertrouwen beschaamt – krijgen meestal de volgende keer geen toegang. 
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Dus voorzichtigheid heeft op langer termijn zijn waarden. Maar natuurlijk 
zijn er momenten dat je denkt: dat verhaal had ik ook wel willen hebben.’ 
 
 
Is er nog verschil tussen vrouwelijk journalist zijn en mannelijk 
journalist zijn? 
 
‘Ik denk wel dat vrouwen minder bedreigend zijn in de spanning van een 
oorlogsgebied en dat mensen misschien de kwetsbare verhalen wat 
makkelijker aan een vrouw vertellen. Aan de andere kant zijn er genoeg 
mannen die met heel veel gevoeligheid en respect voor slachtoffers verhalen 
loskrijgen. Je merkt weleens dat militairen wat minder respect hebben voor 
vrouwen en er zijn nog altijd redacties die vinden dat een vrouw niet in een 
oorlogsgebied thuishoort. Maar ik heb het niet als een belemmering ervaren. 
In conservatieve islamitische landen merk je ook wel dat je toegang hebt tot 
beide werelden: als journalist tel je daar vaak niet als een vrouw, dus je mag 
meedraaien in de mannenwereld en je hebt toegang tot de vrouwenwereld, 
wat voor mannen niet altijd vanzelfsprekend is. Dus er is verschil, maar ik 
zie voornamelijk voordelen eigenlijk.  

Je vermommingen zijn ook makkelijk. Ik heb er echt wel profijt van 
gehad dat ik, bijvoorbeeld in Syrië, als lokaal verkleed kan gaan en dan heel 
onopvallend als lokaal iemand kan reizen. Mannen kunnen zich ook lokaal 
vermommen, maar bij controleposten worden mannen – al zie je er nog zo 
lokaal uit – wel gecontroleerd. Als vrouw zit je vaak als een onopvallende 
kraai op de achterbank en rijd je zo’n controlepost gewoon voorbij. Ik heb 
een donker uiterlijk, dat scheelt ook. Ik kan echt oplossen in mijn omgeving. 
Maar de controle naar vrouwen toe is gewoon minder. Ik weet nog dat ik 
drie of twee jaar geleden in de buurt van Fallujah van een regeringsgebied 
een gebied in kon lopen waar deels al gewapende tegenstanders van de 
regering actief waren. De twee gebieden waren verbonden door een brug, 
waar echt zware controleposten stonden. Ik liep met een Iraakse vrouw, die 
me bij de arm had genomen alsof we zussen waren en zij babbelde tegen mij 
in het Arabisch. We liepen zo langs die controleposten. Daar was je als man 
niet mee weggekomen.’ 
 
 
We hebben het nu over de “gevaren” voor een oorlogsjournalist, maar 
u benadrukt vaak de gevaren waarmee de burgers in het 
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conflictgebied te maken hebben. In Bagdad trok u in bij het echtpaar 
Abbas en Ward, en Wards moeder Khala, wat u beschrijft in uw boek 
Het huis van Khala: een familie in Bagdad uit 2004. Waarom koos u 
voor deze aanpak? 
 
‘Ik dacht dat het verhaal over het dagelijkse leven snel ondergesneeuwd zou 
raken. “Mission accomplished” werd er verkondigd door de Amerikaanse 
president [George W. Bush] vanaf een vliegdekschip. De familie die ik had 
ontmoet in Bagdad lachten toen ze dat hoorden en zeiden: “Het is hier juist 
nog maar net begonnen.” En dat heb ik heel erg in mijn oren geknoopt. Ik 
volgde hen al een paar dagen in hun leven onder een Bagdad zonder 
Saddam Hoessein en toen ik thuis die verhalen teruglas, dacht ik: dit is 
eigenlijk een boek. Toen heb ik gevraagd of ik bij hen thuis mocht wonen. 
Dat vonden ze meteen goed. Daarna werd Bagdad een verhaal van 
aanslagen en ik wilde heel graag beschrijven hoe zij daar tussendoor 
moesten zien te glippen. Dat leek me een belangrijk verhaal. Je schrijft ook 
andere verhalen als je in een huis woont, je weet wat het betekent om bij 
vijftig graden zonder elektriciteit en dus zonder airco te zitten. Dat brengt je 
ook wel iets. Als je je stuk in een hotel tikt, heb je toch elektriciteit, de airco 
gaat aan met een generator en je kunt douchen.’ 
 
 
In 2009 werd u verkozen tot Journalist voor de Vrede en in 2017 
ontving u de Prijs van het Vrije Woord. Beide vanwege uw 
journalistieke oeuvre, waarin u laat zien hoe burgers de oorlogen en 
dictaturen overleven. Wat zegt die erkenning voor uw werk over het 
belang van verslaggeving van conflictgebieden en het belichten van 
de menselijke kant van het verhaal? 
 
