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Inleiding 
 

Deze masterproef onderzoekt het gebruik van tijdsconcepten in het discours van drie West-

Europese kranten tijdens de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. De onderzochte kranten 

komen uit drie verschillende landen, nl. Frankrijk, Groot-Brittannië en het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, en alle artikels die aan bod komen dateren uit de jaren van de 

onafhankelijkheidsoorlog (1821-1832). Deze oorlog begon in 1821 als een voorbereide 

opstand van Griekse opstandelingen in de Peloponnessus en de Donauvorstendommen tegen 

hun heersers, het Ottomaanse Rijk, en leidde uiteindelijk, na 11 jaar strijd en met behulp van 

een internationale interventie, tot de onafhankelijkheid van Griekenland. Het bijzondere aan 

deze opstand is dat hij door velen wordt beschouwd als de eerste oorlog waarin de publieke 

opinie een rol heeft gespeeld in de interventie van de Europese grootmachten. Dit was het 

resultaat van een aanhoudende propaganda die gevoerd werd door filhellenistische 

organistaties, o.m. in de pers, waardoor de publieke opinie zich schaarde achter de Griekse 

zaak en zo de druk op de regeringen werd verhoogd om te interveniëren in het conflict. Over 

de zogenaamde filhellenistische pers, kranten die zeer openlijk de Griekse zaak steunden, in 

West-Europa en de Verenigde Staten is er reeds veel verschenen, waarbij de werken van Jean 

Dimakis voor Frankrijk en van Wagner-Heidendal voor het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden als basiswerken kunnen beschouwd worden.1 Daarnaast bestaan er nog een groot 

aantal artikels en boeken die handelen over filhellenistische organisaties verspreid over het 

Europese en het Amerikaanse Continent, en de invloed die ze uitoefenden op het verloop van 

de onafhankelijkheidsoorlog.2 

Deze masterproef focust op een aspect dat onderbelicht is gebleven in de voorgaande studies 

aangaande de filhellenistische pers, namelijk het gebruik van tijdsconcepten in het door hun 

                                                            
1 J. Dimakis, La guerre de l'indépendance grecque vue par la presse française (période de 1821 à 1824). 
Contribution à l'étude de l'opinion publique et du movement philhellénique en France. Institute for Balkan 
Studies,Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1968. L. Wagner‐Heidendal, Het filhellenisme in het Koninkrijk 
der Nederlanden (1821‐1829) Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende 
eeuw, Brussel, Paleis der Academiën, 1972. 
2J. Vidalenc, “Quelques aspects du philhellénisme françois” In: Annales de la Faculté des letters d’Aix, XXVIII, 
1954, pp. 139‐166. D. Dakin, British and American Philhellenes during the War of Greek Independence, 
Thessaloniki, Insitute for Balkan studies, 1955. M. Byron Raiszis, American poets and the Greek revolution, 
1821‐1828: A study in Byronic philhellenism, Thessaloniki, Insitute of Balkan Studies, 1972. C.M. Woodhouse, 
The Philhellenes, Londen, Hodder et Stoughton, 1969. 
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gehanteerde discours ten opzichte van zowel de Grieken als de Ottomanen. We doen dit aan 

de hand van  verschillende concepten en theorieën die verschenen zijn rond beeldvorming en 

tijdsconcepten. Zo zal er teruggegrepen worden naar het concept Othering en de invulling die 

Edward Saïd eraan geeft in zijn veelbesproken werk Oriëntalisme, waarin hij stelde dat de 

beeldvorming die in het verleden en het heden werd gecreëerd rond het Oosten de 

machtsrelaties tussen het Westen en het Oosten hebben bepaald en blijven bepalen.3 De link 

naar de Griekse onafhankelijkheidsoorlog is hierbij niet moeilijk te maken. Voor de 

tijdsconcepten die gebruikt werden in het discours, wordt er gefocust op twee verschillende 

tendenzen in het discours. Aan de ene kant gaan we het belang van het verleden onderzoeken 

voor het opkomende nationalisme tijdens de Griekse opstand. Het verleden was en is een 

belangrijk concept voor nationalisten omdat het tendele hun doelstellingen kan legitimeren. 

Men probeert via het verleden immers aan te tonen dat de bevolkingsgroep waarvoor de 

nationalisten opkomen reeds lange tijd bestaat, en hoe langer hoe liever. Hierdoor vindt men 

in het discours van nationalisten steeds verwijzingen naar het verleden, naar nationale 

historische helden en gemeenschappelijk leed uit het (nabije) verleden. Dit concept heet het 

gebruik van etnische oorsprongsmythologiën, en is reeds uitgebreid onderzocht door auteurs 

als Eric Hobsbawm en Anthony D. Smith, van wie de theorieën aangehaald zullen worden in 

deze masterproef.4 Aan de andere kant zal er gewerkt worden met de concepten 

Allochronisme en Denial of Coevalness, voor het eerst gehanteerd door de antropoloog 

Johannes Fabian. Hij wees daarmee op het discours van antropologen die hun studieobjecten 

in het verleden plaatsen, i.p.v. het heden waarin ze leven. Op deze concepten heeft de 

historica Maria Todorova verder gewerkt in een studie rond het discours over het nationalisme 

in de Balkan op het einde van de 20ste eeuw, waarin zij het concept van de temporal lag 

aankaart. In deze masterproef zal onderzocht worden of deze concepten kunnen gekoppeld 

worden aan het discours van de bestudeerde kranten ten opzichte van zowel de Ottomanen als 

de Grieken, rekening houdend met het evolutionaire gedachtegoed aanwezig in de vroege 19de 

eeuw. Onderzoek naar tijdsconcepten in historisch discoursonderzoek komt niet vaak voor. 

Behalve het werk van Maria Todorova hebben we geen andere werken gevonden die zich 

volledig toespitsen op het onderzoek naar allochronistische discoursanalyses in een 

historische context. Hierdoor is dit onderzoek langs de ene kant redelijk vernieuwend en 

                                                            
3 E.W. Said, Orientalisme, Londen, Penguin Books, 1978. 
4E.J.  Hobsbawm, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. A.D. Smith, Myths 
and Memories of a Nation, Oxford, Oxford University Press, 1999. A.D. Smith, The nation in history: 
historiographical debates about ethnicity and nationalism, Hanover, University Press of New England, 2000.  
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interessant, maar langs de andere kant zorgde het ook voor een extra moeilijkheidsgraad, 

aangezien er geen grote basis bestaatom op terug te vallen.  

Sinds enkele jaren is men in Europa en elders begonnen met de digitalisatie van 

archiefcollecties. Hierbij horen ook de krantenarchieven die worden bewaard in vele 

vershillende archiefinstellingen over de wereld. De digitalisatie van kranten is reeds sterk 

gevorderd, waardoor men via verschillende websites online grote verzamelingen aan kranten 

kan raadplegen. Deze gedigitaliseerde collecties zijn meestal beperkt binnen landsgrenzen, 

doordat het verzamelwerk en de digitalisatie in handen is genomen door de nationale 

bibliotheeksinstellingen. Voor dit onderzoek is er dankbaar gebruikt gemaakt van deze 

digitale collecties, vermitshet een kwalitatief onderzoek is. Hierdoor kon er immers gebruik 

gemaakt worden van de zoekmachines die aangeboden worden op de websites waar de 

bestudeerde kranten digitaal raadpleegbaar zijn. Door het gebruik van zoektermen kon er 

meer gericht gezocht worden doorheen de publicaties van drie verschillende kranten 

uitgegeven gedurende 11 jaar. Allegebruikte zoektermen waren oftewel verband met 

evenementen binnen de Griekse onafhankelijkheidsoorlog of met tijdsconcepten waarnaar 

onderzocht werd. Zo werden er zeer algemene zoektermen gebruikt: ‘Grieken’ – ‘Ottomanen’ 

– ‘onafhankelijkheidsoorlog’, ‘verleden’, ‘geschiedenis’, ‘…’, en meer gedetailleerde termen 

als ‘Thermopylae’ – ‘Navarino’ – ‘Byron’ – ‘ontwikkeling’ - … . Hierdoor werd het aantal 

bronnen behandelbaar en was het vinden van bruikbare artikels effectiever. 

Om het onderzoek volledig te kunnen plaatsen moet er allereerst een historische context 

geschetst worden. Hiervoor zullen we dieper ingaan op de situatie in Griekenland voor de 

opstand en op het verloop van de onafhankelijkheidsoorlog. In een ander hoofdstuk zal ook de 

historische context van de pers ten tijde van de oorlog in West-Europa kort beschreven 

worden. Het belang van discoursonderzoek van krantenartikels en massamedia in het 

algemeen komt in nog een apart hoofdstuk aan bod.  
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1. Theoretisch kader 
 

Zoals vermeld onderzoekt deze masterproef het gebruik van tijdsconcepten in de 

berichtgeving van de Europese kranten over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Aangezien 

de oorlog gevoerd werd door twee partijen, zal het discours van zowel de Ottomanen als de 

Grieken onderzocht worden.  

Voor de tijdsconcepten die een rol spelen bij de beeldvorming van de Ottomanen gebruiken 

we een combinatie van theorieën die reeds verschenen zijn. Voor de beeldvorming zullen we 

werken met het concept Othering, zoals beschreven in de theorieën van Edward Saïd in zijn 

werk ‘Orientalisme’. Voor de tijdsconcepten maken we gebruik van Johannes Fabian’s werk 

Time and the Other, waarin hij zijn concepten Allochronisme en Denial of Coevallness 

uiteenzette, en Maria Todorova’s toepassing van deze concepten. 

Voor de Grieken gaan we ten dele dezelfde theorieën toepassen, maar zullen we ook focussen 

op het belang van het verleden in het opkomende nationalisme. Hiervoor zullen we theorieën 

gebruiken die handelen over etnische oorsprongsmythologieën.  

1.1.Othering, allochronisme en de denial of coevalness. 

 

1.1.1. Oriëntalisme 
 

Wanneer een groep mensen een bepaalde plaats bewoont, zij maar enkele hectaren groot, 

zullen ze op een bepaald moment (imaginaire) grenzen instellen. Binnen deze grenzen leeft de 

‘wij’, de groep individuen die bekend zijn en die bij ‘ons’ behoren. Deze ‘wij’ kan enkel 

bestaan als er een ‘zij’ tegenover staat, een onbekende groep individuen, de ‘anderen’. 

Thomas Eriksen, sociaal antropoloog, is van mening dat dit een universele neiging is, eigen 

aan alle individuen en maatschappijen. De mens probeert immers een zeer complexe wereld 

en samenleving te organiseren, net zoals hij zijn eigen acties steeds moet contextualiseren en 

betekenis moet geven. Deze ‘anderen’ leven in een territorium onbekend voor de groep 

mensen, ze wonen in de barbaarse wereld. Dit is een universele gegeven dat zorgt voor een 
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opdeling tussen het bekende ‘het onze’ en het onbekende ‘het hunne’.5 De automatische 

opdeling is volgens Saïd arbitrair omdat de andere partij, de barbaren, niet perse weet hebben 

van de scheiding die is ingesteld door de andere groep, ze weten met andere woorden niet dat 

ze ‘barbaren’ zijn. Zij, de anderen, en de landen die ze bewonen, hun cultuur en mentaliteit, 

worden door de opdeling anders van al het ‘onze’.  

Het concept Othering wordt ingevuld door Saïd in zijn werk Orientalism waar hij onderzoekt 

hoe het concept toegepast werd in de relaties tussen het Westen en het Oosten doorheen de 

geschiedenis. Said’s oriëntalisme is gebaseerd op twee aangepaste theorieën: de theorie van 

de culturele hegemonie van Gramsci en de discours-theorie van Foucault.  

Michel Foucault beschrijft discours als een groep van gedachten en geschreven teksten die 

handelt over een centraal studieobject en een gemeenschappelijke methodologie of manier 

van spreken over een dingen/ideeën gebruikt. Deze ‘groep’ kan een verzameling van 

vlugschriften, artikels, beeldende media, etc. uit verschillende regio’s (streken, landen, 

continenten) zijn, maar ook uit verschillende tijden (jaren, decennia, eeuwen), of in de 

woorden van Foucault: ”Most simply: “discourse” in this sense is about both what is said and 

written and what is done in reference to a particular keyword like “madness” or 

“colonialism” or “the Orient” and the “Occident” (the “West”).”6 Discours bepaalt volgens 

Foucault wat er gezegd of geschreven of zelfs gedaan wordt rond het besproken concept. Het 

discours rond gender bepaalt dus wat we kunnen zeggen, schrijven en denken over wat een 

‘man’ of een ‘vrouw’ is. Het discours maakt het niet enkel mogelijk om na te denken 

(schrijven, doen) over een concept, maar limiteert tegelijkertijd wat er gedacht (geschreven, 

gedaan) kan worden over datzelfde concept. Verder stelt hij dat een discours ook 

machtsrelaties creëert. Dit gebeurt op een duidelijke manier: wie kan wat waarover zeggen 

binnen de maatschappij, en op een meer subtiele maar zeker niet minder belangrijke manier: 

wat kan er gezegd worden binnen een bepaald discours. 

Gramsci’s theorie van de culturele hegemonie wordt licht aangepast door Saïd. Gramsci 

gebruikt de term hegemonie om te beschrijven hoe de elites de cultuur van een maatschappij 

zo kunnen beïnvloeden dat de ze de macht over de massa kunnen behouden, door de massa 

ervan te overtuigen dat de bestaande machtsrelaties ook voor hen het beste zijn. Saïd gebruikt 
                                                            
5 K. Creutz‐Kämppi, “The othering of Islam in a European Context”, In: Nordicom Review, 29 (2008), 2, p. 297. 
6 Vukovich, Said’s definition of Orientalism + foucault& “Discourse”, In: 
<https://sites.google.com/site/honggangdaxue/malcs‐clit‐7008/said‐s‐definitions‐of‐orientalism‐foucault‐
discourse>, geraadpleegd op 29.06.2013. 
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het concept hegemonie op een internationale schaal. De machtige imperialistische landen 

kunnen via een orientalistisch discours ervoor zorgen dat ze de macht over de rest van de 

wereld kunnen behouden.7 

Oriëntalisme eenvoudig definiëren is onmogelijk omdat het op zoveel verschillende niveaus 

functioneert. Saïd beschrijft de term zelf in zijn inleiding als volgt: “Therefore, Orientalism is 

not a mere political subject matter or field that is reflected passively by culture, scholarship, 

or institutions, nor is it a large and diffuse collection of texts about the orient, nor is it 

representative and expressive of some nefarious “Western” imperialist plot to hold down the 

“Oriental” world. It is rather a distribution of geopolitical awareness into aesthetic, 

scholarly, economic, sociological, historical, and philollogical texts, it is an elaboration not 

only of a basic geographical distinction (the world is made up of two unequal halves, Orient 

and Occident) but also of a whole series of “interests” which, by such means as scholarly 

discovery, philological reconstruction, psychological analysis, landscape and sociological 

description, it not only creates but also maintains; it is, rather than expresses, a certain will 

or intention to understand, in some cases to control, manipulate, even to incorporate, what is 

a manifestly different (or alternative and novel) world; it is, above all, a discourse that is by 

no means in direct, corresponding relationship with political power in the raw, but rather is 

produced and exists in an uneven exchange with various kinds of power, shaped to a degree 

by the exchange with power political (as with a colonial or imperial establishment) 

intellectual power (as with reigning sciences like comparative linguistics or anatomy, or any 

of the modern policy sciences) power cultural (as with orthodoxies and canons of taste, texts, 

values), power moral (as with ideas about what “we” do and what “they” cannot do or 

understand as “we” do).”8 

De machtsfactor is zeer belangrijk binnen het concept ‘Othering’. Eriksen beschrijft het 

verschil tussen ‘difference’ en ‘otherness’ als volgt. Otherness toont niet enkel de verschillen 

aan tussen de imaginaire ‘wij’ en ‘zij’, maar geeft ook een duidelijke machtsverhouding weer: 

“In relation to the discussion of boundaries between subjects or collectives, otherness is a 

central theme. The distinction between difference and otherness is that difference is 

descriptive, whereas otherness is strategic. Otherness describes the distribution of power; the 

differences between known and unknown are not mediated equally or neutrally, therin always 

                                                            
7 K. Jenkins, A. Munslow (eds.), The nature of history reader. Routledge Readers in History Series,London, 
Routledge, 2004, p. 83. 
8 E.W. Saïd, Orientalism, p. 12. 
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refers to the other party being repressed in a relation. When the Other is being judged, the 

emphasis is on what differentiates instead of what connects.”9 

1.1.2. Allochronisme 
 

Johannes Fabian maakte in zijn werk Time and the Other voor het eerst een connectie tussen 

het hierboven beschreven concept Othering en tijdsconcepten.  