‘Ik vond het wel bemoedigend. Vooral de prijs die ik vorig jaar kreeg, die 
wordt maar eens in de vijf jaar uitgereikt. Ik dacht: in de liga van Max van 
der Stoel wil ik wel meespelen. Ik heb respect voor hem als staatsman en 
voor zijn inzet op het gebied van mensenrechten, want voor mensen die 
middels hun werk zich hebben ingezet voor vrijheid van meningsuiting en 
mensenrechten wil de prijs erkenning bieden. Ik had wel vaker prijzen 
gewonnen voor mijn afzonderlijke werken en voor mijn boeken, maar dit 
was een oeuvreprijs. Dus die gaat over vijfentwintig jaar werk. Dat vond ik 
wel heel bijzonder om te ontvangen. Ik was blij dat het belang van het genre 
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dat ik beoefen, wat toch neerkomt op slow journalism en oog voor mensen 
die oorlogen en dictaturen moeten zien te overleven, werd ingezien. Zeker 
in een wereld waar informatie zo snel verspreid wordt, ons vak zo’n 
oververhitte machine is geworden en de markt dicteert: het publiek vraagt 
en wij draaien. Ik ben daar ouderwets in: ik vind dat we een taak hebben. 
We moeten zeker onze verhalen zo indringend en meeslepend mogelijk 
vertellen, maar we mogen mensen best iets bijbrengen. Dat werd wel gezien, 
dat vond ik prettig. De jury had meerdere goede kandidaten, maar 
uiteindelijk – dat staat in het juryrapport – was “moed” de onderscheidende 
factor. Ik heb de prijs dus vooral gekregen omdat ik moed toon in mijn 
werk.’ 
Dat is ook wel ironisch, omdat u uzelf ondergeschikt stelt aan de 
moed van de mensen waarover u schrijft en dan wordt u geprezen om 
uw moed. 
 
‘Ja, ik kom altijd mensen tegen die moediger zijn dan ikzelf. Maar ik ben 
niet zo snel bang, denk ik, en je wordt ook gegrepen door je verhaal. Een 
chirurg die bij het opereren denkt aan alles wat mis kan gaan, kan ook niet 
opereren. Dus je laat dat, of je nu moedig aan het zijn bent, voor wat het is. 
Ik wil angst ook niet helemaal wegwuiven. Angst heeft ook een functie. Als 
je denkt dat iets je te ver gaat, dan moet je het gewoon niet doen. Ik snap 
wel dat mensen in een situatie bang zijn. Iedereen heeft recht op zijn angst 
en daar moet je ook naar luisteren.  

Ik heb ook gewoon een hoop geleerd: ik weet dat als je op pad gaat 
er altijd meer mogelijk is dan het van een afstandje lijkt. Je moet het maar 
gewoon proberen, met uitsluiting van risico’s. Daar stop ik meer tijd in 
naarmate ik ouder word, merk ik. Vroeger kon ik nog wel onbesuisd op pad 
gaan. Dat doe ik niet meer. We leven wel in een gevaarlijke tijd, waarin 
journalisten doelwit zijn. Dus er is reden om aandacht te besteden aan het 
uitsluiten van risico’s. Ik kom weleens militairen tegen die zeggen: “Jullie 
zitten in hetzelfde oorlogsgebied als wij en wij trainen hier jaren voor. Jullie 
lopen hier gewoon rond en daardoor vallen doden die niet nodig zijn. Dat is 
wel tragisch.”’ 
 
 
Momenteel bent u met een nieuw boek bezig. Waar zal deze over 
gaan? 
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gewoon proberen, met uitsluiting van risico’s. Daar stop ik meer tijd in 
naarmate ik ouder word, merk ik. Vroeger kon ik nog wel onbesuisd op pad 
gaan. Dat doe ik niet meer. We leven wel in een gevaarlijke tijd, waarin 
journalisten doelwit zijn. Dus er is reden om aandacht te besteden aan het 
uitsluiten van risico’s. Ik kom weleens militairen tegen die zeggen: “Jullie 
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lopen hier gewoon rond en daardoor vallen doden die niet nodig zijn. Dat is 
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Momenteel bent u met een nieuw boek bezig. Waar zal deze over 
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‘Het wordt een fictieboek, voor het eerst. De bouwstenen zijn ware 
gebeurtenissen – het toneel waarop het zich afspeelt klopt – maar ik bewerk 
ze tot fictie. Het is eigenlijk een soort tragikomische verhandeling over het 
leven van een oorlogsverslaggever in dagboekvorm. Het speelt zich af in de 
oorlogen van de afgelopen vijfentwintig jaar. Het is een kijkje in de keuken, 
met een mengeling van absurditeit en tragedie. Een kijkje achter de 
schermen zoals je dat niet vaak ziet, denk ik. Het is daarmee ook een poging 
om het vak wat te ontmythologiseren. Daar hadden we het in het begin al 
over: ik vind dat er te vaak met ontzag wordt gekeken naar 
oorlogsjournalistiek. Alsof je per definitie een hele goede journalist bent als 
je gevaar loopt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het gaat ook over hoe 
verhalen tot stand komen en wat het betekent om als freelancer in zo’n vak 
te zitten: wat kom je dan allemaal tegen, zowel uit als thuis. Iedereen in het 
boek wordt onder de loep genomen, zullen we maar zeggen. Maar er zit ook 
heel veel zelfspot in, dus dan vind ik dat je met anderen – het is immers 
fictief – de maat mag nemen. De ik-persoon wordt ook niet gespaard.  

Voorheen heb ik vaak gedacht: schreef ik maar fictie. Dan zou ik het 
nu zo of zo laten lopen. Ik zou die twee personen, die ik heb ontmoet en 
die zo aan de tegengestelde kant staan, elkaar ooit laten ontmoeten en wat 
zou dat spannend zijn. Maar nu alles mag, blijkt het dus heel moeilijk om 
dat geloofwaardig en met een juiste dosis verhaal-verteltrant op papier te 
zetten. Het klinkt zo verleidelijk dat alles mag, maar het heeft dus ook echt 
valkuilen.’ 
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War in 140 Characters: How Social Media Is  Reshaping Conf lict in the 
Twenty-First Century David Patrikarakos (Basic Books, New York, 
2017; 320 pp.) ISBN 9780465096145; $22,99. 

 
‘I entered eastern Ukraine in the spring of 2014 and realized that Twitter 
contained more up-to-date information than the New York Times or NBC.’1 
David Patrikarakos is Midden-Oostenspecialist en bevindt zich in Oekraïne. 
Moeiteloos kan hij via internet in de gaten houden wat er in Gaza en in 
Syrië gebeurt. Hij beschrijft hoe hij zich door twee oorlogen heen worstelt. 
Eén in het land waar hij op dat moment is; één op het wereldwijde web. 
Patrikarakos is ervan overtuigd dat de winnaar van het tweede conflict 
doorslaggevend zal zijn in het aanwijzen van een winnaar.  

In zijn boek War in 140 characters gaat Patrikarakos in op de 
veranderingen die sociale media teweegbrengen bij oorlogvoering. Door die 
invloed vervagen de lijnen tussen het conflict en de politiek, aldus 
Patrikarakos. Aan de hand van de anekdotes van acht verschillende 
personen geeft hij deze tendens weer. De ontwikkelingen en innovaties die 
Patrikarakos beschrijft, komen niet uit de lucht vallen. Wie geïnteresseerd is 
in de ontwikkelingen rond nieuwe media zal geen verrassende informatie 
vinden in het boek. De verhalen van de individuen voegen echter wel iets 
toe. Patrikarakos sprak als journalist in Oost-Europa en het Midden-Oosten 
tal van interessante spelers in conflicten. Allemaal hebben ze een eigen 
verhaal. Het een unieker dan het andere, maar zeker de moeite waard om 
gehoord te worden. 
  De kwaliteit van het boek zit dan ook vooral in de beeldende 
verhalen. Patrikarakos is op diverse plekken geweest en sprak daar met acht 
verschillende mensen. Volgens de auteur zouden zijn hoofdpersonen 
kunnen worden getypeerd als homo digitalis: het individu dat via digitale 
kanalen een wereldwijd netwerk weet te bereiken en zijn invloed daarmee 
uitoefent. Patrikarakos is niet de eerste die de term gebruikt, maar wellicht 
wel degene die met de sprekendste verhalen komt. 2 Aan de hand daarvan 
                                                 
1 David Patrikarakos, War in 140 Characters: How Social Media Is Reshaping Conf lict in 
the Twenty-First Century (New York 2017) 3. 
2 Natasha Saxberg gebruikte de term eerder in Homo Digitalis: How Human Needs 
Support Digital Behaviour for People, Organizations and Society . De term raakte echter niet 
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duidt hij de nieuwe ontwikkelingen in de journalistiek die invloed hebben 
op oorlogen.  

Patrikarakos vertelt in zijn eerste hoofdstuk over zijn ontmoeting 
met Farah in Gaza. Vanaf haar 16de twitterde de Palestijnse burgerjournalist 
over de oorlog. Haar zeer persoonlijke tweets tijdens de bombardementen 
in juli 2014 gingen viral en werden zelfs overgenomen door mainstream media. 
Zij gaf weer hoe het was om midden in een oorlog te leven. Patrikarakos 
beschrijft hun ontmoeting een aantal jaren later uitvoerig. Eerst legt hij in 
twee alinea’s het Israël-Palestinaconflict uit. Voor een gemiddeld historicus 
is het wellicht te kort door de bocht; voor een leek is het echter prettig 
leesbaar. De auteur gebruikt het woord producers vaak in plaats van 
‘burgerjournalisten’ (citizen journalists). Hij ziet hen als burgers die naast 
nieuws consumeren het ook produceren. Wellicht probeert hij hiermee te 
benadrukken dat het niet altijd journalistiek is wat er bedreven wordt. 
  Het is de grote vraag waarom de tweets van Farah viral gingen. 
Mogelijke journalistieke verklaringen hiervoor lijken duidelijk. Social media 
geven de mogelijkheid om content te plaatsen waar en wanneer men maar wil. 
Men is niet meer afhankelijk van welk medium dan ook en men is altijd 
sneller dan CNN. Daarnaast zijn er geen opstartkosten meer. Dure 
cameramannen, opgeleide journalisten, editors en hun bijbehorend materiaal 
lijken overbodig. Farah twitterde heel persoonlijk en in het Engels. Het 
belangrijkste was echter dat Farah als mooie, jonge vrouw mét blauwe ogen 
het Westen aansprak. Dat ziet de Westerling liever dan een bebaarde man 
van rond de veertig. Zelf zegt Farah dat ze zoveel gedeeld werd om ze iets 
anders deed. Ze twitterde niet over dode lichamen – zoals veel pro-Palestina 
– maar over hoe het was om in oorlog te leven als zestienjarig meisje. 
Patrikarakos gebruikt Farah’s verhaal om uit te leggen dat de rol van 
gatekeeper (de professional bepaalt wat er in de krant komt te staan) onder 
druk is komen te staan in de journalistiek. Enerzijds is de journalist die rol 
kwijt: Farah kwam tot een groot online bereik op eigen kracht. Anderzijds 
werd zij een wereldwijd fenomeen door het feit dat de ‘gewone kranten’ 
haar verhaal overnamen.  
  Halverwege het boek bespreekt Patrikarakos de meest gebruikte term 
in medialand van 2017: fake news. Hij is in Siberië waar hij een ontmoeting 
heeft met Vitaly, een internettrol. Voor een waanzinnig bedrag herschreef 
de werkloze Vitaly nieuwsberichten over Oekraïne. Hij vergrootte 
                                                                                                              