Fabian, een antropoloog van opleiding, bekritiseert in zijn boek Time and the Other; How 

Anthropology Makes its Object zijn eigen vakgebied. De hoofdstelling van het boek toont hoe 

de moderne antropoloog nog steeds zijn studiesubjecten niet als zijn gelijke behandelt, of toch 

niet wanneer hij over zijn subjecten schrijft. De antropologie zit volgens hem immers met een 

frappante contradictie. Want, zegt Fabian, het is voor de antropoloog noodzakelijk om zijn 

onderzoek - zelfs als hij zijn werkveld zien als een laboratorium waar hij objectief 

wetenschappelijk onderzoek uitvoert - uit te voeren op een interactieve wijze. Antropologen 

moeten contact leggen met de bevolking die ze onderzoeken, diepgaande gesprekken houden 

en interactief met hen omgaan. Dit aspect van het antropologisch onderzoek zet de 

onderzoeker duidelijk in de zelfde tijd als de bevolking die hij onderzoekt, de onderzoeker 

erkent de ‘coevalness’, de gelijktijdigheid, van zichzelf en de bestudeerden. Hoewel dit zeer 

logisch klinkt, merkt Fabian op dat deze erkenning van gelijktijdigheid tussen de onderzoeker 

en de onderzochten zoek raakt wanneer de antropoloog zijn bevindingen over de onderzochte 

bevolking neerschrijft in wetenschappelijke werken. De onderzochte wordt dan geplaatst in 

het verleden van de onderzoeker. Deze strategie noemt Fabian ‘denial of coevalness’, 

ontkenning van gelijktijdigheid, en past volgens hem in een allochronistisch discours. Dit 

allochronistisch discours zorgt ervoor dat de bestudeerde bevolking wordt gezien als de 

onderontwikkelde versie van de bevolking waar de onderzoeker toe behoort. De onderzoeker 

staat dus temporeel verder dan de onderzochte, die achter staat op de ontwikkelings-as, 

waardoor de onderzochte als minderwaardig wordt beschouwd. Zo wordt het allochronistisch 

discours een subtiel maar reëel racistisch discours. Fabian bekritiseert antropologische werken 

met behulp van theorieën die hij haalt uit de linguïstiek, de filosofie, de geschiedschrijving en 

uit literatuurstudies.10 

Maria Todorova onderzocht het discours rond nationalisme in de Balkan waarbij ze gebruik 

maakte van de theorieën van Fabian. Ze concludeerde dat dit discours wees op een temporal 
                                                            
9 K. Creutz‐Kämppi, The othering of Islam, p. 297 
10 J. Fabian, Time and the Other, passim. 
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lag, een vertraging, die het nationalisme in de Balkan had op het Westen. Volgens haar was 

de temporal lag een alomtegenwoordig verschijnsel bij de representaties van het nationalisme 

buiten West-Europa, evenals bij de zelfrepresentatie van niet-Westerse naties. De temporal 

lag duidt een vertraging van ontwikkeling (economisch, technologisch, intellectueel,…) aan 

van een bevolkingsgroep op een andere bevolkingsgroep, meestal van een niet-Westerse op 

een Westerse. Het aspect waarin de achtergestelde natie last heeft van een temporal lag kan 

gezien worden als een onvolwassen, jongere versie van hetzelfde aspect binnen de Westerse 

cultuur. Door een aanhoudend discours van de temporal lag zullen niet-Westerse culturen 

altijd achter lopen op het Westen: "In the Third World, the utopian time of the nation is 

profoundly shaped by a sense of lag and a historical consciousness of lack. Visions of the 

future are predicated on this sense of belated arrival, of being born into a world of nations 

competing against each other, but in which the new arrivals are positioned in the starting 

block of a race already underway."11 Dit discours gebruikt het Westen dus als model voor de 

ontwikkeling van alle andere naties. Er is voor deze landen maar één manier om zich verder te 

ontwikkelen (op economisch, technologisch, cultureel, institutioneel,… vlak), en dat is 

volgens het traject dat het Westen reeds aflegde. De landen zijn volgens het discours echter 

niet gedoemd om voor altijd temporeel achter te lopen op het Westen, tenminste niet als ze 

een inhaalbeweging inzetten. De achtergestelde landen kunnen volgens het discours sneller 

moderniseren dan de Westerse landen doordat ze reeds een voorbeeld hebben.  

Allochronistisch discours is volgens Fabian verwerpelijk en hij beëindigt zijn werk met de 

volgende gedachte: “What are opposed in conflict, in fact, locked in antagonistic struggle, are 

not the same societies at different stages of development, but different societies facing each 

other at the same time.”12 

1.1.2.1.Allochronistische discourstechnieken. 
 

Er zijn volgens Fabian verschillende manieren waarop de onderzochte bevolking uit de eigen 

tijd kan worden gezet. Een auteur kan op een directe manier naar het verleden verwijzen 

wanneer men een andere cultuur bespreekt. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in het 

boek Discourse van Sarah Mills. Zij deconstrueert een passage die ze geplukt heeft uit een 

magazineadvertentie voor een reis naar Nepal:  

                                                            
11 M. Todorova, “The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality, and the Study of Eastern European 
Nationalism”, In: Slavic Review, 64 (2005), 1, pp. 143‐145. 
12 J. Fabian, Time and the Other, p. 155. 
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“Kathmandu (…) resembles Tudor England with its dirty narrow streets and stout poles 

erected between the houses to prevent them toppling in on one another. The markets are an 

experience of sound and colour, every sense being invaded by the sheer spectacle of it all. A 

butcher squats in front of the skinned carcass of a dog, weighing gros slumps of meat on 

ancient scales. An elephant is led through the square laden with baskets of scarlet chillies, 

while brown urchins dart about with laughing faces and no clothes. Yes, Nepal is too different 

for anyone to prevail their own morals on what they see.”13 

Het Kathmandu van vandaag wordt hier dus gelijkgesteld met het Groot-Brittannië tijdens de 

Tudor-dynastie, alsof zijn bevolking gestopt is met zijn ontwikkeling sinds het Tudor-tijdperk. 

De beschrijving komt ook overeen met hoe deze periode uit het Britse verleden wordt 

beschreven: vuil, chaotisch, arm en spectaculair. Mills vindt naast deze directe link ook 

andere technieken van allochronistisch discours. De beschrijving van de laughingurchins is 

opvallend, aangezien ‘urchins’ het Engelse woord is om kinderen uit het verleden te 

beschrijven, die meestal gezien worden als onbeschaafd. Door de Nepalese bevolking van 

Kathmandu te plaatsen in of te vergelijken met de Westerse waarden en geschiedenis, verliest 

deze bevolking haar zeer rijke (en van het Westen verschillende) geschiedenis, en a fortiori 

haar constante ontwikkeling en verandering doorheen de tijd. In plaats daarvan krijgen we het 

beeld van een onveranderlijke stagnerende cultuur waarvan de ontwikkeling ergens 500 jaar 

geleden tot stilstand kwam, terwijl het Westen verder bleef groeien en zich bleef ontwikkelen. 

Andere technieken van allochronisch discours zijn termen die verwijzen naar 

onderontwikkeling en stagnatie of naar geschiedenis om andere culturen te beschrijven. 

Hiervoor denken we aan termen als barbaars, wild, primitief, middeleeuws, pre-industrieel, 

feodaal, enz.14 

Een andere manier waarop men een beschreven bevolkingsgroep gelijktijdigheid kan 

ontkennen, is door middel van de vervoeging van werkwoorden. Wanneer een auteur een 

scène beschrijft die hij heeft geobserveerd bij een andere cultuur, gaat hij zijn eigen 

handelingen beschrijven in de voltooid verleden tijd, terwijl hij de acties van de inheemse 

bevolking beschrijft in de tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld: “Ik kwam aan bij bevolking X 

tijdens een begrafenis. De inheemse bevolking verbrandt zijn overledenen tijdens een 

ceremonie. Na de ceremonie wordt er een groot banket gehouden. Ik was getuige van dit 

spektakel van begin tot einde.” Door de voltooid verleden tijd te gebruiken voor de eigen 

                                                            
13 S. Mills, Discourse, Londen, Routledge, 1997, p. 99. 
14 S. Mills, Discourse, pp. 99‐100. 
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acties zet de auteur zichzelf vast in een tijd en een plaats. Door de tegenwoordige tijd te 

gebruiken voor de acties van de inheemse bevolking worden deze acties veralgemeend. Door 

dit discours wordt er geopperd dat heel de bevolking deze traditie volgt, en dat dit altijd zo 

gebeurde en altijd zo zal blijven gebeuren. “At the very least, the present tense ‘freezes’ a 

society at the time of observation; at worst, it contains assumptions about the repetitiveness, 

predicatbility and conservatism of primitives”.15  Het kan ook eenvoudiger. De stelling ”De X 

zijnmatrilineair”zorgt voor hetzelfde effect, zonder dat de auteur zichzelf eerst in de tijd moet 

situeren. Door deze zinsconstructies en het gebruik van werkwoordsvervoegingen stelt men 

de besproken bevolkingsgroep dus voor als stagnerend en wordt de leden van de 

bevolkingsgroep een geschiedenis ontzegd. De groep is immers altijd zo geweest, en zal altijd 

zo blijven. De verwoording en de zinsconstructies zorgen ervoor dat aspecten als verandering 

en een dynamische ontwikkeling niet passen bij de beschreven bevolkingsgroepen. Ook dat is 

een vorm van een allochronistisch discours.16 

 

 

1.2. Verleden bij Nationalisme 

In dit tweede deel van het theoretisch kader onderzoeken we het belang van het verleden voor 

het nationalisme onderzocht. Hiervoor gaan we ons voornamelijk baseren op theorieën van 

Eric Hobsbawm en Anthony D. Smith. Deze theorieën zullen hier ook al ten dele gekoppeld 

worden aan de Griekse onafhankelijkheidsoorlog.  

1.2.1.  Nationale identiteit en mythes 
 

Het filhellenisme legde een zeer sterke nadruk op het verleden van Griekenland en vooral op 

het Griekenland van de klassieke oudheid. Via geschriften, schilderijen en literaire werken 

werd het verband gelegd tussen het moderne Griekse volk en het Griekse volk van de 

klassieke oudheid. Het gebruikmaken van een roemrijk verleden voor het versterken van een 

verbondenheidsgevoel van een bepaald volk was echter niet nieuw, en zou nadien nog veel 

gebruikt worden. Het is de techniek van de etnische oorsprongsmythen. 

Etnische oorsprongsmythen zijn verhalen bestaande uit historische feiten, gemengd met 

verzonnen legendarische elementen, die zorgen voor een gemeenschapsgevoel dat de 
                                                            
15 J Fabian, Time and the other, p. 81. 
16 S. Mills, Discourse, pp. 101‐104. 
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bestaande scheidingslijnen van een bepaalde maatschappij kan overstijgen.Geschiedenis en 

etnische oorsprongsmythen worden volgens Hobsbawm bij alle invented traditions gebruikt 

als “a legitimator of action and cement of group cohesion”.17 De inhoud van de mythen 

kunnen doorheen de tijd beetje bij beetje veranderen naargelang de gemeenschap zich 

positioneert tegenover anderen (maatschappijen, steden, naties, …) en de positie die deze 

anderen innemen, hetzij competitief, conflictueus of vredevol. Volgens Anthony D. Smith 

bestaan er twee grote stromingen binnen de etnische oorsprongsmythen: de mythe van 

genealogische afkomst (de biologische mythe) en de mythe van de ideologische afkomst (de 

cultureel-ideologische mythe). De biologische mythe zorgt voor een gemeenschappelijke 

voorouder voor een gemeenschap, een oprichter als het ware. Zo ontstaat er een zeer sterke 

band tussen de leden van de gemeenschap, omdat het ervoor zorgt dat alle leden van de 

gemeenschap één zeer uitgebreid netwerk worden van verre familieleden, een factor dat ook 

uitsluiting en afsluiting van anderen, die deze afstamming niet kunnen opeisen, zeer 

gemakkelijk maakt. De voorouder is meestal een heldhaftig historisch personage of zelfs een 

godheid, wat de gemeenschap ook een superioriteitsgevoel geeft, een bevestiging van de 

positie van deze gemeenschap binnen de bredere maatschappij (t.o.v. zichzelf en de anderen). 

De klassieke Grieken werden door hesodios’ theogonia genealogisch teruggekoppeld aan hun 

goden, terwijl de Romeinen en later ook de Franken suggereerden dat ze directe 

afstammelingen waren van het heldhaftige Trojaanse volk. 

De cultureel-ideologische mythen proberen geen direct genealogisch verband te leggen met 

een historische figuur of een heldhaftig volk, maar claimen een spirituele verbondenheid met 

de idealen van een lang vergane maatschappij. Deze verbondenheid komt voort uit de 

waarden of andere culturele overblijfselen (taal, instituties, tradities, …) die gedeeld worden 

met het volk uit het verleden. Volgens Smith hebben beide stromingen sinds de Franse 

revolutie een zeer grote invloed gehad op de vorming en de toepassing van nationalisme 

(gemeenschapsgevoel) en territoriale claims.18 

In de late 18de eeuw werd de praktijk van oorsprongsmythen vermengd met twee andere 

concepten: het romanticisme en het nationalisme. De oorsprongsmythen werden voor het 

nationale publiek door de romantische schilders, schrijvers en beeldhouwers verlevendigd in 

hun werken. De romantische kunstenaars creëerden nieuwe genres en werden zelf iconen 

binnen de nationalistische bewegingen (bv. Yeats in Ierland, Wagner in Duitsland, Byron 

                                                            
17 E. Hobsbawm, The invention of Tradition, p. 12. 
18 A.D. Smith, Myths and memories, pp. 57‐60. 



19 
 

voor de Grieken). Ze zagen het Europa van het einde van de 18de eeuw als ontworteld en 

maakten het tot hun doel om de Europese culturen te doen herleven, met als bron van 

inspiratie het verleden, de oorsprongsmythen. Romantici zagen naties immers als unieke 

bevolkingsgroepen die hun identiteit ontleenden aan de plaats waar ze leefden. De natuur en 

het landschap waren beslissend voor de identiteit van een bevolkingsgroep en door de 

geschiedenis van deze plaats te onderzoeken kon men meer te weten komen over de identiteit 

van het eigen volk.19 

De oorsprongsmythen werden ook een zeer belangrijk aspect van de nationalistische 

revoluties in Europa. Ze gaven revolutionairen de kans om hun acties te legitimeren, die met 

behulp van oorsprongsmythen konden verkondigen dat ze streden voor de verlossing van een 

gemeenschap of een volk dat verbonden was door een eeuwenlange geschiedenis en een 

gemeenschappelijke afkomst, maar in de meer recente geschiedenis zijn onafhankelijkheid 

verloren raakte. De oorsprongsmythen die voor het einde van de 18de eeuw vooral dienden om 

bestaande dynastieën te legitimeren en te beschermen, veranderden dus van rol met de 18de en 

19de-eeuwse revoluties, toen ze gebruikt werden om dezelfde dynastieën omver te werpen.20 

Revolutionaire bewegingen verwijzen vaak naar het verleden van ‘hun volk’, naar hun 

revoluties en oorlogen uit het verleden en paraderen met martelaren en helden uit een lang 

vervlogen tijd. Het is één van de aspecten van de invented traditions van Hobsbawm: de 

revolutionairen gaan op zoek naar momenten, personen, en oorlogen in de geschiedenis die ze 

kunnen gebruiken om hun strijd te legitimeren. Ze creëren hun eigen geschiedenis in functie 

van hun revolutie.21 Elke natie die een legitimatie zocht voor zelfdeterminatie en 

onafhankelijkheid kon - indien ze een zekere continuïteit kon aantonen met een premoderne 

cultuur - dus zeer handig gebruik maken van de geschiedenis om de nationalistische 

gevoelens te versterken.22 

Nationalisme en geschiedschrijving raakten sinds de oorsprong van het nationalisme sterk met 

elkaar verbonden. Historiografie kende een sterke groei tijdens de 19de eeuw, de eeuw van het 

nationalisme. Het nationalisme gebruikte geschiedenis immers om, zoals reeds vermeld, de 

stroming te legitimeren. De historiografie maakte ook dankbaar gebruik van de jonge 

                                                            
19 J. Hutchinson, “Myth against myth The nation as ethnic overlay” In: M. Guibernau et Al. (eds.), history and 
national destiny: Ethnosymbolism and its Critics, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, pp. 110‐113. 
20  A.D. Smith, Myths and memories, p. 61. 
21 E.J. Hobsbawm, The invention of tradition, p. 13. 
22 M. Guibernau, “Antohony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment” In: M. Guibernau 
et al. eds. history and national destiny: Ethnosymbolism and its Critics, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, p. 
13. 
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natiestaten om zichzelf te legitimeren als een volwaardige onafhankelijke wetenschappelijke 

discipline. De geschiedschrijving werd immers gezien als een soort mengeling van kunst en 

wetenschap, maar mede door de nood aan geschiedverhalen van de jonge natiestaten groeiden 

historiografen in aanzien. De geschiedschrijving kon, aan de hand van de relatie tussen de 

natiestaat en zichzelf, nog een ander probleem oplossen,  met name dat van de objectiviteit. 