wereldwijd bekend door andere literatuur. Patrikarakos is  tevens de eerste die een 
link met oorlogvoering legt. 
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gebeurtenissen en draaide situaties om, zodat de Russen in een goed 
daglicht kwamen te staan. Hij had geen idee waar hij aan begonnen was. 
Patrikarakos noemt het een ‘information war against Ukraine’ waar Vitaly in 
was terechtgekomen. Van zijn bazen kreeg Vitaly nooit te horen waarom hij 
die artikelen precies schreef. Langzaam kreeg hij echter in de gaten dat hij in 
een, wat ze later zouden noemen, troll farm zat. Toen bleek dat de website 
waar Vitaly voor schreef niet veel bekeken werd en dat hij er toch wat 
liberale gedachtegangen op na hield, werd hij overgeplaatst naar een andere 
afdeling. Dit was de plek waar memes, nepprofielen en pro-Russische spam 
voor Facebook en Twitter werden gemaakt. Uiteindelijk ging Vitaly daar 
weg en schreef hij een artikel voor een website over deze troll farm. Nadat 
het artikel wereldwijd werd gedeeld kreeg hij de baas van de trollenfabriek 
achter zich aan. Vitaly zegt dat hij zich zeker onderdeel voelt van de oorlog. 
Misschien niet met een uniform en een wapen, maar de invloed van social 
media is groot.  
  Een van de laatste verhalen gaat over Eliot Higgins, een fanatieke 
gamer die internetonderzoeker werd. Vanuit Londen wist hij via informatie 
op internet die voor iedereen toegankelijk is te achterhalen dat Rusland de 
bukraket aan de separatisten in Oekraïne verschafte die de MH17 liet 
neerstorten. Volgens Patrikarakos geeft dit weer hoe de macht van 
informatie verschuift naar (netwerken van) individuen. Higgins hield een 
blog bij waar hij allerlei zaken aan het licht bracht, onder andere over de 
oorlogen in Libië en Syrië. In 2014 startte Higgins de website Bellingcat na 
een crowdfundingsactie. Dit is misschien wel het meest sprekende verhaal 
van het boek. Patrikarakos beschrijft hun werkwijze met het verifiëren van 
adressen en foto’s via internet. Bellingcat was de eerste die naar Rusland 
wees in de zaak van MH17. Higgins vertelt over de pro-Russische trollen 
van het Kremlin die hem telkens als hij iets over MH17 twitterde ‘aanvielen’.   

Tot slot kan men in het boek lezen over hoe Poetin zijn totalitaire 
regime als democratie afschildert en hoe selfmade soldaten te werk gaan op 
het slagveld én online. Volgens Patrikarakos is de kern van de 
eenentwintigste-eeuwse conflicten de kracht van het individu. Het internet 
is voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan content de wereld inzenden 
(broadcaster), maar niet iedereen is een journalist. Volgens de auteur missen 
de meeste hoofdpersonen de vaardigheden om echt dingen te ontdekken of 
informatie te verifiëren. Bovendien hebben de meeste helemaal niet de 
intentie om journalist te zijn. Zij willen vooral hun versie van het verhaal 
vertellen. Volgens mij is dit een zeer belangrijke kanttekening bij de 
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verhalen van de hoofdpersonen. Deze zijn namelijk allemaal vanuit een 
persoonlijk perspectief geschreven. Enerzijds maakt dat juist het boek de 
moeite waard, maar anderzijds lijkt het mij ook belangrijk om vragen te 
blijven stellen bij het werk van deze individuen. Is te controleren of wat 
Farah twittert wel echt waar is? Wat heeft Vitaly precies gezien in die 
trollenfabriek? En hoe kwam Bellingcat aan al die informatie terwijl het 
veiligheidsdiensten niet lukte om die te achterhalen? 
  Patrikarakos snijdt op een zeer toegankelijke manier een belangrijk 
onderwerp aan. Wie zich niet bewust is van het woekerende karakter van 
social media kan er bedrogen uitkomen. Wetenschappers doen al jaren 
onderzoek naar de veranderde medialogica. Jasper Strömbäck definieert dit 
als: ‘[t]he news values and the storytelling techniques the media make use of 
to take advantage of their own medium and its format, and to be 
competitive in the ongoing struggle to capture people’s attention’. 3 
Medialogica is voortdurend aan verandering onderhevig door 
ontwikkelingen in de maatschappij, politiek en technologie. Henry Jenkins 
en Lev Manovich onderzochten deze verandering.4 De factoren snelheid, 
ruimte, verscheidenheid en interactiviteit spelen een grote rol in deze 
ontwikkeling. De publieksparticipatie in content en de groeiende invloed 
van marketing zijn eveneens van belang. Dit alles onder het constante geluid 
van de journalist die zich van gatekeeper naar gatewatcher ontwikkelt. Vroeger 
was het de journalist die bepaalde wat er in de krant kwam. Tegenwoordig 
biedt hij aan waar je allemaal naar kan kijken. Als er al naar mainstream media 
wordt gekeken. Het zijn termen waar de huidige journalistiek mee te 
kampen heeft en die op begrijpbare wijze worden aangestipt door de auteur.  
  Het is de auteur gelukt een goed leesbaar boek te schrijven. Zijn 
eigen ervaringen en gesprekken zijn tekenend voor de huidige 
ontwikkelingen in social media. Zijn voortdurende link naar de conflicten in 
het Midden-Oosten en Oekraïne maken het boek interessant en relevant. 
Mijns inziens zou het boek van meer diepgang kunnen voorzien door de 
ontwikkelingen vanuit een wetenschappelijk perspectief te benaderen . De 
verhalen zijn zo sprekend dat er nog meer over de convergentie van social 

                                                 
3 J. Strömbäck, ‘Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of 
Politics’. The International Journal of  Press/Politics, 2008, 13.3: 228-246: 233. 
4 L.  Manovich,  R. Malina, S. Cubitt. The Language of  New Media. MIT press, 2001. ; H. 
Jenkins, ‘The Cultural Logic of Media Convergence’. International Journal of  Cultural 
Studies, 2004, 7.1: 33-43. 
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media mee zou kunnen worden geïllustreerd. Daarnaast zou de rol van de 
professionele journalist meer aan bod mogen komen. In het boek komt 
uitstekend naar voren wat het voor het individu betekent om nieuwe media 
in een oorlog te betrekken, maar het zou interessant zijn om te lezen hoe de 
redacties van kranten, tv-stations en websites hiermee omgaan. Het boek is 
echter zeer toegankelijk voor een breed publiek en is daarom uitermate 
geschikt om mensen bewust te maken van dit fenomeen.  
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Drs. Esther Baakman (1986) heeft Geschiedenis en Rechten gestudeerd 
aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze werkzaam als promovenda aan 
de Universiteit Leiden met als specialisatie Colonial and Global History. Ze 
is bezig met een proefschrift over de representatie van de Atlantische 
wereld in de Nederlandse pers in de periode 1635-1825, dat ze in de zomer 
van 2019 zal afronden. 
 
Dr. Albertine Bloemendal (1984) is als universitair docent verbonden aan 
het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, alwaar zij zich 
vooral bezighoudt met de twintigste-eeuwse Amerikaanse geschiedenis en 
trans-Atlantische betrekkingen. Ze studeerde Amerikanistiek aan de 
Radboud Universiteit van Nijmegen en aan Boston College in de Verenigde 
Staten en volgde de praktijkstudie Journalistiek en Nieuwe Media bij de 
Universiteit Leiden, waarna ze enige jaren als journalist heeft gewerkt. In 
2017 promoveerde ze in Leiden op het proefschrift Reframing the Diplomat: 
Ernst van der Beugel and the Cold War Atlantic Community. 
 
BA Emmelie Huntink (1994) begon in 2013 met de lerarenopleiding 
Geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam, waarna zij in 2015 de overstap 
heeft gemaakt naar de Universiteit Leiden om Geschiedenis te studeren. 
Binnen deze opleiding specialiseerde zij zich in de Romeinse oudheid 
(2de eeuw v.Chr.-2de eeuw n.Chr.), waarbij zij zich vooral bezighield met de 
militaire en sociale aspecten. Zo heeft zij onderzoek gedaan naar het 
soldatenhuwelijksverbod in het Romeinse Rijk en is zij in juni 2018 
afgestudeerd met een bachelorscriptie over antimilitarisme in het Romeinse 
Rijk. In het studiejaar 2018/2019 zal zij zich verder specialiseren door de 
master Ancient History aan de Universiteit Leiden te volgen.  
 
Dr. Gerda Jansen Hendriks (1953) studeerde Moderne en Theoretische 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1985 werkte ze 
voor de NOS en VPRO, als verslaggever buitenland voor rubrieken 
als Panoramiek, NOS Laat/NOVA en Diogenes. Ze regisseert sinds 1995 
afleveringen van historische series als Na de Oorlog, De Affaire, De Oorlog, Na 
de bevrijding, De Gouden Eeuw en De IJzeren Eeuw. In 2000 startte het door haar 
bedachte wekelijkse geschiedenisprogramma Andere Tijden en ze is daar nog 
steeds aan verbonden. In 2014 voltooide Jansen Hendriks haar proefschrift 
De voorbeeldige kolonie over vijftig jaar overheidsfilms in Nederlands-Indië, 
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Drs. Esther Baakman (1986) heeft Geschiedenis en Rechten gestudeerd 
aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze werkzaam als promovenda aan 
de Universiteit Leiden met als specialisatie Colonial and Global History. Ze 
is bezig met een proefschrift over de representatie van de Atlantische 
wereld in de Nederlandse pers in de periode 1635-1825, dat ze in de zomer 
van 2019 zal afronden. 
 
Dr. Albertine Bloemendal (1984) is als universitair docent verbonden aan 
het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, alwaar zij zich 
vooral bezighoudt met de twintigste-eeuwse Amerikaanse geschiedenis en 
trans-Atlantische betrekkingen. Ze studeerde Amerikanistiek aan de 
Radboud Universiteit van Nijmegen en aan Boston College in de Verenigde 
Staten en volgde de praktijkstudie Journalistiek en Nieuwe Media bij de 
Universiteit Leiden, waarna ze enige jaren als journalist heeft gewerkt. In 
2017 promoveerde ze in Leiden op het proefschrift Reframing the Diplomat: 
Ernst van der Beugel and the Cold War Atlantic Community. 
 