Aangezien historici nu over de natiestaat zelf schreven, konden ze boven de bestaande 

breuklijnen heen schrijven (liberaal – conservatief, seculier – katholiek), waardoor ze niet 

langer beschuldigd werden van hun geschiedenis te schrijven vanuit en ten bate van hun 

politieke of religieuze voorkeuren.23 

Smith onderscheidt 6 belangrijke elementen bij de oorsprongsmythe: de mythe van de 

oorsprong in de tijd, de mythe van de geografische oorsprong (waar we vandaan komen hoe 

we daar beland zijn), de mythe van de voorouders, de mythe van de heroïsche periode, de 

mythe van het verval en de mythe van de hergeboorte (hoe kunnen we weerkeren naar de 

gouden eeuw van onze maatschappij).24 De aanwezigheid van oorsprongsmythen en 

geschiedenis zorgde voor een oproep tot actie. De beschrijvingen van de gouden eeuw van 

volkeren herinnerden de inwoners eraan dat ze niet altijd in de barre omstandigheden van het 

heden geleefd hadden, en werden ze ertoe aangezet om het verlammende traditionalisme van 

zich af te werpen en te strijden voor de heropbouw van hun gouden eeuwen.25 

 

1.2.2. Etnische oorsprongsmythologie binnen de Griekse 
onafhankelijkheidsrevolutie 

 

Hier gaan we na hoe de entische oorsprongsmythen passen binnen het verhaal van de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. Zoals gzien in de inleiding speelde de publieke opinie binnen 

verschillende Europese landen een belangrijke rol in het verloop van de oorlog door middel 

van de organisatie van filhellenistische verenigingen. Filhellenisten waren voorstanders van 

de Griekse zaak en probeerden via verschillende wegen en discourstechnieken het brede 

publiek te overtuigen van de legitimiteit van de Griekse opstand. Eén van de 

discourstechnieken van de filhellenisten was via etnische oorsprongsmythes de Europese 

bevolking te overtuigen van de grandeur van de Griekse maatschappij. Hieronder bespreken 
                                                            
23 C. Lorenz, Unstuck in time. Or: the sudden presence of the past, In: K. Tilmans, F. van Vree en J. Winter, eds. 
Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 
2010, p. 73. 
24 A.D. Smith, Myths and memories, pp. 63‐70. 
25 J. Hutchinson, Myth against Myth, p. 112. 
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we het ontstaan van het filhellenisme en hoe dit een directe en indirecte invloed had op het 

verloop van de onafhankelijkheidsoorlog.  

1.2.2.1. Filhellenisme 
 

Bij het begin van de 19de eeuw heersten in Europa twee grote politieke gedachtestromingen: 

het liberalisme en het conservatieve absolutisme. Na de Amerikaanse en de Franse revolutie 

won het liberalisme terrein in de rest van Europa. De Griekse bevolking was niet het enige 

volk dat in het begin van de 19de eeuw rebelleerde tegen haar heersende klasse, hoewel de 

Europese staatshoofden met het opstellen van de Quadrupel Alliantie en de Heilige Alliantie 

overeen waren gekomen om elke vorm van rebellie tegen een Europees staatshoofd de kop in 

te drukken.26 Zo werden de Spaanse constitutionalisten neergeslagen door Franse troepen en 

werd het Oostenrijkse leger ingezet tegen de opstandelingen van Napels en Piemonte. 

Ondanks het optreden van de Europese overheden tegen de opstandelingen ontstonden er 

binnen de Europese staten verscheidene groepen die sympathiseerden met de opstandelingen, 

de “illfated victims of freedom”, groepen die geld inzamelden voor hun strijd.27 Geen enkele 

opstand had echter zo veel aanhang als de Griekse onafhankelijkheidsstrijd. Waarom konden 

de Griekse opstandelingen op zo veel sympathie en steun rekenen? Eén van de mogelijke 

oorzaken hiervan is het religieuze aspect van de strijd, dat bij de andere opstanden minder 

speelde. Het was namelijk een strijd van een christelijke bevolking (de Grieken) tegen een 

islamietische overheerser (het Ottomaanse Rijk), een aspect dat door de rest van het 

christelijke Europa en de Verenigde Staten niet overzien werd. Het religieuze aspect maakte 

dat de Griekse onafhankelijkheidsstrijd ook voor een groot deel gesteund werd door de anders 

reactionaire conservatieven.28  Het is opmerkelijk dat er voor de Servische revolutie van 

1807-1817 veel minder aandacht was bij het Europese en Amerikaanse publiek. Het was 

immers ook een christelijk Oost-Europees volk dat voor een liberale autonome staat streed 

tegen zijn islamietische overheerser.29 Waarom kreeg Griekenland in het begin van de 19de 

eeuw dan zoveel meer aandacht en steun van het Europese en Amerikaanse publiek dan de 

                                                            
26 De Quadrupel Alliantie werd in 1814 gevormd door de geallieerde mogendheden (Groot‐Brittanië, Rusland, 
Pruisen en Oostenrijk) tegen het Frankrijk onder Napoleon. In 1818 zou Frankrijk zich hierbij aansluiten. De 
lidstaten organiseerden verschillende congressen om het machtsevenwicht in Europa te controleren. De Heilige 
Alliantie (Rusland, Pruisen en Oostenrijk), met een soortgelijk doel, ontstond in 1815.  
27 V. Penn, “Philhellenism in England (1821‐1827)” In: The Slavonic and East European Review, 14 (1936), 1, p. 
363. 
28 V. Penn, “Philhellenism in Europe, 1821‐1828” In: The Slavonic and East European Review, 16 (1938), 2, p. 
639. 
29 A. Repousis, ““The Cause of the Greeks”: Philadelphia and the Greek War for Independence” In: The 
Pennsylvania Magazine of History and Biography, 123 (1999), 4, p. 333. 
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andere opstandelingen in Europa, en vooral dan de Serviërs? Het antwoord is te vinden in de 

etnische oorsprongsmythologie. 

In de 18de en 19de eeuw groeide immers de belangstelling voor Griekenland in Europa. De 

intellectuele vorming van de hoogste klassen in Europa legde een zeer grote nadruk op de 

studie van de klassieke oudheid. Aandacht voor de klassieke oudheid leefde al voor de 18de 

eeuw in Europa, tijdens de periodes van het humanisme en de renaissance, maar vanaf de 18de 

eeuw nam de aandacht voor de oude Griekse cultuur duidelijk toe. Het Oudgrieks werd 

geleerd en bestudeerd en er ontstond een grote bewondering voor de plastische kunsten, 

literatuur, filosofie en architectuur van de lang vergane Griekse maatschappij. Het werd de 

gewoonte om de streek van het oude Griekenland toe te voegen aan de Grand Tour, een 

studiereis die de rijke Europese jongvolwassenen na hun studies maakten doorheen Europa, 

meestal met een grote aandacht voor Italië en de klassieke oudheid. De reizigers keerden 

steeds terug met indrukken en verhalen over de Griekse streek, die zo verspreid raakten over 

de rest van de bevolking. Ook de Griekse studenten die in de Europese steden studeerden 

droegen bij tot het algemene beeld van het moderne Griekenland. De expeditie van Napoleon 

in Egypte maakte een groot aantal Europeanen rechtstreeks bekend met de Ionische eilanden, 

en de Europese handel richtte zich op het einde van de 19de eeuw steeds meer op het Oosten.30 

De aandacht voor het klassieke Griekenland in de moderne Europese en Amerikaanse 

maatschappij nam alsmaar toe. Er werden enorm veel boeken uitgegeven over de Griekse 

grammatica, vertalingen van klassieke Griekse teksten werden populairder, lofdichten werden 

geschreven over de klassieke en moderne Griekse helden, de Griekse architectuur werd 

gekopieerd in het moderne Europa en Amerika31 (Philadelphia, één van de belangrijkste 

steden van de jonge Verenigde Staten werd door haar architectuur het Athene van Amerika 

genoemd).32 

  

                                                            
30 L. Wagner‐Heidendal, Het Filhellenisme in het koninkrijk der Nederlanden, p. 18. 
31 V. Penn, Philhellenism in England (1821‐1827), p. 364. 
32 Repuosis (A.). “The Cause of the Greeks”, p. 334. 
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2. Historische Context 
 

Om het onderzoek te ondersteunen schetsen we kort de geschiedenis van de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. We bespreken eerst de toestand van het pre-onafhankelijke 

Griekenland en vervolgens het eigenlijke verloop van de oorlog.33 

2.1. Griekenland onder het Ottomaanse Rijk 

Het huidige Griekenland behoorde voor de onafhankelijkheidsoorlog tot het Ottomaanse Rijk, 

dat de Balkan in de loop van de 14-16de eeuw veroverd had. De opstand van 1821 was geen 

geïsoleerd evenement in de geschiedenis van de relaties tussen het Ottomaanse Rijk en hun 

Griekse bevolking. Gedurende de 17de eeuw sloegen de Ottomaanse heersers verschillende 

opstanden neer. De laatste opstand van de Grieken - die ondanks de steun van Rusland 

mislukte - dateert van 1769-1770.34 Om de beweegredenen en motieven van de Grieken te 

begrijpen, bekijken we de sociale, economische en institutionele toestand van de Griekse 

bevolking in het Ottomaanse rijk, alsook de bredere Europese ontwikkelingen van de 18de en 

vroege 19de eeuw. 

De sociale structuur van het Ottomaanse Rijk werd vorm gegeven door het Millet-systeem, 

dat de bevolking van het Ottomaanse Rijk opdeelde in 4 groepen die zich van elkaar 

onderscheidden door religie. Het systeem zorgde voor een religieus pluralisme, en gaf relatief 

grote vrijheid aan de verschillende Millets: de dominante Millet-i Hakime (Moslims), de Rum 

Millet (‘Romeinse Millet, Niet-Armeense Christelijke bevolking), de Armeense Millet en de 

Joodse Millet. De Griekse bevolking behoorde tot de Rum Millet, waar ook de Bulgaren, 

Albanezen, Wallachen, Serven, Georgiërs en Arabieren bij hoorden, zolang zij aanhangers 

waren van het de Orthodoxe kerk. Hoewel het Millet-systeem gebasseerd was op religie, en 

niet op taal of etniciteit, kunnen we het centrum van de Rum Millet geografisch gezien 

                                                            
33 Voor de opbouw van dit hoofdstuk heb ik mij gebaseerd op de thesis “Beeldvorming over het Oosten. De 
Griekse onafhankelijkheidsstrijd in de contemporaine pers van de Zuidelijke Nederlanden (1821‐1832)” van 
Bram Goossens (2009), die een meer uitgebreid maar goed uitgewerkt historisch kader had geschreven waar ik 
dankbaar gebruik van maakte voor inspiratie. Hoewel de inhoud nergens is overgenomen gebruikte ik zijn 
opbouw wel als basis voor mijn historische kader.  
34 R. Clogg, A short history of modern Greece,Cambridge, Cambridge Univeristy Press, 1979, pp. 29‐31. 
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ongeveer situeren in de Balkan, maar leden van de Rum Millet kwamen ook op andere 

plaatsten in het Rijk voor.35 

De Rum Millet bestond uit drie klassen: de elite, de middenklasse en de lagere klasse. De 

hogere Grieks-Orthodoxe geestelijkheid behoorde tot de elite, en werden door de sultan ook 

ingezet in de juridische en politieke instellingen van het Ottomaanse Rijk. Tot de elite 

behoorde ook de fanarioten, een groep die zijn naam dankt aan de Fanar-wijk in Istanbul en 

waarvan de leden afstamden van de aristocratie van het Byzantijnse Rijk. De Fanarioten 

waren vooral handelaars die grote winsten maakten en dankzij de vele handelscontacten een 

goede talenkennis hadden. Dankzij deze kwaliteiten kregen ook Fanarioten hoge posities 

binnen het Ottomaanse Rijk, en traden ze vaak op als diplomaat of persoonlijke secretaris van 

de grootvizier. De middenklasse besloeg ongeveer 90 procent van de totale bevolking van de 

Rum Millet. De leden van deze klasse waren actief in verschillende sectoren van de 

economie, zoals de landbouw (grootgrondbezitters), de handel, de ambachten en de zeevaart. 

De laatste en laagste klasse werd voornamelijk gevormd door kleine boeren, die werkten op 

de gronden die eigendom waren van de Turkse minderheid op de Balkan. De leden van deze 

klasse moesten naast hoofdelijke belastingen ook een tiende van hun oogst afstaan, en als ze 

die niet konden betalen stond de Ottomaanse wetgeving slavernij toe. Tot de derde klasse 

behoorden ook de Kleften, een afgesloten bevolkingsgroep die zich terugtrok in de bergen en 

weigerde om belastingen te betalen en zich te onderwerpen aan het Ottomaanse gezag. 

Doorheen de eeuwen van Ottomaanse overheersing leefden zij in constante strijd met de 

Ottomaanse autoriteiten, en slaagden de Ottomanen er ooit in om hen volledig te 

onderwerpen. 

De macht van het Ottomaanse Rijk begon in het begin van de 19de eeuw te verbrokkelen. De 

janitsaren, militaire leiders, trokken steeds meer macht naar zich toe, wat niet naar de zin was 

van de sultan of de pashas (een soort provinciegouverneurs). De sultan was al veel van zijn 

oorspronkelijke macht verloren aan de Janitaren en de pashas, maar probeerde zijn macht te 

behouden door de Janitsaren en de pashas constant tegen elkaar uit te spelen. De politieke 

macht van het Ottomaanse rijk raakte zo steeds meer verbrokkeld.  