BA Emmelie Huntink (1994) begon in 2013 met de lerarenopleiding 
Geschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam, waarna zij in 2015 de overstap 
heeft gemaakt naar de Universiteit Leiden om Geschiedenis te studeren. 
Binnen deze opleiding specialiseerde zij zich in de Romeinse oudheid 
(2de eeuw v.Chr.-2de eeuw n.Chr.), waarbij zij zich vooral bezighield met de 
militaire en sociale aspecten. Zo heeft zij onderzoek gedaan naar het 
soldatenhuwelijksverbod in het Romeinse Rijk en is zij in juni 2018 
afgestudeerd met een bachelorscriptie over antimilitarisme in het Romeinse 
Rijk. In het studiejaar 2018/2019 zal zij zich verder specialiseren door de 
master Ancient History aan de Universiteit Leiden te volgen.  
 
Dr. Gerda Jansen Hendriks (1953) studeerde Moderne en Theoretische 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1985 werkte ze 
voor de NOS en VPRO, als verslaggever buitenland voor rubrieken 
als Panoramiek, NOS Laat/NOVA en Diogenes. Ze regisseert sinds 1995 
afleveringen van historische series als Na de Oorlog, De Affaire, De Oorlog, Na 
de bevrijding, De Gouden Eeuw en De IJzeren Eeuw. In 2000 startte het door haar 
bedachte wekelijkse geschiedenisprogramma Andere Tijden en ze is daar nog 
steeds aan verbonden. In 2014 voltooide Jansen Hendriks haar proefschrift 
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van 1912 tot en met 1962. Ze werkt nu aan een in het najaar van 2018 uit te 
zenden serie 80 Jaar Oorlog. 
 
Dr. Willem Melching (1954) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden en promoveerde in 1988 bij Henk Wesseling. Na zijn studie heeft hij 
begin jaren tachtig met een DAAD-beurs in West-Berlijn aan zijn 
proefschrift gewerkt. Daarna was hij werkzaam te Leiden en vanaf 1989 als 
universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
publiceerde een tiental boeken en vele artikelen over de Duitse en Europese 
geschiedenis. Zijn laatste project was het schrijven van inleidingen bij de 
Nederlandse editie van Mein Kampf. Hij doet onderzoek naar en geeft college 
over Duitse geschiedenis en meer recentelijk Visual History: de betekenis 
van fotografie voor de geschiedenis en voor historici. 
 
Dr. Frits Naerebout (1956) studeerde vanaf 1975 Geschiedenis in Delft en 
studeerde cum laude af in 1980 met als hoofdvak Oude Geschiedenis en 
bijvakken Middeleeuwse Geschiedenis en Geschiedfilosofie. Vanaf 1980 is 
hij als docent verbonden aan de sectie Oude Geschiedenis van de opleiding 
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden (1981-1991; 2000-heden) en aan de 
afdeling Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland (1986-
2004). Hij doet onderzoek naar antieke godsdienstgeschiedenis, 
cultuurcontact in de wereld van de Oudheid, en receptie van de antieke 
cultuur.  
 
Drs. Minka Nijhuis (1958) studeerde af in Massacommunicatie aan de 
Universiteit van Amsterdam met als bijvakken Internationale Betrekkingen 
en Moderne Aziatische Geschiedenis en behaalde vervolgens haar 
kandidaats Psychologie. Sinds 1990 werkt zij als freelance journalist en 
auteur. Ze schrijft voor NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Groene 
Amsterdammer en diverse andere tijdschriften. Zij levert ook bijdragen voor 
het Radio 1 Journaal, VPRO-radio en incidenteel voor andere radio- en tv-
programma’s. Nijhuis werkt vooral in conflictgebieden en moeilijk 
toegankelijke landen, waaronder Syrië, Irak, Afghanistan, Birma en 
Zuidoost-Azië. Zij is gespecialiseerd in slow journalism, verhalende 
onderzoekende journalistiek die laat zien wat er schuilgaat achter de 
dagelijkse nieuwsflitsen. Ze is auteur van zes boeken: Een theehuis in de jungle, 
Smokkelwaar, De erfenis van Matebian, Het huis van Khala, Birma, land van 
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geheimen en Weblog Afghanistan. Nijhuis ontving voor haar werk diverse 
nominaties en prijzen. 
 
Drs. Thomas Smits (1988) promoveert aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en verdedigt (hopelijk) aan het einde van dit jaar zijn proefschrift 
Looking at the Same World over de transnationale handel in illustraties van het 
nieuws in de negentiende eeuw. Daarnaast onderzoekt hij, onder andere 
voor de Koninklijke Bibliotheek, hoe computationele technieken, zoals 
computer vision, gebruikt kunnen worden om visueel materiaal in digitale 
archieven op een grote schaal te analyseren. Hij is medeoprichter van het 
historisch blog Over de Muur en blogt als een van de Faces of Science voor 
de KNAW. Tot vorig jaar was hij promovendus-bestuurslid van het 
KNHG. 
 
BA Sandrine Thelosen (1994) behaalde haar bachelor Geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden in de richting Vaderlandse Geschiedenis. Momenteel 
doet zij de master Journalistiek en Nieuwe Media aan dezelfde universiteit. 
Haar interesse ligt bij de parlementaire journalistiek voor verschillende 
doelgroepen. Naast haar educatieve werkzaamheden bij ProDemos, schrijft 
zij haar masterscriptie over digitale mediawijsheid onder jongeren. Op dit 
moment loopt zij stage op de politieke redactie van de Volkskrant.. 
 