Intussen hadden de Fanarioten dankzij hun handelscontacten uitgebreide netwerken 

opgebouwd met Europese en Russische handelaars. Hierdoor kwamen ze in contact met de 
                                                            
35 R. Detrez,“Het Ottomaanse Millet‐systeem.” In: R. Detrez en J. Blommaert, eds. Nationalisme Kritische 
opstellen, Berchem, EPO, 1994. pp. 290‐303. 
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ideeën van de verlichting en van het liberalisme. Het nationalistische gevoel van de Grieken 

ontstond toen ze merkten dat ze zowel op commercieel als cultureel vlak ver voorstonden op 

de rest van het Ottomaanse Rijk, en het feit dat veel Grieken hoge administratieve, politieke 

of juridische ambten vervulden, versterkte deze gevoelens. De fanarioten werden de motor 

van onafhankelijkheidsbeweging en vormden verschillende ‘Hetarieën’, openbare en geheime 

verenigingen, die de oprichting van een onafhankelijke Griekse staat als doel stelden. De 

Hetarieën die in de Griekse onafhankelijkheid de belangrijkste rol zouden spelen waren de 

Hetarie der Filomuzen en de Philiki Hetairia (Hetarie der Vrienden).36 

2.2. Hetarieën 

Men kan de hetarieën die opgericht werden aan de vooravond van de 

onafhankelijkheidsoorlog opdelen openbare en geheime hetarieën. De hetarie der Filomuzen 

was een openbare vereniging, opgericht in 1813 in Athene met als centrale thema een 

intellectuele renaissance van de Grieken. De hetarie zette zich in voor de stichting van 

hogescholen, het verzamelen en bewaren van kunstwerken en artefacten uit de klassieke 

oudheid, archeologische opgravingen en het stichten van oudheidkundige musea. Daarnaast 

deelde ze ook beurzen uit aan minder gegoede studenten om aan Europese universiteiten te 

studeren, en schonken ze hulp aan Europese studenten die naar Griekenland reisden. De 

Hetarie der Filomuzen hoopte om via een verdere intellectuele ontwikkeling en een 

herwaardering van het Griekenland van de klassieke oudheid, en dankzij de afbrokkelende 

macht van het Ottomaanse Rijk, de onafhankelijkheid van Griekenland zonder bloedvergieten 

te bereiken. Hiervoor rekenden ze niet alleen op binnenlandse, maar ook op buitenlandse 

steun, die ze trachtten te verwerven door deel te nemen aan de Europese congressen.37 Graaf 

Ioannis Capodistrias was een spilfiguur binnen de organisatie en bracht door zijn hoge functie 

aan het Russische hof de hetarie in contact met veel vooraanstaande Europeanen die de 

Griekse zaak welwillend wilden steunen. Capodistrias had zich via de functie van zijn vader 

en grootvader opgewerkt tot een belangrijk figuur binnen de Europese diplomatie en werkte 

als Russisch diplomaat toen de onafhankelijkheidsoorlog uitbrak. Voor de opstand vroeg de 

Hetarie der Vrienden hem om de leiding te nemen over hun beweging, maar hij weigerde en 

bleef in dienst van de Russische staat. Desondanks is zijn rol binnen de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog niet te onderschatten. In 1822 nam hij immers ontslag als diplomaat 

voor de Russische staat omdat hij niet akkoord ging met het buitenlands beleid van Rusland in 
                                                            
36 L. Wagner‐Heidendal, Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden, pp.3‐5.  
37  R. Clogg, A short history, pp. 47‐48 
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verband met de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Hij verhuisde naar Griekenland waar hij 

medeoprichter werd van een Griekse Nationale Bank, en creëerde een groot netwerk van 

filhellenistische organisaties doorheen Europa. Zijn belang voor Griekenland wordt erkend 

wanneer hij bij de oprichting van de herenigde Griekse republiek in 1827 wordt aangesteld als 

eerste president. Hij regeerde tot 1831, toen hij vermoord werd door politieke tegenstanders.38 

Waar de Hetarie der Filomuzen openbaar werkte en via diplomatie en verdragen streefde naar 

Griekse onafhankelijkheid, hanteerde de Hetarie der Vrienden een tegenovergestelde aanpak. 

De Hetarie der Vrienden was een geheime organisatie, opgericht in 1814 in Odessa, die dacht 

dat de Griekse onafhankelijkheid enkel bereikt kon worden via een militaire opstand. 

Rechtstreekse inspiratie haalde ze van de semi-geslaagde opstand van de Serven in 1804. Ook 

de aanwezigheid van Kleften die militair getraind waren door Britse troepen op de Ionische 

eilanden gaf hen extra vertrouwen. Hun vereniging was sterk gebaseerd op vrijmetselaarloges 

(rituelen) en had een sterk hiërarchische militaire structuur. De Hetarie had een duidelijk doel, 

de bevrijding van Griekenland van het Ottomaanse juk. Maar over de organisatie van de 

nieuwe staat werd door de leiders van de organisatie niet gesproken. Het gebrek aan een 

coherente ideologie zorgde ervoor dat de hetarie een zeer brede aanhang vond bij de Griekse 

bevolking. Exact cijfermateriaal van het ledenaantal voor de onafhankelijkheidsoorlog is niet 

terug te vinden, mede doordat het een geheime genootschap was, maar de aantallen worden 

geschat op een kleine 1.000 leden voor de opstand. Het meest vertegenwoordigd in de Hetarie 

der Vrienden waren de handelaars, die goed waren voor ongeveer de helft van de leden. De 

andere helft waren professionelen (leraren, studenten, advocaten,…), provinciale 

nobelmannen, soldaten en priesters. De leden werden gerekruteerd over de hele Balkan en de 

meeste leden waren afkomstig van de Donauvorstendommen, de Peloponnessus, Zuid 

Rusland en de Ionische Eilanden. De Hetarie was opgericht door Emmanuel Xanthos, een 

vrijmetselaar en handelaar, Nicholas Skouphas, een ambachtsman, en Athanasios Tsakaloff, 

een secretaris actief in de koopvaardij. Toen de Hetarie begon te groeien en groter werd ging 

ze op zoek naar een gekwalificeerd leidersfiguur. Ze klopte tot twee maal toe aan bij de 

diplomaat Capodistrias, die beide keren weigerde. Hun tweede keuze, Alexander Ypsilanti, 

nam het leiderschap wel aan en werd een spilfiguur in de beginfase van de 

onafhankelijkheidsoorlog.39 

                                                            
38 C. Jelavich, The Establishment of Balkan States 1804‐1920, Washington, Washington University Press, 1986, 
p. 40.  
39 R. Clogg, A Short History, pp. 48‐50. 
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Alexander Ypsilanti was, net zoals Capodistrias, één van de meest invloedrijke Grieken in 

Europa. Zijn vader was Hospodar van Wallachije, die na het verlies tegen het leger van 

Napoleon met zijn zoon vluchtte naar Sint-Petersburg. Hierdoor kwam Alexander, net als 

Capodistrias, in de jaren voor de onafhankelijkheidsoorlog, in dienst bij het Russische leger, 

waar hij zich opwerkte tot majoor-generaal van de Tsaar, een hoge functie die maakte dat hij 

op de radar van de Hetarie der Vrienden kwam.40 Na zijn aanstelling als leider van de Hetarie 

begon hij een plan uit te werken dat de Grieken tot de onafhankelijkheid moest leiden. Het 

plan bevatte een gelijktijdige opstand van de Serven, Bosniërs, Albanezen en Montenegrijnen, 

en de Grieken op de Peloponessus en de Ionische eilanden. Daarnaast rekende Ypsilanti op 

steun van de Hospodars van de Donauvorstendomen en belangrijker nog van Rusland. Hij 

splitste de Griekse vloot die zowel de Ottomaanse troepen moest concentreren bij 

Constantinopel, Salonaki moest verwoesten en de Egyptische troepen in de gaten moest 

houden. Verschillende factoren maakten dat het plan niet volledig uitgevoerd kon worden, 

maar Ypsilanti slaagde er in maart 1820 wel in om de leiders van verschillende Balkanlanden 

te verzamelen voor de Griekse opstand onder leiding van de Heterie der Vrienden. De Hetarie 

kon niet enkel rekenen op de steun vanuit de Balkan en de Griekse bevolking in Rusland, ook 

in West-Europese landen schaarden nationalisten en liberalen zich achter de Griekse zaak.41 

Hoewel andere verenigingen zoals de Hetarie der Filomuzen zorgden voor een netwerk van 

filhellenistische organisaties en sympathie opwekten voor de Grieken doorheen Europa, was 

het vooral de Hetarie der Vrienden die de Griekse onafhankelijkheidsoorlog uiteindelijk in 

gang zette, een oorlog die 10 jaar zou duren en resulteerde in de vorming van een nieuwe 

onafhankelijke staat: Griekenland.  

2.3. Onafhankelijkheidsoorlog 

De Griekse onafhankelijkheidsoorlog wordt meestal opgedeeld in drie grote fasen, een 

opdeling die ook wij zullen volgen. Het eerste deel loopt van het begin van de opstand tot de 

deelname aan de strijd van Ali, pasha van Egypte en vazal van de Ottomaanse sultan (1821 -

1824). De tweede fase loopt tot het Verdrag van Londen en het de facto ontstaan van de 

Griekse staat (1824 – 1827). De laatste fase eindigt met het de iure ontstaan van de Griekse 

staat en de erkenning ervan door de grote mogendheden.  

                                                            
40 L.C. Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game, Londen, Princeton 
University Press, 1984, 49‐51. 
41 C.M. Woodhouse, The Greek War of Independence: it’s Historical Setting, Londen, Hutchinson, 1952, pp. 34‐
37. 
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2.3.1.  Eerste fase: 1821 – 1824 

 

De Griekse onafhankelijkheidsoorlog ontstond bijna simultaan op twee verschillende 

plaatsen, in Wallachije en op de Peloponessus. De opstand in Wallachije werd geleid door 

Alexander Ypsilanti, leider van de Hetarie der Vrienden. Op de Peloponessus werd de opstand 

officieel gestart onder leiding van een geestelijke, Germanos.  

2.3.1.1. Wallachije en Moldavië 
 

De opstand begon toen Alexander Ypsilanti met een verzamelde troepenmacht zich vestigde 

in Jassy, een stad aan het Noordwesten van de Zwarte Zee en tevens hoofdstad van 

Wallachije. Hier hield Ypsilanti een belangrijke toespraak42 waarin hij met veel poëtische 

retoriek het Griekse volk opriep om zich te ontdoen van het Ottomaanse juk en die zich via de 

pers snel verspreidde over Europa (infra). Ypsilanti schatte echter verschillende dingen 

verkeerd in. Ten eerste verwachtte hij steun van Rusland, dat sinds het verdrag van Koetsjoek 

Kainardsji van 1774 de Grieks-Orthodoxe bevolking onder bescherming had genomen. De 

bewegingsvrijheid van Rusland werd echter beperkt op de conferentie van Laybach, waardoor 

de steun voor de opstand niet veel betekende.43 Daarenboven hoopte Ypsilanti dat de opstand 

zou aanslaan bij de inwoners van de Donauvorstendommen en dat ze in grote getalen zouden 

meestrijden tegen de Ottomaanse bezetter, maar de steun bleef beperkt. De bevolking was 

immers niet vergeten dat het Ottomaanse gezag in de Donauvorstendommen werd uitgeoefend 

door etnisch Griekse Hospodars (Fanarioten), o.a. door verschillende leden van het Ypsilanti-

geslacht. Tenslottemaakte Ypsilanti ook tactische en logistieke fouten en moest hij onderdoen 

voor een beter uitgerust Ottomaans leger. Al deze factoren samen zorgden voor een nederlaag 

van de troepen van Ypsilanti op 19 juni 1822 bij Dragatsani. Zijn troepen werden 

gedecimeerd en velen sloegen op de vlucht, waaronder Yspilanti zelf. Hij vluchtte naar 

Transilvanië, waar hij uiteindelijk gearresteerd werd door de Ottomanen en in gevangenschap 

stierf in 1828.44 

                                                            
42 Zie bijlage 1 
43 R. Clogg, A short history, p. 52. 
44 D. Dakin, The greek struggle for independence 1821‐1833, Londen, Routledge, 1990, pp. 61‐63. 
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2.3.1.2. Opstand op de Peloponnesus 

 

Ondertussen was er ook een opstand uitgebroken op de Peloponessus., waar de Grieken 

Ottomanen begonnen te vermoorden. De sultan, geconfronteerd met de Griekse 

opstandelingen, reageerde door troepen te sturen naar de opstandige gebieden, maar ook door 

de terechtstelling van de persoon die hij verantwoordelijk achtte voor de acties van de 

Grieken: de Grieks-Orhtodoxe patriarch van Constantinopel Gregorius V. Hoewel Gregorius 

zelf niets te maken had met de opstand en zich op honderden kilometers van de 

dichtstbijzijnde gevechten bevond, werd hij als hoogste geestelijke leider verantwoordelijk 

geacht voor het gedrag van de aanhangers van de Grieks-Orthodoxe kerk. (Hoewel het niet 

met zekerheid vast staat, is het zeer waarschijnlijk dat hij wel wist van de plannen voor een 

Griekse opstand.) Gregorius werd openbaar geëxecuteerd op Pasen, samen met drie andere 

hoge geestelijken. Hij werd opgehangen in het voorportaal van zijn kerk, waar hij drie dagen 

bleef hangen voor zijn lijk door de straten werd gesleept en in zee geworpen. De overheid 

executeerde in Constantinopel naast geestelijken ook Nobelen, hoge ambtenaren en rijke 

handelaars. Hoewel deze personen niets te maken hadden met de opstanden ver weg, zag de 

sultan de opstand als een actie van de volledige Griekse gemeenschap, en vond hij dat de 

leden van deze gemeenschap gestraft moesten worden. Het bleef echter niet bij executies door 

de overheid. De leiders van de Moslimgemeenschap verklaarden, met goedkeuring van de 

overheid, alle Grieken in Constantinopel en de nabije omgeving vogelvrij, en riepen de 

gelovige moslims op om alle christenen te doden. Hierop volgden drie weken van anarchie 

waarbij Grieken in en rond Constantinopel op de vlucht sloegen voor de woede van de 

Ottomaanse burgers. De verhalen van executies bereikten spoedig de opstandelingen in de 

Peloponessus, wat hun aanhang deed toenemen en waardoor zij op hun beurt de 

moordpartijen op Ottomanen op verderzetten en opvoerden. Deze fase werd gekenmerkt door 

wraak en weerwraak tussen de Griekse opstandelingen en het Ottomaanse Rijk. 

Op de Peloponessus was de Griekse bevolking in de meerderheid. Ze kon er relatief snel 

terrein winnen, mee vanwege de beperkte troepenmacht die het Ottomaanse Rijk daar ter 

beschikking had, en die bovendien enkel gestationeerd was in de grotere steden. Een groot 

deel van de Ottomaanse troepen was gelegerd in de Donauvostendommen waar ze moesten 

afrekenen met de opstand van Ypsilanti. De opstand breidde zich verder uit naar de 
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belangrijke eilanden in de Egeïsche zee zoals Hydra en Spetsai, waar het gros van de Griekse 

vloot lag.45 

 
 
2.3.1.3. Reacties van de grootmachten 

 

Op het congres van Wenen (1815) hadden de Europese grootmachten afgesproken om het 

status quo van de machtsverdeling binnen Europa te behouden. De Heilige Alliantie werd 

opgericht om opstanden die het machtsevenwicht konden verstoren, te onderdrukken. Hoewel 

er geen concrete afspraken gemaakt waren met betrekking tot opstanden in de Balkan, werden 

ze toch geconfronteerd met de Griekse onafhankelijkheidsoorlog die onderwerp werd van de 

internationale conferenties in Laybach (1821) en Verona (1822). In deze verdragen werd 

vastgelegd dat de grootmachten zich buiten de kwestie van de Griekse opstand zouden 

houden. 

Rusland had nochtans sinds het verdrag van Koetsjoek Kainardsji de bescherming op zich 

genomen van de Grieks-Orthodoxe inwoners van het Ottomaanse Rijk. Inmenging zou dus 

een logische stap zijn voor de Russische overheid. Bovendien had Rusland geopolitieke 

belangen bij een onafhankelijk en bevriend Griekenland, aangezien dit kon leiden tot een 

directe verbinding van Rusland met de Middellandse Zee, iets waar Rusland al lang achter 

streefde. Maar Groot-Brittannië, Oostenrijk en Frankrijk zagen een Russische inmenging niet 

zitten. De Balkan was al langer een strijdtoneel tussen Rusland en Oostenrijk, waarbij elke 

staat zoveel mogelijk invloed probeerde te winnen. Bovendien vreesde Metternich dat een 

groeiende Russische macht in de Balkan ten koste zou gaan van de macht van Oostenrijk in 

Europa. Casterleagh zag evenmin heil in Russische steun aan de Griekse opstandelingen, 

aangezien Groot-Brittannië door een onafhankelijk Griekenland zijn bevoorrechte 

handelspositie in het Oosten van de Middellandse Zee zou verliezen. De grootmachten deden 

dus hun best om een Russische inmenging in het conflict te voorkomen. Op 18 juli 1821 

besliste Tsaar Alexander echter om militair in te grijpen. Maar Metternich kon dit door middel 

van diplomatieke manoeuvres tijdig voorkomen. Hij stelde een ultimatum aan het Ottomaanse 

Rijk, dat die verbond de Donauvorstendommen te verlaten en te ontzien in de verdere strijd.46 

                                                            
45 W.S. Clair, That greece might still be free: the philhellenes in the war of independece, 1821‐1833, Londen, 
Oxford University Press, 1972, pp. 1‐12. 
46 R. Clogg, A short history of Modern Greece, pp. 54‐55. D. Dakin, The Greek Struggle, pp. 145‐147. 
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2.3.1.4. Publieke opinie en de slachting van Chios 
 

Hoewel de leiders van de Europese grootmachten hadden besloten om zich afzijdig te houden 

van de onafhankelijkheidsoorlog, gold dit niet voor de inwoners van deze staten. De publieke 

opinie had al een belangrijke rol gespeeld in een recente anti-slavernijcampagne, en zou 

hetzelfde doen voor de Griekse zaak. Filhellenistische comités zagen het lichtvanaf het begin 

van de onafhankelijkheidsoorlog, en zouden doorheen de strijd steeds meer groeien. Deze 

comités steunden de Griekse bevolking, die de wapens had opgenomen tegen het Ottomaanse 

Rijk (cfr. Infra Filhellenisme), financieel en met andere giften. Hoewel er al comités 

bestonden in 1821, zouden ze pas echt boomen na de slachting van Chios in het voorjaar van 

1822, waarna er meer comités op het toneel verschenen.Dankzij toenemende steun van de 

publieke opinie konden zij steeds meer invloed uitoefenen op het verloop van de 

onafhankelijkheidsoorlog.  

Chios (Scio) was in de decennia voor de 

onafhankelijkheidsoorlog een voorbeeld 

geweest van hoe de Grieken het onder het 

Ottomaanse bewind niet slecht hadden. 

Het overgrote deel van de bevolking van 

Chios was Grieks-Orthodox, en dankzij 

kostbare grondstoffen op het eiland was 

de bevolking welgesteld. Dankzij de 

grote opbrengsten die de Chioten 

opbrachten voor de Ottomaanse staat, 

konden de belastingen laag gehouden 

worden, en was er maar een klein 

Ottomaans garnizoen aanwezig op het 

eiland. De Chioten hadden met andere 

woorden bij de aanvang van de opstond 

geen enkele reden om zich hierbij aan te 

sluiten. Dat veranderde toen de inwoners van Samos, een naburig eiland, landden op de 

kusten van Chios om de Ottomanen op Chios te verjagen en vermoorden. De Ottomanen 

vluchtten naar de citadel op het eiland en een reactie van de Ottomaanse overheid bleef niet 

lang uit. De daarvoor neutraal geachte Chioten in Constantinopel werden geëxecuteerd, en er 

werd een vloot naar Chios gestuurd om de Ottomanen daar te bevrijden. De Samioten waren 

Figuur 1‐ Delacroix. Le massacre de Scio ‐ 1824 
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in hun opzet geslaagd, de Chioten konden niet anders dan mee stappen in de opstand. De 

gevolgen van hun plan hadden ze echter niet voorzien. De Ottomaanse bevolking van nabij 

Chios zon immers op wraak, en kwam samen met de Ottomaanse troepen toe op het eiland. 

De ongedisciplineerde Ottomanen plunderden en verwoestten het volledige eiland.Naar 

schatting 82.000 inwoners werden vermoord en 41.000 gingen naar de slavenmarkt. Het 

eiland werd in de eerste helft van 1821 volledig in de as gelegd en leeggeplunderd. De 

verhalen over de totale verwoesting van een Grieks eiland en zijn inwoners kwamen 

uitgebreid aan bod in de Europese pers, wat leidde tot een sterk groeiende steun van de 

publieke opinie voor de Griekse zaak.Filhellenisten die zich al eerder achter de Grieken 

hadden geschaard, beklemtoonden de slachting van Chios om de Europese bevolking te 

overtuigen. Het bekende werk Le massacre de Scio(fig. 1.) van Delacroix is een voorbeeld 

van hoe de Filhellenisten de bevolking probeerden te overtuigen van de barbaarsheid van de 

Ottomanen.47 

 Één van de bekendste filhellenistische organisaties die na de slachting van Chios het licht zag 

was The London Greek Committee in 1823. Filhellenistische organisaties bestonden niet 

onder premier Casterleagh, maar na diens zelfmoord en dankzij de steeds groeiende steun 

voor de Griekse zaak bij de Britse bevolking, werd de creatie van filhellenistische 

verenigingen toch mogelijk. Meer nog, onder de meer Grieksgezinde nieuwe regeringsleider 

Canning slaagde de London Greek Committee er na veel lobbying en beïnvloeding van de 

publieke opinie in om een staatslening bij de Kroon van 800.000 pond ter beschikking te 

stellen van de Griekse opstandelingen. Dat was een gigantische som geld en zou in twee delen 

verstuurd worden naar Griekenland, waar een grote nood was aan vers kapitaal (cfr. Infra 6.3. 

Filhellenistische bewegingen).  

2.3.1.5. Oprichting voorlopige Griekse staat en verdeeldheid 
 

Reeds in de eerste fase van de onafhankelijkheidsoorlog probeerden de Griekse 

opstandelingen om een onafhankelijke staat te vormen. Al vroeg in dit proces ontstond er een 

diepe verdeeldheid onder de opstandelingen, met aan de ene kant een burgerlijke partij, vooral 

gesteund door de inwoners van de Peloponnesus en de Ionische eilanden, en aan de andere 

kant een ‘militaire’ partij, die vooral bestond uit Fanarioten. Ondanks de verdeeldheid werd er 

een regering gevormd, die op 15 januari 1822 een onafhankelijkheidsverklaring de wereld 

instuurde. Maar conform de afstandelijke politiek die afgesproken was op de conferentie van 

                                                            
47 W. St. Clair, That Greece might still be free, pp. 79‐81. 
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Laybach, erkende geen enkele grootmacht de Griekse onafhankelijkheid, noch de 

nieuwgevormde regering, .  

De tweespalt bleef bestaan, en toen enkele clanleiders die een rol hadden gespeeld in 

belangrijke overwinningen, de regering in twijfel trokken kwam de pasgevormde staat tot 

tweemaal toe op de rand van een burgeroorlog. Ondanks de interne verdeeldheid van de 

Grieken, was het voor de sultan nog altijd zeer moeilijk om de opstand neer te slaan, en kon 

hij slechts hier en daar kleine successen boeken. Dat was vooral het gevolg van de 

aanhoudende financiële steun die de Grieken ontvingen van de talrijke filhellenistische 

verenigingen. Vanwege de trage vooruitgang van de herovering van de opstandige gebieden 

riep de sultan de hulp in van zijn vazal, Mohammed Ali, de pasha van Egypte, wat het tij 

volledig deed omslaan en de tweede fase van de Griekse onafhankelijkheidsoorlog inluidde.  

2.3.2. Tweede fase: 1824-1827 
 

Mohammed Ali stuurde in 1824 zijn zoon, pasha Ali, naar Kreta om de Griekse gebieden te 

heroveren voor het Ottomaanse Rijk. In ruil kreeg hij van de sultan het bestuur over Cyprus, 

de Peloponnesus, Kreta en Syrië. Ten gevolge van de interne twisten onder de Griekse 

bevolking en dankzij de capaciteiten van het goedgetrainde Egyptische leger verliep de 

herovering van Griekenland redelijk vlot. Egyptische en Ottomaanse troepen heroverden grote 

steden, waaronder de belangrijke havenstad Messolinghi. Het verlies van Messolinghi werd 

als een dieptepunt in de opstand ervaren, hoewel het nieuws erover in Europa een heropleving 

van filhellenisme teweegbracht. De herovering van de Griekse gebieden gebeurde 

systematisch, uitgevoerd door een gedisciplineerd leger, zonder veel plunderingen en 

verwoestingen. Dat veranderde echter nadat pasha Ibrahim het alsmaar moeilijker kreeg met 

de onderdrukking van de bergbewoners in Albanië. Hierop begon pasha Ibrahim toch met 

plunderingen en verwoestingen. Bovendien stuurde hij veel Grieken de slavernij in en 

organiseerde hij een volksverhuizing van een groot aantal Arabieren naar Griekenland.48 

Na de val van Messolinghi en de herovering van de Griekse gebieden vroegen de 

opstandelingen tot tweemaal toe hulp aan Groot-Brittannië. Premier Canning voerde echter 

een neutraliteitspolitiek met de hoop dat dit ook Rusland afkerig zou blijven van een 

mogelijke interventie, zodat Moskou zijn machtspositie in de Balkan niet zou uitbreiden. De 

terughoudende Tsaar Alexander was echter in 1824 overleden en was opgevolgd door 

                                                            
48 E.L. Woordward, The Age of the Reform: 1815‐1870, Londen, Oxford University Press, 1962, pp. 216, 217. 
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Nicolaas I, die een meer directe buitenlandse politiek voerde. Hij stelde na de val van 

Messolinghi een ultimatum aan het verzwakte Ottomaanse Rijk dat zou leiden tot de Vrede 

van Akkerman49. Hierin werd besloten dat Servië onafhankelijk zou worden, dat de 

Ottomaanse troepen zich moesten terugtrekken uit de Donauvorstendommen, en dat in 

dezelfde vorstendommen de Hospodars verkozen zouden worden door de eigen divan. De 

Grieken mochten zelf een administratieve structuur opbouwen, maar bleven wel onder 

Ottomaanse soevereiniteit en konden Ottomaanse eigendommen kopen en bezitten. Oostenrijk 

was het verdrag niet genegen omdat het de macht van Wenenmacht in de Balkan sterk zou 

beperken, maar Groot-Brittanië en Frankrijk keurden het verdrag goed.50 

2.3.3. Derde Fase: Slag bij Navarino en de feitelijke onafhankelijkheid 
 

In Groot-Brittannië bleef er druk vanuit de publieke opinie om de Grieken te helpen in hun 

streven naar onafhankelijkheid. Deze steun, samen met de economische belangen van de 

Britten in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee, bewoog de Britse overheid ertoe om 

samen met de verschillende partijen en de grootmachten te onderhandelen over het 

aanslepende conflict. Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië stelden het verdrag van Londen 

op. Dat voorzag onderhandelingen tussen de Grieken en de Ottomanen, maar de laatsten 

zouden enkel aanwezig mogen zijn indien ze hun heroveringstocht van de Griekse gebieden 

stop zouden zetten. Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië spraken met het verdrag ook af dat 

een gezamenlijke vloot zou toezien op de wapenstilstand. De geallieerde vloot zou elk schip 

dat materiaal aanvoerde voor elk van de strijdende partijen tegenhouden. De Griekse 

opstandelingen, met onafhankelijkheid in het vooruitzicht, grepen meteen hun kans en gingen 

akkoord met de inhoud van het verdrag. De Ottomanen daarentegen, die niet zo gemakkelijk 

hun heroverde gebieden wouden opgeven, verwierpen het,wat eigenlijk verwacht werd. Toen 

de geallieerde vloot aankwam in het conflictgebied zetten ze koers naar de Ottomaanse vloot, 

gelegen bij de baai van Navarino, om te onderhandelen. Hoewel de geallieerde vloot niet de 

bedoeling om militair te interveniëren, maar een schot - vermoedelijk gelost door de 

Ottomanen (zekerheid hierrond bestaat niet) - resulteerde via een kettingreactie in de laatste 

grote zeeslag die met zeilschepen beslecht zou worden. Hoewel de Ottomaanse vloot 

uitgebreider was dan de geallieerde, bezat de laatste betere scheepstypes en meer 

gedisciplineerde en ervaren bemanning, waardoor uiteindelijk de Ottomaanse en Egyptische 

vloot op één dag bijna volledig werden verwoest.  
                                                            
49 7 oktober 1826 
50 D. Dakin, The Greek Struggle, pp. 173‐184. 
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Tsaar Nicolas I zag zijn kans om zijn macht in de Balkan uitvoerig uit te breiden, maar via 

diplomatieke tussenkomsten van de Franse minister van buitenlandse zaken kon de Russische 

interventie beperkt worden tot de Donauvostendommen. De bescherming van het Griekse 

vasteland zou door Frankrijk en Groot-Brittannië verzekerd worden. In 1828 werd de 

Peloponessus met behulp  van een Franse troepenmacht bevrijd van pasha Ibrahim, waardoor 

Griekenland in de praktijk vrij was. Een reeks verdragen in de periode 1828-1832 

verzekerden de Servische, Moldavische en Wallachijse onafhankelijkheid onder het 

protectoraat van Rusland, en legden de grenzen van Klein-Griekenland vast. De officiële 

erkenning van de onafhankelijke staat, mede door het Ottomaanse Rijk, gebeurde in het 

verdrag van Londen van 1832. In de daaropvolgende decennia zou het grondgebied van de 

Griekse staat verder blijven uitbreiden, met bijvoorbeeld de toevoeging van de Ionische 

eilanden in 1864.51 

 

 

  

                                                            
51 L. Wagner‐Heidendal, Het Filhellenisme, pp. 300‐310.  
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3. Historische Context: Geschreven 
Pers 

 

Voor het onderzoek beperken we ons om verschillende redenen tot drie Europese kranten: de 

Arnhemsche Courant uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, de Britse Morning 

Chronicle en de Franse Journal des débats politiques et littéraires. De reden waarom we 

kiezen voor kranten uit verschillende West-Europese landen is tweeërlei. Ten eerste geeft het 

ons een ruimer beeld van het gehanteerde discours, zodat we kunnen onderzoeken of de 

tijdsconcepten in het discours verschillend zijn van land tot land. Ten tweede hebben zowel 

Nederland, Groot-Brittannië als Frankrijk een uitgebreide, goed uitgewerkte en online 

beschikbare databank van gedigitaliseerde kranten. Gedigitaliseerde kranten maken het 

gebruik van zoektermen mogelijk, waardoor gericht kan worden gezocht op bepaalde termen 

en hoe vaak ze op welk moment voorkomen. Het gebrek aan digitalisering is een van de 

redenen waarom we geen Belgische kranten opnamen in ons onderzoek. In de Koninklijke 

Bibliotheek in Brussel zijn Belgische kranten digitaal raadpleegbaar, maar de digitale edities 

zijn pas beschikbaar vanaf de Belgische onafhankelijkheid, en zijn dus niet bruikbaar voor 

ons onderzoek dat zich toespitst op de periode 1821-1832. Duitse of Oostenrijkse kranten 

waren een welkome toevoeging geweest aan het onderzoek, maar wegens een te beperkte 

kennis van de Duitse taal was dit niet mogelijk. Bovendien bleek de beperking tot drie kranten 

een wijze keuze wegens het hoge aantal gepubliceerde artikels per krant.  