Dr. Jonas van Tol (1989) is sinds 2016 als universitair docent verbonden 
aan de Universiteit Leiden. Daar geeft hij colleges voor de 
afstudeerrichtingen Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis. 
Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral op het gebied van de transnationale 
impact van de Reformatie en de religieuze oorlogen van de zestiende en 
zeventiende eeuw. Na het voltooien van een bachelor Geschiedenis aan de 
University of York en een Master of Philosophy in Vroegmoderne 
Geschiedenis aan de University of Cambridge keerde hij terug naar York 
voor zijn promotieonderzoek. Daar onderzocht hij de betrokkenheid van de 
bewoners van het Duitse Rijnland bij de religieuze oorlogen in zestiende-
eeuws Frankrijk. 
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Vernieuwde website 
Trots delen wij mee dat leidschrift.nl vernieuwd is! 
 
Januari 2019 
Dit nummer heeft als thema ‘kunst in de politiek’. Kunst en kunstenaars 
hebben in het verleden een grote invloed gehad op politieke gebeurtenissen, 
bijvoorbeeld indirect via geschenken van vorst tot vorst, via het bepalen van 
de laatste mode en direct via kunstenaar zelf. In dit nummer zal de rol van 
het object en de kunstenaar in historische gebeurtenissen en periodes 
onderzocht worden door vragen te stellen als: hoe groot was de invloed van 
kunst in het leggen van nieuwe contacten en het aangaan van nieuwe 
relaties? En: hoe ver reikte de invloed van kunstenaars in de hoogste 
politieke regionen? Met de nadruk op de Nederlandse geschiedenis zal de 
rol van kunst(enaars) in het verleden worden bestudeerd, van middeleeuwse 
vorstenhoven en kunst in de Gouden Eeuw tot Nederlandse mode en 
koningin Máxima. 
 
Mei 2019 
Deze editie van Leidschrift zal gaan over ‘Voedselgeschiedenis’. Deze 
opkomende tak van sport binnen de geschiedschrijving richt zich op de rol 
die voedsel en voedselvoorziening heeft gespeeld in de loop van de 
geschiedenis. Met dit themanummer van Leidschrift wil onze stichting de 
lezer laten kennismaken met het brede karakter van voedselgeschiedenis. 
Aangezien het onderwerp aan verschillende disciplines binnen de 
geschiedkunde raakt, zal het voor iedere historicus en geschiedenisfanaat 
een zeer leerzaam en divers nummer worden. 
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De volgende uitgaven van Leidschrift zijn te verkrijgen. Prijzen zijn voor 
gedrukte uitgaven. Nummers die alleen digitaal beschikbaar zijn kunnen 
kosteloos worden gedownload van onze website. Bestellen kan via 
www.leidschrift.nl, per e-mail naar redactie@leidschrift.nl of per post 
(adresgegevens staan in het colofon). 
 
Speciale uitgaven (nummers à € 1,00) 
1989 Geschiedenis buiten de perken. De waarde van de 

geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en 
beleid en cultuur (digitaal) 

1990   Stigmatisering en strafrecht 
2009   The role of the state in The Great Divergence (digitaal) 
 
Jaargang 1   
1 (oktober 1984)  Arbeid (digitaal) 
2 (januari 1985)  Discriminatie (digitaal) 
3 (mei 1985)  Millenarisme: religie of sociaal protest? (digitaal) 
 
Jaargang 2   
4 (oktober 1985)  Martin L. King en het zwarte protest (digitaal) 
5 (januari 1986)  Weimar (digitaal) 
6 (mei 1986)  Indonesia, 1900-1958 (digitaal) 
 
Jaargang 3   
7 (november 1986) De Spaanse Burgeroorlog (digitaal) 
8 (februari 1987)  Mexico (digitaal) 
9 (juni 1987)  Elites (digitaal) 
 
Jaargang 4   
1 (september 1987) Revolutie in Nederland (digitaal) 
2 (april 1988)  In dienst van de V.O.C. (digitaal) 
3 (juni 1988)  Black culture in South Africa (digitaal) 
 
Jaargang 5    
1 (november 1988)  Katholieken in conflict 1919-1940 (digitaal) 
2 (maart 1989)  Beelden van Rusland (digitaal) 
3 (juni 1989)  Volk en boek 1450-1800 (digitaal) 
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Jaargang 6   
1 (december 1989) Europese samenwerking. Een terugblik (digitaal) 
2 (april 1990) Suriname: beeld van een onafhankelijke republiek 

(digitaal) 
3 (augustus 1990) De werkelijkheid achter vernis: zeventiende-eeuwse 

schilderkunst (digitaal) 
 
Jaargang 7   (nummers à € 1,00) 
1 (december 1990) Stad en platteland in pre-industrieel Europa (digitaal) 
2 (maart 1991)  Historische musea 
3 (juni 1991)  Nieuw zicht op de zuilen (digitaal) 
 
Jaargang 8   (nummers à € 1,00) 
1 (november 1991) Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946 

(digitaal) 
2 (februari 1992)  Nationale mythen (digitaal) 
3 (juni 1992)  Techniek 
 
Jaargang 9   
1 (september 1992) Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de 

zeventiende eeuw (digitaal) 
2 (maart 1993) De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief 

(digitaal) 
3 (juni 1993) Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal) 
 
Jaargang 10  (nummers à € 1,00) 
1 (januari 1994)  De grenzen van collaboratie 
2 (juni 1994)  Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika 
3 (november 1994) In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord 

(digitaal) 
 