Dit deel schetst kort de historische context van de pers in het vroege 19de-eeuwse West-

Europa, met focus op de onderzochte kranten. Daarnaast komt het belang van het onderzoek 

naar de geschreven pers in discourstudies aan bod.  

3.1. De onderzochte kranten 

De selectie van de kranten gebeurde dus op basis van taal, digitale raadpleegbaarheid, land en 

beschikbaarheid voor de afgebakende periode 1821 – 1832. Een extra factor was de positie 

die de krant in nam tegenover de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Over de Europese pers in 

deze periode is reeds veel geschreven. Het belang dat de filhellenistische groeperingen 

hechtten aan het gebruik van de pers, maakte het mogelijk om vooraf te weten hoe de 

verschillende Britse, Nederlandse en Franse kranten zich positioneerden ten aanzien van de 

onafhankelijkheidsoorlog. We opteerden voor kranten die met hun artikels de Grieken zeer 



37 
 

duidelijk steunden in hun opstand, omdat deze kranten waarschijnlijk een rijkere retoriek 

zouden toepassen in hun discours over de onafhankelijkheidsoorlog.  

Voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gaat het om de Arnhemsche Courant, een 

krant die om de twee dagen verscheen. Deze krant was uitgesproken liberaal georiënteerd en 

was een sterke voorstander voor de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Wat haar interessant 

maakt zijn de zogenaamde Mengelwerken, een soort van essays die geschreven werden over 

een grote verscheidenheid van onderwerpen. Gedurende de onafhankelijkheidsoorlog 

verschenen er verschillende Mengelwerken over de Grieken, hun opstand, de Ottomanen en 

daaraan gerelateerde thema’s. De redacteurs van deze krant waren De Donker-Curtius en J.M. 

De Kempenaer. De eerste oplage verscheen in 1814, de krant bleef bestaan tot 2001.52 

De Morning Chronicle vertegenwoordigt in ons onderzoek de Britse pers.Andere Britse 

kranten die zich voor de Griekse zaak uitspraken waren The Times en de Morning Post. The 

Times was echter niet beschikbaar op www.britishnewspaperarchive.co.uk, de grootste 

verzameling aan gedigitaliseerde Britse kranten waartoe ik toegang had. De Morning Post was 

wel beschikbaar, maar na een vergelijking van zoekresultaten op de term ‘Greek’ koos ik voor 

de krant met de meeste overeenkomsten, zijnde de Morning Chronicle. Deze krant, opgericht 

in 1769, was beïnvloed door de Whigs die zetelden in het parlement, en dus ook een 

duidelijke liberale krant. De krant stopte met publiceren in 1865.53 

De Journal des débats politiques et littéraires is het enige conservatieve blad in ons 

onderzoek. Hoewel er in Frankrijk ook liberale kranten waren die zich sterker uitspraken voor 

de Griekse zaak, waren zij niet digitaal raadpleegbaar. En hoewel de Journal niet 

uitgesproken liberaal was, nam ze in de onafhankelijkheidsoorlog een gematigde positie in die 

steeds meer zou evolueren in een pro-Griekse richting. Deze verschuiving was vooral het 

gevolg van de sterke pro-Griekse koers van Minister van buitenlandse zaken Chateaubriand, 

die ook enkele artikels liet publiceren in de Journal des débats. De laatste editie van de krant 

verscheen in 1944.54 

 

 

                                                            
52 L. Wegner‐Heidendal, Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden, p. 26. 
53 B. Clarke, From Grub street to Fleet Street: An Illustrated History of the English Newspapers to 1899, 
Aldershot, Ashgate Publishing,2004, p.97. 
54 S.n., Journal des débats politiques et littéraires, In: <http://gallica.bnf.fr/html/editorial/presse‐revues>, 
geraadpleegd op 29.06.2013 
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3.2. Buitenlandse correspondentie 

Hoewel de onderzochte kranten relatief veel belang hechtten aan buitenlands nieuws, was het 

tijdens de periode van onafhankelijkheidsoorlog niet de gewoonte om vaste buitenlandse 

correspondenten te stationeren in verre gebieden. De vaste buitenlandse correspondent zou 

pas echt van belang worden vanaf de Krimoorlog (1853-1856) met de internationaal bekende 

journalist William Howard Russel. Voordien namen de Europese kranten het nieuws vooral 

van elkaar over, waarbij bijvoorbeeld een krant uit Amsterdam artikels kopieerde uit een 

eerdere editie van een krant in Parijs. Daarnaast leverden reizigers veel informatie, ofwel 

wanneer ze terugkeerden uit een bepaald gebied ofwel via brieven die ze stuurden naar 

vrienden. Journalisten haalden ook veel informatie in havens, waar ze nieuw aangekomen 

scheepslui vroegen om de laatste informatie over het gebied waar ze vandaan kwamen. 

Overzeese berichten vonden hun weg terug via zeevaart, binnenvaart, postdiensten enz. De 

uitwisseling van informatie versnelde en vergemakkelijkte met de ontwikkeling van het 

spoorverkeer, waardoor informatie veel sneller kon reizen. Deze snelheid van informatie-

uitwisseling zou nog drastisch toenemen met de uitvinding van de telegraaf. Een uitgebreid 

spoorwegennetwerk en de uitvinding van de telegrafie dateren echter van na de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog, dus zat er met betrekking tot de Griekse strijd steeds veel 

vertraging op de verspreiding van nieuwsinformatie.55 

Jean Dimakis, die onderzoek deed naar de Franse pers tijdens de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog, berekende hoe lang een bericht erover deed om van een Oost-

Europese stad in Parijs te geraken. De gevolgde weg, - over land, over zee, via welke routes - 

maakte een groot verschil, zodat hij geen vast aantal dagen kon plakken op pakweg informatie 

vanuit Istanbul. Zulke berichten konden al na 31 dagen Parijs bereiken, maar het kon ook 

oplopen tot 45 dagen. De berichten uit Zante deden er 22 tot39 dagen over. Op berichten van 

Missololinghi moest men tussen 25 en 52 dagen wachten, terwijl het nieuws uit Wenen, ook 

een belangrijke correspondentiestad voor de onafhankelijkheidsoorlog, slechts tussen 11 en 20 

dagen moest reizen.56 

 

 

                                                            
55 M. Beetham et al. eds, A dictionary of nineteenth‐century journalism in Great Britain and Ireland, Gent, 
Academia Press, 2009, pp. 224‐225. 
56 J. Dimakes, La guerre de l'indépendance grecque, pp. 51 ‐53.  
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3.3. Verschillende soorten artikels 

 

Het nieuws van het front bij de Griekse onafhankelijkheidsoorlog komt dus voornamelijk uit 

andere kranten, van privécorrespondentie en van brieven verstuurd naar de krantenredacties. 

Van de laatste beginnen de artikels meestal ongeveer als volgt: “Paris 14 Juillet. Au 

Redacteur, Monsieur, (…)”57 of “To the Editor of the Morning Chronicle, Sir, (…)”58, waarna 

in veel gevallen een betoog volgt van de auteur met commentaar op de gebeurtenissen in 

Griekenland, of op eerder gepubliceerde artikels van dezelfde krant. In vele gevallen werden 

deze brieven aan de redactie geschreven door filhellenisten of filhellenistische organisaties, 

die betaalden voor de publicatie van hun open brief. Artikels die uittreksels publiceren van 

privécorrespondentie openen meestal in de lijn van: “Een brief uit Korfu, van den 31. Maart, 

behelst het volgende: (…)”59, of “Frankfurt. Men schrijft uit Semlin, den 4. April”60. Wanneer 

een artikel letterlijk wordt overgenomen uit een buitenlandse krant wordt dit bij het begin 

steeds aangegeven: “Paris Papers. From the Etoile, Dated Thursday, Aug. 4.”.61 De artikels 

die brieven publiceren of berichten kopiëren uit andere kranten worden in sommige gevallen 

vergezeld van een noot met uitleg of commentaar van de redacties. Daarnaast zijn er ook 

artikels die volledig door de redacties zelf worden geschreven en een overzicht geven van de 

gebeurtenissen in het Ottomaanse Rijk, of de lezers oproepen tot steun aan de Grieken. De 

Mengelwerken verschenen in de Arnhemsche Courant nemen hier een speciale plaats in. Het 

zijn artikels geschreven door journalisten, die in essayvorm de mening van de redactie over 

bepaalde zaken - waaronder ook de Griekse opstand - weergeven. Daarnaast kwam de 

onafhankelijkheidsoorlog in de kranten aan bod via berichtgeving over parlementaire 

debatten, toespraken op filhellenistische bijeenkomsten, of boeken over de oorlog. 

  

                                                            
57 Journal des débats, 15 juli 1824. 
58 The Morning Chronicle, 2 augustus 1822. 
59 Arnhemsche Courant, 3 mei 1823. 
60 Arnhemsche Courant, 22 april 1823. 
61 The Morning Chronicle, 6 augustus 1825. 



40 
 

4. Belang van de Geschreven Pers. 
 

4.1.     Macht en verspreiding van de geschreven pers 

Vandaag de dag wordt de journalistiek erkend als de vierde macht in de maatschappij. De 

media hebben de macht om aspecten en mistoestanden te belichten, waardoor er reactie en 

beleid worden verwacht van de drie andere machten. Subtieler kunnen de media de publieke 

opinie beïnvloeden door het discours dat ze voeren in hun berichtgeving. De journalistiek 

bereikt intussen ook de gehele samenleving, want wie geen krant leest, luistert of kijkt naar 

het journaal op radio of TV. In het begin van de 19de eeuw had de journalistiek deze macht 

nog niet, aangezien een groot deel van de bevolking analfabeet was en de enige vorm van 

nieuwsverspreiding bestond uit de gedrukte pers. En toch mag men het bereik van de kranten 

in deze periode niet onderschatten, aangezien dit de periode was waarin de pers een enorme 

opgang maakte. Niet iedereen die kon lezen kocht een krant vanwege de relatief hoge 

kostprijs, maar kranten waren wel beschikbaar in leessalons, cafés en koffiehuizen. Daarnaast 

was het voor de middenklasse ook de gewoonte om gezamenlijk een krant te kopen op 

zondag, zodat de kosten gedrukt werden. En hoewel de meesten onder hen niet konden lezen, 

raakten ook de laagste klassen aan nieuws, doordat kranten werden voorgelezen op openbare 

plaatsen waar veel volk bijeen kwam. Waar de oplagecijfers in België gemiddeld rond tussen 

de 500 en de 1.000 per krant lagen, raamt men door het voorlezen van de krant, het bereik op 

enkele tienduizenden.62 

De invloed van de pers op een steeds breder wordend publiek merkt men ook aan de 

maatregelen die de politieke elites wilden nemen en effectief namen om de invloed van de 

geschreven pers in te perken. De Russische minister van Onderwijs waarschuwde in 1830 dat 

“The taste for reading and literary activity, which earlier was confined to the upper middle 

classes is now spreading even further” terwijl een conservatieve Franse journalist in het jaar 

voordien kloeg over de verspreiding van de geletterdheid: “The rage to read has invaded 

everywhere… Reading has now reached the blacksmith’s shop, the quarries, the sheds of 

wood-joiners’ apprenticces, and the stonemason’s closet under the stairs”.63 

                                                            
62 E. Witte,“Het natiebegrip in het Zuidelijke Krantendiscours aan de vooravond van de Belgische opstand 
(augustus 1829‐Juli 1830)”, In: BMGN – Low Countries Historical Review, 121 (2006), 2, p. 227. 
63 R.J. Goldstein, The War for the Public Mind: Political Censorship in Nineteenth‐Century Europe, Westport, 
Greenwood Publishing Group, 2000, pp. 4‐5. 
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4.2. Belang van discoursonderzoek van de geschreven pers 

Waarom worden in dit onderzoek kranten als bronnen gebruikt voor het discoursonderzoek 

rond de Griekse onafhankelijkheidsoorlog, en niet de contemporaine literatuur die er 

geschreven werd over het onderwerp, of de geschriften die verspreid werden door de 

filhellenistische verenigingen? De reden hiervoor is de grote rol die kranten spelen in de 

maatschappij. Vertogen in de pers hebben een politiek-ideologische functie. De journalisten 

bepalen het nieuws, en treden op als gate-keepers. Door te selecteren wat er belangrijk genoeg 

is om de voorpagina te behalen, bepalen ze waar de ogen van de maatschappij op gericht 

worden. Daarnaast brengen ze het nieuws steeds op een bepaalde manier, door het nieuws te 

framen. Robert Entman kent een grote macht toe aan de persoon die kan framen. Hij of zij kan 

problemen op de kaart zetten, mogelijke oorzaken voor het probleem naar voren schuiven, een 

moreel oordeel vellen over het probleem en mogelijke oplossing aanbieden. Hierdoor komt 

het nieuws op een voorverwerkte manier bij het publiek, dat naast de feiten ook de ideeën van 

de journalist overneemt. De journalist stelt dus bepaalde betekenissen in het licht, terwijl hij 

er andere naar achteren schuift of niet aanreikt. Het gaat steeds om betekenissen en 

referentiekaders die aansluiten bij de cultuur en de belangen van de samenleving, zodat het 

mogelijk is voor het publiek om de boodschappen te decoderen.64 Mediadiscours en discours 

in het algemeen zijn dus tendele tweerichtingsverkeer. “Common perceptions are visible in 

the media and at the same time as media representations influence how common perceptions 

form and change”.65 De media weerspiegelen en bevestigen bepaalde waarden in een 

maatschappij, maar tegelijkertijd beïnvloeden ze ook toekomstige representaties over 

bepaalde maatschappelijke zaken. 

Discoursanalyse van kranten gebeurt al een hele tijd. De vroege discoursstudies focusten 

vooral op het partijdige gebruik van de ‘Wij’ – ‘Zij’ tegenstellingen, waardoor de lezers ook 

binnen het verhaal pasten. Deze vroegste studies brachten stereotype verbeeldingen van 

bevolkingsgroepen aan het licht, net als racistisch en seksistisch taalgebruik in 

nieuwsreportages.  

Verder focussen mediadiscoursstudies ook op grammaticale constructies die gebruikt worden 

in nieuwsverhalen om de verschillende partijen binnen het verhaal een rol toe te kennen. Door 

                                                            
64 E. Witte, Het natiebegrip in de Zuidelijke kranten, p. 223. 
65 K. Creutz‐Kämppi, The othering of islam in a europpean context, p. 295 
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actieve of passieve zinsconstructies kan men de agency van één partij minimaliseren, terwijl 

de actieve rol wordt toegekend aan de andere partij. Bij een opstand kan men bv. het geweld 

van de politie minimaliseren door middel van verschillende grammaticale constructies, 

waardoor de opstandelingen in een slechter licht komen te staan.66 

                                                            
66 T.A. Van Dijk, “Critical discourse analysis”, In: D. Schiffrin, D. Tannen en H.E. Hamiltion eds, The Handbook of 
Discourse Analysis, Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 2008, p. 359. 
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5. Methodologie 
 

Ons onderzoek beperkt zich tot drie kranten uit drie Europese landen: The Morning Chronicle 

voor Groot-Brittannië, Le journal des débats politiques et littéraires voor Frankrijk en de 

Arnhemsche Courant voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze drie kranten zijn 

online raadpleegbaar voor de periode waarop we focussen, namelijk 1821-1832.67 Het 

voordeel van de online beschikbaarheid is de zoekfunctie, waardoor men op een doeltreffende 

manier artikels kan opsporen die nuttig zijn voor het onderzoek. De meest algemene zoekterm 

die we gebruiktenwas ‘Grieken’ (‘Greeks’, ‘Grecs’). Deze term leverde de meeste 

zoekresultaten op, waardoor we bijna met zekerheid kunnen zeggen dat we bijna alle artikels 

die handelden over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog terugvonden. De zoekterm leverde 

voor de voor de periode 1821-1832 voor de Arnhemsche Courant 1.323 resultaten op, voor de 

Journal des Débats 1.585 en voor de Morning Chronicle 7.595, wat een totaal geeft van 

10.503 artikels. Niet al deze artikels handelen over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog 

(zeker niet bij de Morning Chronicle, waar er tussen de resultaten ook vaak artikels over 

handel en advertenties zaten), maar het merendeel van de artikels had wel de 

onafhankelijkheidsoorlog als onderwerp. Het hoge aantal artikels maakte het onmogelijk om 

ze allemaal op een kwalitatieve manier te onderzoeken binnen de korte tijdsperiode van dit 

onderzoek. Vorige onderzoeken toonden reeds aan dat de onderzochte kranten zich opwierpen 

als uitgesproken voorstanders van de Griekse zaak, dus was een exhaustief onderzoek van alle 

artikels niet meer nodig.68 Bij het begin van mijn onderzoek heb ik de stellingen nagekeken 

door van elke onderzochte krant alle artikels te lezen die gepubliceerd werden in het begin 

van de opstand (april – september 1821), en telkens alle gepubliceerde artikels van de maand 

juni van elk opvolgend jaar van de onafhankelijkheidsoorlog om zo een zicht te krijgen op de 

algemene teneur van de kranten ten aanzien van de Gieken en de Ottomanen. Hierdoor kon ik 

de reeds gevormde conclusies bevestigen dat de kranten een zeer eenzijdig en gekleurd 

verhaal vertelden over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog, en was het mogelijk om op een 

gerichtere manier te zoeken naar artikels die beantwoorden aan mijn onderzoekvraag. Door de 

overvloed aan artikels zocht ik, met behulp van de zoekfunctie, op een gerichte manier naar 
                                                            
67Arnhemsche Courant: www.kb.nl; The Morning Chronicle: www.britishnewspaperarchive.co.uk; Journal des 
débats politiques et littéraires: www.gallica.bnf.fr 
68L. Wagner‐Heidendal, Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden, passim. J. Dimakis, La Guerre de 
l'Indépendance grecque, passim. V. Penn, Philhellenism in Europe, 1821 – 1828, passim. V. Penn, Philhellenism 
in England (1821‐1827), passim. 
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artikels die een antwoord konden gevenop mijn onderzoekvraag, namelijk de zoektocht naar 

het gebruikte discours dat verband houdt met tijdsconcepten. Hiervoor hebben we de termen 

‘Grieken’ en ‘Turken’ in de zoekfuncties gecombineerd met termen die verband houden met 

het verleden van de Grieken en de Ottomanen, termen die verband houden met sociaal 

evolutionisme en andere termen die kunnen duiden op een allochronistisch discours. 

Voorbeelden van gehanteerde zoektermen zijn voor het hoofdstuk etnische 

oorsprongsmythen: ‘klassieke’, ‘oudheid’, ‘Leonidas’, ‘Perzen’, ‘Hellenen’, ‘Filhellenen’, 

‘thermopylae’, ‘Athene’, ‘…’. Voor het deel dat focust op het sociaal evolutionisme, zowel 

bij de Ottomanen als bij de Grieken, gebruikten we onder andere de zoektermen ‘barbaren’, 

‘beschaving’, ‘ontwikkeling’, ‘vooruitgang’, ‘verleden’, ‘verlichting’, ‘achtergesteld’, 

‘wetenschap’, ‘wilden’, ‘…’. 69 Door deze gerichtere zoekacties konden we het aantal 

resultaten sterk doen dalen waardoor een kwalitatief onderzoek van het gebruikte discours 

aangaande tijdsconcepten mogelijk werd. In deze kleinere selectie zat nog steeds een grote 

verscheidenheid aan artikels (beschrijvende artikels, open brieven, mengelwerken, 

filhellenistische brieven, …), waardoor we besluiten konden trekken over de hele krant, en 

niet enkel over bijvoorbeeld open brieven.  

  

                                                            
69 Deze termen zijn uiteraard in verschillende talen ingegeven en er is gezocht naar de verschillende vormen 
van de woorden. Vb. voor de term ‘beschaving’ werd er ook gezocht naar ‘beschaafd’, ‘beschaafden’, 
‘beschaafde’, ‘civilization’, ‘civilised’, ‘civilisé’, ‘civilisation’.  
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6. Etnische oorsprongsmythologie in 
het krantendiscours 

 

Zoals reeds vermeld werken we rond twee verschillende theoretische concepten binnen het 

discoursonderzoek. In dit deel zal er gefocust worden op het belang van het verleden voor het 

nationalisme, en de etnische oorsprongsmythologieën. Hiervoor gaan we enkel focussen op 

het discours aangaande de Grieken, terwijl in het volgende deel zowel de Grieken als de 

Ottomanen aan bod zullen komen. Om te beginnen koppelen we de het concept van de 

etnische oorsprongsmythologie aan de gebeurtenissen van de Griekse onafhankelijkheidsstrijd 

door dieper in te gaan op de verscheidene aspecten van het filhellenisme. Vervolgens zal het 

discours van de kranten gedeconstrueerd worden met een focus op dezelfde tijdsconcepten.  

6.1. Filhellenisme in de pers. 

 

Het filhellenisme had een grote invloed op het verloop van de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. Door de actieve steun en propaganda van de filhellenisten in 

Europa konden de Grieken rekenen op een toestroom van geld en goederen, waaraan ze 

tijdens de onafhankelijkheidsoorlog een grote nood aan hadden. Daarnaast verwelkomden ze 

manschappen die vanuit heel Europa de Griekse zaak met wapens en met hun leven kwamen 

verdedigen.Tenslottezorgden de filhellenisten, door publicaties en open brieven in de pers, 

voor steun van de publike opinie voor de Griekse zaak in West-Europa en de Verenigde 

Staten. Hierdoor konden ze druk uitoefenen op de Europese regeringen om de Griekse zaak te 

steunen, hetgeen het duidelijkste werd bij de London Loan van 1824.  

Om de Europese bevolking warm te maken voor de Griekse zaak moesten ze rekenen op 

geschriften en publicaties, die ze volpropten met zeer sterke retoriek. Deze publicaties 

gebruikten drie grote thema’s die sterk inspeelden op de emoties van het lezerspubliek: het 

religieuze thema, het liberale thema en het historische thema. Het religieuze thema focuste op 

de strijd die plaats vond tussen een christelijke tegen een islamitische bevolking. (De 

scheiding tussen de orthodoxe en de katholieke kerk - allebei christelijk - werd tijdens de 

onafhankelijkheidsoorlog volledig over het hoofd gezien). Al eeuwenlang bestonden er 

spanningen tussen het christelijke Europa en zijn islamietische buren, en meerdere keren 

kwam het tot oorlog, waardoor de angst voor het Ottomaanse Rijk sterk leefde in de Europese 
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maatschappijen. De liberale ideeën namen in de vroege 19de eeuw toe in populariteit bij de 

Europese bevolking, zeker na de Franse revolutie, die voor de rest van het continent als 

voorbeeld diende. De Europese bevolking zag in de Griekse onafhankelijkheidsstrijd de strijd 

van een bevolking voor vrijheid tegen een onderdrukkende tiran. Het historische thema is het 

thema van dit onderzoek, waarvan we de retoriek zullen deconstrueren. Zoals reeds vermeld 

zetten de filhellenisten zwaar in op het verleden van het Griekenland uit de klassieke oudheid. 

Hierna onderzoeken we het discours van de Europese kranten dat inspeelt op het historische 

thema.  

6.2. Romanticisme, Chateaubriand en Byron 

 

Bij de hevige voorstanders van de Griekse onafhankelijkheidsstrijd zaten verschillende 

bekende namen, waaronder de dichters François-René de Chateaubriand en Lord Byron. 

Beide dichters behoorden tot een stroming die sinds het einde van de 18de eeuw steeds 

invloedrijker werd: het romanticisme. Deze stroming ontstond als een reactie tegen de 

klassieke regels en de rationaliteit die geprezen werden in de kunst van de 18de eeuw. Het 

romanticisme bejubelde de creatieve visies van de kunstenaars en de manier waarop ze hun 

gevoelens en hun eigen indrukken konden weergeven in hun kunstwerken. Het romanticisme 

hechtte minstens evenveel belang aan de waarde van het gevoel van een kunstenaar als aan 

rationaliteit. Daarnaast kenmerkt het romanticisme zich door zijn interesse voor en het 

verlangen naar het mysterieuze, het onbekende. Er ontstond een interesse in de dingen die ver 

weg waren, zowel in de ruimte als in de tijd. Zo begonnen verre en onbekende beschavingen 

een steeds grotere rol te spelen in de literatuur en schilderijen van de romantische kunstenaars, 

en ontstond er een groeiende aandacht voor de middeleeuwen. Romanticisme was via de 

Volksgeist van Herder ook verbonden met het opkomende nationalisme en de daaruit 

groeiende interesse voor nieuwe studies van de geschiedenis.70 

De grote interesse van romantici zoals Chateaubriand en Lord Byron voor een volk, de 

Grieken, die in de periferie van Europa streden tegen het Ottomaanse Rijk, een mysterieus 

Oosters land, valt dus gemakkelijk te begrijpen.  

François-René Chateaubriand (1768-1848) wordt de vader van het Franse romanticisme 

genoemd. Zijn beschrijvingen van de natuur en van emoties worden beschouwd als een model 

                                                            
70 J. Colton, L. Kramer, R.R. Palmer, A history of the world since 1815, New York, McGraw Hill, 2007, pp. 443‐
445. 
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voor de romantische literatuur. Zijn interesse voor Griekenland ontstond waarschijnlijk tijdens 

studies, bij het bestuderen van de klassieke Griekse literatuur, met voorop de Ilias en de 

Odysseus. In 1806 vertrok hij samen met zijn vrouw op reis naar Griekenland, een reis die 

zijn leven en zijn werk zeer sterk zou beïnvloeden. Bij zijn terugkeer scheef hij zijn indrukken 

van het land neer in verschillende werken en persoonlijke geschriften. Een steeds 

wederkerend thema is het sterke contrast tussen de glorie van het klassieke Griekenland en de 

toestand waarin de hedendaagse Grieken moesten leven. “Les ruines vivantes détournent 

votre attention des ruines de marbre et de pierre. C’est un enfant tout nu, le corps exténué par 

la faime, le visage défiguré par la misère, qui nous a montré, dans un désert, les portes 

tombées de Mycènes et le tombeau d’Agamemnon. En vain, dans le Péloponèse, on veut se 

livrer aux illusions des Muses: la triste vérité vous poursuit”.71 In zijn verdere leven werd 

Chateaubriand naast schrijver ook diplomaat, en schreef hij verschillende werken en geregeld 

ook open brieven in de pers. Tijdens de Griekse onafhankelijkheidsstrijd probeerde hij via 

zijn geschriften de publieke opinie te overtuigen om de Griekse zaak te steunen, financieel of 

anders. Vooral zijn werk Itinérairede Paris à Jerusalem, dat handelde over zijn reizen door 

het Ottomaanse Rijk, zou volgens velen een grote invloed gehad hebben op het filhellenisme 

in Frankrijk, en wordt zelfs beschreven als ‘a direct contribution to the liberation of 

Greece’.72 In 1824 werd hij lid van het filantropische gezelschap Comité Philhellénique. Later 

zou hijhet gezicht worden van de Griekse zaak in Frankrijk. Hoe groot zijn invloed werkelijk 

is geweest op de Franse publieke opinie en de gebeurtenissen in de Griekse oorlog, is door het 

grote aantal factoren moeilijk in te schatten.73 

Ook Lord Byron was één van de bekendste filhellenisten van Europa, en evenals 

Chateaubriand was hij een beroemd dichter en romanticus. Drie jaar na de reis van 

Chateaubriand kwam Byron aan in het Ottomaanse Rijk, in de streek van het oude 

Griekenland. De streek en zijn inwoners maakten ook op Byron een grote indruk, die zijn 

werk en zijn leven blijvend zou beïnvloeden. Zo vindt men in zijn werken vaak 

beschrijvingen van de verloren glorie van het Griekse land en volk.  

Clime of the unforgotten brave! – 

Whose land from plain to mountain-cave 

                                                            
71 Quote van Mercure de France, XXIX (July, 1807, 7‐21) In: E. Milakis,“Chateaubriand’s contribution to French 
Philhellenism” In: Modern Philology, 26 (1928), 1, p. P4.  
72 E. Milakis, Chateaubriand’s contribution to French Philhellenism, p. 95. 
73Ibidem, p. 105. 
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Was Freedoms's home or Glory's grave – 

Shrine of the mighty! Can it be, 

That this is all remains of thee?74 

Byron hield het echter niet bij het schrijven van poëzie en pogingen om de publieke opinie via 

zijn geschriften te beïnvloeden, hij was tevens een genereuze donor voor de zaak. In 1823 

deed de London Greek Committee, een bekende Britse filhellenistische beweging, een beroep 

op Lord Byron om vertegenwoordiger te worden van het Committee in Griekenland zelf.75 Na 

enkele maanden twijfelen stemde hij toe en vertrok hij op 16 juli 1823 richting Griekenland. 

Zijn aankomst, vijf maanden later, werd een grote stimulans voor de Griekse 

onafhankelijkheidsstrijders, die hem ontvingen als een ware Griekse held. Hij ging 

onmiddellijk aan het werk en financierde verschillende expedities uit eigen zak. Ondanks zijn 

gebrek aan militaire ervaring zou hij aan het hoofd van 2.000 soldaten een aanval leiden tegen 

een fort in Lepanto, maar wegens ziekte moest de expeditie uitgesteld worden. Byron had  

immers in februari 1824, een maand na zijn aankomst, een ziekte opgelopen die door slechte 

medische verzorging (bloedzuigertherapieën die hem steeds meer verzwakten) zeer moeilijk 

te genezen bleek. Hij bleef echter doorwerken van op zijn ziekbed, maar overleed twee 

maanden later, op 19 april 1824. Zijn dood werd meteen geromantiseerd: hij werd herinnerd 

als een oorlogsheld die tijdens de strijd tegen de Ottomanen zijn leven gaf voor de Griekse 

zaak. Hoewel zijn verblijf van korte duur was, heeft zijn aanwezigheid in Griekenland veel 

invloed gehad, zowel in Griekenland als in de rest van Europa. In Griekenland werd hij 

gerespecteerd door alle verschillende klassen en groeperingen van de verdeelde Griekse 

opstandelingen. Hoewel hij de verschillende strijdende fracties niet kon verenigen, heeft zijn 

aanwezigheid volgens de auteur Douglas Dakin toch het gevaar voor een burgeroorlog 

kunnen afwenden. In Europa steeg de sympathie voor de Griekse zaak na de dood van 

Byron.76 

Naast de pers hadden deze en vele andere schrijvers en kunstenaars veel invloed op de 

publieke opinie, die in de vroege 19de eeuw aan maatschappelijk belang begon te winnen. 

 
                                                            
74 I.M. Morris, “’To make a new thermopylae’: Hellenism, Greek Liberation, and he Battle of Thermopylae” In: 
Greece & Rome, Second Series, 47 (2000), 2, p. 219. 
75 Hij zou onder andere de Greek Loan, een lening van 800.000 pond van de Britse regering, moeten ontvangen 
en  beheren.  Twee  dagen  voor  het  geld  aankwam  overleed Byron, wat  er  voor  zorgde  dat  de  lening  slecht 
verdeeld werd en weinig invloed had op de Griekse strijd.  
76 D. Dakin, TheGreek struggle for independence, p. 119. 
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6.3. Filhellenistische bewegingen 

 

De Griekse onafhankelijkheidsstrijd kon door verscheidene factoren rekenen op de sympathie 

en empathie van brede lagen van de bevolking van Europa en de Amerika (supra). Maar daar 

bleef het niet bij. De Griekse bevolking zou gedurende de onafhankelijkheidsoorlog ook actief 

steun krijgen van de vele filhellenistische comités die ontstonden na het begin van de opstand 

in 1821.  