Jaargang 11   
1 (april 1995)  De natie benaderd (ditigaal) 
2 (december 1995) Migratie en acceptatie (digitaal) 
3 (maart 1996)  De donkerste Middeleeuwen (digitaal)  
 
Jaargang 12   (nummers à € 1,00) 
1 (september 1996) Leidse scripties  
2 (december 1996) Eer en belediging (digitaal) 
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3 (september 1997) Reizen in de Middeleeuwen (digitaal) 
 
Jaargang 13    
1 (januari 1998)  Staten en andere machtssystemen (digitaal) 
2 (april 1998)  The Republic’s money (digitaal) 
3 (juli 1998)  Hollandse bodem (digitaal) 
 
Jaargang 14   
1 (december 1998) Nederland omstreeks 1900 (digitaal) 
2 (augustus 1999) Tijd en tijdsbeleving (digitaal) 
3 (oktober 1999)  Duitsland en Europa (digitaal) 
 
Jaargang 15    
1 (april 2000)  Elites (digitaal) 
2 (september 2000) Van Hanze tot metropool (digitaal) 
3 (december 2000) Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium 

(digitaal) 
 
Jaargang 16   
1 (april 2001)  De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal) 
2 (september 2001) Feest! Door de eeuwen heen (digitaal) 
3 (december 2001) Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en 

Brezjnev (digitaal) 
 
Jaargang 17   
1 (april 2002) Mens sana in corpore sano? (digitaal) 
2 (september 2002) Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in 

Nederland 1950-1990 (digitaal) 
3 (december 2002) De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot 

Saddam (digitaal)  
 
Jaargang 18   
1 (april 2003) American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek 

1940-2003 (digitaal) 
2 (september 2003) De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek 

naar de Industriële Revolutie (digitaal) 
3 (december 2003) Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld 

1500-2004 (digitaal) 
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Jaargang 19  
1 (april 2004) Europa bevalt? De Europese integratie in historisch 

perspectief, 1945-2004 (digitaal) 
2 (september 2004) Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in 

Vietnam (digitaal) 
3 (december 2004) De geschiedenis van het politieke denken (digitaal) 
 
Jaargang 20  (nummers à € 3,50) 
1 (april 2005) Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd 

(digitaal) 
2 (september 2005) Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in 

Nederland 1780-1920 
3 (december 2005) Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal) 
 
Jaargang 21  
1 (april 2006) Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn 

leefomgeving (digitaal) 
2 (september 2006) Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie 

tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal) 
3 (december 2006) Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid 

(digitaal) 
 
Jaargang 22 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2007) Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd 
2 (september 2007) Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919 
3 (december 2007) Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door 

de eeuwen heen (digitaal) 
 
Jaargang 23 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2008) Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de 

moderne tijd 
2 (september 2008) Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne 

overlevingsstrategieën (digitaal) 
3 (december 2008)  Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving 
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Jaargang 24 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2009) Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling 

power 
 
2 (september 2009) Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland 

(digitaal) 
3 (december 2009) Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film 
 
Jaargang 25  (nummers à € 5,00) 
1 (april 2010)  Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en 
   praktijken (digitaal) 
2 (september 2010) Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor 

collectieve actie in de vroegmoderne samenleving 
3 (december 2010) Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en 

praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd   
 
Jaargang 26 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2011) Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne 

geschiedschrijving 
2 (september 2011) Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern 

concept. 
3 (december 2011) Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij 

kaapvaart en piraterij 
 
Jaargang 27 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2012) Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de 

Euraziatische hoven, 1250-1750 
2 (september 2012) Struggles of Democracy. Gaining influence and 

representation in American politics 
3 (december 2012) Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen 

tot Jeruzalem 
 
Jaargang 28 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2013) Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in 

de vroegmoderne tijd 
2 (september 2013) Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch 

fenomeen. 
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Euraziatische hoven, 1250-1750 
2 (september 2012) Struggles of Democracy. Gaining influence and 

representation in American politics 
3 (december 2012) Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen 

tot Jeruzalem 
 
Jaargang 28 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2013) Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in 

de vroegmoderne tijd 
2 (september 2013) Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch 

fenomeen. 

Eerder verschenen 
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3 (december 2013) Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische 
regimes 

 
Jaargang 29  (nummers à € 7,50) 
1 (april 2014) Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog.  
2 (oktober 2014) Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de 

moderne tijd. 
 
Jaargang 30 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2015) De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax 

Mongolica? 
2 (mei 2015) Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische 

golf. 
3 (oktober 2015) Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en 

inlichtingendiensten. 
 
Jaargang 31 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2016) Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van 

Pompeii en Herculaneum. 
2 (mei 2016) Helden en antihelden. De memory culture over 

omstreden individuen. 
3 (oktober 2016)  Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in  

Indonesië, 1945-1949. 
 
Jaargang 32                   (nummers à €9,00) 
1 (januari 2017)    Verzonken en verheven. Plato’s Atlantis van klassieke  
   mythen tot nazi-utopie. 
2 (mei 2017) Binnen de gelederen. Krijgsmacht in de samenleving, 1800-

1940. 
3 (oktober 2017) Naar de stembus. Honderd jaar algemeen kiesrecht in 

Nederland. 
 
Jaargang 33                   (nummers à €9,00) 
1 (maart 2018)   Stad van de toekomst? Stedenbouwkunde van oudheid tot 

heden.  
2 (mei 2018)  Tussen vriendschap en vijandschap. Nederland en Japan 

door de eeuwen heen. (digitaal) 