De eerste comités werden opgericht in Zwitserland en Duitsland. Slechts zes maanden na de 

eerste pogingen tot de revolutie van Ypsilanti in Moldavië en Wallachije, werd in Bern een 

eerste comité opgericht. Rekening houdend met de berichtgeving over de opstand en de 

evolutie van de publieke opinie was dit een zeer snelle reactie. Bern bleef echter niet alleen, 

en andere steden in Zwitserland en Duitsland volgden, waarna het concept zich verder 

verspreidde naar de rest van Europa en zelfs Amerika. De steun van de comités nam 

verschillende vormen aan, waarvan financiële hulp en vrijwilligers de belangrijkste waren. 

Het geld werd ingezameld door de comités, een groot deel kwam van lidgeld en vrije giften, 

en men organiseerde daarnaast ook filantropische evenementen als bals, concerten, 

tentoonstellingen enz. Het verzamelde geld werd rechtstreeks in cash overhandigd aan de 

opstandelingen in Griekenland, of het werd gebruikt om goederen te kopen en die vervolgens 

op te sturen naar het conflictgebied. Het kon gaan om voedsel, militair materiaal, medische 

toestellen, grondstoffen, medicijnen, bouwmateriaal voor spoorwegen, matrassen, 

muziekinstrumenten, en nog veel meer.77 Het totaal van de financiële bijdragen aan de 

Griekse zaak door de Europese inwoners is, bij gebrek aan onderzoek een bronnenmateriaal, 

nog niet berekend. Er bestaan wel schattingen: de totale som die de Nederlanden tussen 1821 

en 1829 samenbrachten wordt door Wagner-Heidendal geschat op 213.261,44 fr. Een 

algemenere schatting komt van Rothpletz, die het algemene bedrag van de Europese bijdragen 

tijdens de jaren 1826-1827 schatte op 2,5 miljoen fr.78 

De vrijwilligers kwamen uit verschillende Europese landen en waren zeer heterogeen: 

avonturiers, gelukzoekers, politieke vluchtelingen maar ook militairen, ambachtsmannen e.a. 

Zij die naar Griekenland trokken en het overleefden kwamen vaak zeer gedesillusioneerd 

terug. Ze vertrokken met de gedachte om te strijden voor een eerbaar volk, voor een zekere 

zaak en voor persoonlijke roem, maar de Griekse realiteit kwam hier verre van mee overeen. 
                                                            
77 V. Penn, Philhellenism in europe, p. 643. 
78 L. Wagner‐Heidendal, Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden, pp. 372‐373. 
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Schattingen ramen dat er vanuit Europa tijdens de revolutiejaren zo’n 1.000 à 1.200 personen 

vrijwillig vertrokken om zich in te zetten in de Griekse strijd. 

Waarschijnlijk de belangrijkste bijdrage van de filhellenistische bewegingen aan het Griekse 

volk was het Europese publiek overtuigen van de Griekse zaak. Door de publieke opinie te 

beïnvloeden, konden ze de onafhankelijkheidsoorlog op de politieke agenda zetten en houden, 

wat de Europese beleidsmakers een grotere legitimering gaf om zich in te zetten voor de 

Griekse zaak. Als gevolg van de antislaverijcampagne begrepen de filhellenisten het belang 

van de publieke opinie, en probeerden ze deze te beïnvloeden via verschillende kanalen. De 

meest effectieve manier om een groot publiek te bereiken was in die periode het drukken van 

openbare brieven aan de uitgevers van de kranten. Dit was een moeilijk en kostelijk proces, 

waarbij rekening moest gehouden worden met vertragingen, de kosten van het verzenden van 

de brieven en vooral het dure drukproces van de kranten. Daarnaast konden de filhellenisten 

het beleid rechtstreeks proberen te beïnvloeden, zonder de omweg langs de publieke opinie. 

De meeste filhellenisten waren hooggeplaatste figuren in de maatschappij, waaronder zelfs 

enkele parlementsleden. Dit kan verklaren hoe een kleine groep van mensen een relatief grote 

invloed kon hebben op de publieke opinie en de beleidsvorming in zake met de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog.  

 

6.4. Discours van de etnische oorsprongsmythologie: oudeGrieken. 

 

hiervoor besproken we hoe de geschiedenis van een bevolkingsgroep gebruikt wordt voor 

nationalistische doeleinden. Nationalisten en romantici gebruiken geschiedenis, vermengd 

met oorsprongsmythen om een breder gemeenschapsgevoel te creëren in een maatschappij. 

De Filhellenistische bewegingen in Europa zetten zeer sterk in op deze technieken om het 

Europese publiek te overtuigen van en steun te krijgen voor de Griekse zaak. In dit hoofdstuk 

onderzoeken we of de bestudeerde kranten mee stapten in het verhaal van de etnische 

oorsprongsmythen, en zo ja, op welke manier ze dat deden.  
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6.4.1.  Hedendaagse literatuur over de etnische oorsprong van de moderne 
Grieken. 

 

In welke mate de moderne Grieken echt de afstammelingen zijn van de inwoners van het 

klassieke Griekenland is vandaag de dag nog steeds een vraag die hooogoplopende discussies 

en hevige reacties uitlokt. Dat alle moderne Grieken werkelijk afstammen van de klassieke 

Grieken kunnen we met zekerheid uitsluiten. De Balkan kende in zijn geschiedenis veel 

migratieprocessen, zowel van de oorspronkelijke inwoners van deze gebieden als van nieuwe 

volkeren die zich door de eeuwen heen vestigden in de streek. Van de laatste hadden de 

Slavische migranten de grootste invloed op de demografische samenstelling en de cultuur van 

de Balkan. De Slavische kolonisatie van de Balkan vond plaats op het einde van de 6de en het 

begin 7de eeuw AD, en was het 

gevolg van de verwaarlozing 

van de bescherming van de 

Donau-limes van het 

Byzantijnse rijk na de 

heroveringsoorlogen van 

Justinianus. Slaven en Avaren 

trokken massaal naar het 

Balkangebied. In tegenstelling 

tot de Avaren die redelijk snel 

werden teruggedreven, konden 

de Slaven zich vestigen en 

handhaven. In de Griekse 

gebieden werd vooral 

continentaal Griekenland 

‘geslaviseerd’, terwijl de 

Peloponnesus en de eilanden, 

waar de bergdorpjes en de 

kuststeden het meest konden ontsnappen aan de slavisering, de effecten minder voelden.  

 Ook de kruistochten en de overheersing door het Ottomaanse Rijk beïnvloedden de Griekse 

streken demografisch, maar in mindere mate.79  De stelling dat de bevolking van het moderne 

                                                            
79 R. Detrez, Syllabus Geshiedenis van Zuidoost‐Europa, Universiteit Gent, Gent, s.d., p. 29. 

Figuur 2. De Slavisering van de Balkan. 6de en 7de eeuw
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Griekenland dus volledig terug getraceerd kan worden tot de inwoners van het klassieke 

Sparta, Athene, enz., is dus onmogelijk vol te houden. We weten echter hoe belangrijk 

geschiedenis was voor nationalistische bewegingen, en hoe het in de vroege 19de eeuw (en 

nog steeds) de normale gang van zaken was om een bevolking te koppelen aan haar roemrijk 

verleden.  

6.4.2. Inleiding Krantendiscours 
 

De eerste berichten over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog verschenen in de bestudeerde 

kranten tijdens de eerste weken van april 1821. IIn de Jounal des débats politiques et 

literaires was dat op 5 april, in de Morning Chronicle op 6 april en in de Arnhemsche Courant 

op 7 april. De eerste berichten beschrijven de opstanden in Wallachije onder leiding van 

Alexander Ypsilanti. De kranten rapporteren dat Ypsilanti een onafhankelijkheidsverklaring 

afkondigde in Moldavië waarop hij naar Jassij, een stad aan de Zwarte Zee, trok met een groot 

aantal aanhangers. Er wordt melding gemaakt van het feit dat deze opstand naar verluidt reeds 

jaren gepland is, en dat hij waarschijnlijk gesteund wordt door een grootmacht.  

6.4.2.1.Declaraties van Ypsilanti 
 

Op 7 april bericht de Arnhemsche Courant voor de eerste maal over de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. Hetzelfde artikel vermeldt dat Alexander Ypsilanti verschillende 

proclamaties uitbracht aan de bevolking van Moldavië, Wallachije en ‘aan de Grieksche natie 

in de overige provinciën in het Turksche rijk’. Letterlijk hetzelfde bericht vinden we terug in 

de Journal de débats op 8 april en in de Morning Chronicle van 11 april. Alle onderzochte 

kranten publiceerden enkele dagen later twee proclamaties: één gericht aan de inwoners van 

Moldavië en één gericht aan het gehele Griekse volk. Zoals vermeld stonden de kranten bij 

het begin van de opstand nog redelijk neutraal tegenover het gebeuren, wat impliceert dat de 

artikels met de gepubliceerde proclamaties de eerste artikels zijn waarin we in het discours 

tijdsconcepten terugvinden. De discoursanalyse van deze proclamatie (zie bijlage) zullen we 

gebruiken als inleiding voor het discoursonderzoek van tijdsconcepten van de kranten t.o.v. de 

Grieken. Aangezien de kranten nog geen partij hadden gekozen in het nieuwe conflict, gaven 

ze lichte commentaar op Ypsilanti, vooral op de sterke retoriek die hij gebruikte: “Ces 

proclamations concues dans une exaltation tout à fait poétique, et il déclare avoir été appelé 

par des milliers de ses compatriotes à l’oeuvre de la délivrace,…”.80 Deze commentaar op de 

                                                            
80 Journal des débats, 8 april 1821. 
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proclamaties vinden we terug in zowel de Arnhemsche Courant als in de Morning Chronicle. 

De daaropvolgende jaren hanteren de drie onderzochte kranten evenwel zeer bewust een zeer 

retorisch taalgebruik om hun lezers te overtuigen van de Griekse zaak. 

De moderne Grieken als afstammelingen van de oude Grieken – Declaratie Ypsilanti 

Het tijdsdiscours in de Europese kranten tegenover de Grieken heeft te maken met hun 

verleden, meer bepaald met het Griekenland van de klassieke Oudheid. Door middel van 

verschillende discourstechnieken verwijzen de kranten naar dit roemrijke verleden om 

sympathie op te wekken voor de Grieken bij hun Europese lezers. Enkele van deze technieken 

zijn ook duidelijk aanwezig bij de proclamatie van Ypsilanti en komen hier kort aan bod. 

Later worden ze meer diepgaand onderzocht. 

Een eerste concept dat vaak terugkeert is de directe en indirecte verwijzing naar het feit dat de 

Grieken rechtstreekse afstammelingen zijn van de bevolking van het klassieke Griekenland.  

“De beschaafde volken van Europa, zich met de bevestiging van hun eigen welzijn bezig 

houdende, eischen tevens de vrijheid van Griekenland, daar zij de regtvaardigheid onzer zaak 

erkennen en de deugden onzer voorvaders vereeren – beloonen wij ons der dapperheid onzer 

voorvaders waardig, dan hebben wij tevens de gegronde hoop, dat ook anderen, uit liefde tot 

de vrijheid, zich bij ons zullen voegen” 

“Stelt tegen gene verwijfde slaven, tegen gene huurlingen, een dapper volk over, en betoont u 

zelven als ware afstammelingen van de helden der oudheid.” 

In deze twee fragmenten is de verwijzing zeer duidelijk, door het expliciete gebruik van de 

woorden voorvaders en afstammelingen. In deze fragmenten komt nog een ander interessant 

discourselement aan bod, namelijk het linken van bepaalde waarden aan het klassieke Griekse 

volk (dapperheid, heldenmoed), waarden die het moderne volk van hen geërfd heeft. Een 

meer indirecte, maar nog steeds zeer duidelijke verwijzing naar hun genealogische 

verbondenheid vinden we in het volgende langere fragment: 

“Let us recollect, brave and generous Greeks, the liberty of the classic land of Greece; the 

battles of Marathon and Thermopylae; let us combat upon the tombs of our ancestors, who, to 

leave us free, fought and died. The blood of our tyrants is dear to the shades of the Theban 

Epaminondas, and of the Athenian Thrasybulus, who conquered and destroyed the thirty 

tyrants – to those of Harmodius and Aristogiton, who broke the yoke of Pisistratus – to that of 

Timoleon, who restored liberty to Corinth and to Syracus- above all, to those of Miltiades, 
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Themistocles, Leonidas, and the three hundred who massacred so many times their number of 

the innumerable army of the barbarous Persians – the hour is come to destroy their 

successors, more barbarous and still more detestable.”81 

Dit fragment somt een hele lijst op van bekende Grieken uit de klassieke oudheid die het 

publiek moeten herinneren aan alle roemrijke personages uit die periode, opdat ze niet zouden 

vergeten dat hun volk een volk van helden was. De nadruk op de Griekse-Perzische oorlog, 

above all, komt ook nog duidelijk aan bod in het krantendiscours en wordt hieronder verder 

besproken.  

6.4.3. Griekse waarden 
 

Hoger zagen we hoe de belangstelling voor het klassieke Griekenland tijdens de 18de en 19de 

eeuw opmerkelijk steeg, en hoe men de kunsten, architectuur, enz. steeds meer ging 

bewonderen en kopiëren over heel Europa en in de Verenigde Staten. Deze waardering 

bestond ook al eerder in de renaissance, maar wat volledig afwezig was in de periode voor de 

18de eeuw was de (her)waardering voor het Griekse volk zelf. Voordien werd de bevolking 

van het klassieke Griekenland met veel argwaan bekeken, maar in de 18de eeuw kregen de 

oude Grieken positieve waarden toegeschreven. In de poëzie en de literatuur werden vrijheid, 

deugdzaamheid en patriotisme gaandeweg zowat synoniemen voor het klassieke Griekse volk. 

Deze beeldvorming zou zich verder verspreiden naar andere geschriften, waaronder ook 

persberichten, in aanloop naar en tijdens de Griekse onafhankelijkheidsoorlog.82 Door deze 

waarden te koppelen aan het klassieke Griekse volk was het maar een kleine stap om ze te 

extrapoleren naar de inwoners van het moderne Griekenland, aangezien zij gezien werden als 

de regelrechte afstammelingen van de voornoemde (infra).  

Deze gelijkschakeling van 18de-eeuwse waarden als vrijheid, deugdzaamheid en patriotisme 

aan het Griekse volk uit de klassieke oudheid en verder aan de moderne Grieken vinden we 

ook terug in de onderzochte kranten. De kranten gebruiken hiervoor de discourstechnieken 

van positieve en negatieve connotatie en vaste associaties. Door een steeds terugkerende 

relatie tussen een bevolkingsgroep en een reeks termen wordt de lezer overtuigd van de 

waarheid ervan, en zal hij wanneer hij aan de bevolkingsgroep denkt automatisch zelf deze 

associaties maken. De bevolkingsgroep of het woord krijgt hierdoor een zekere connotatie en 

                                                            
81 Gebruik van de Engelse Proclamatie uit The Morning Chronicle, omdat de Nederlandse versie uit de 
Arnhemsche Courant een deel van de proclamatie niet had overgenomen.  
82 I.M. Morris, To make a new thermopylae, p. 14. 
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wordt een beladen term. De kranten gebruikten deze techniek in twee richtingen: ze creëerden 

een positieve connotatie voor alle termen die te maken hadden met Griekenland, terwijl ze een 

uitgesproken negatieve connotatie gaven een de termen die te maken hadden met de 

Ottomanen. De associaties met de Grieken luiden als volgt: Grieken – klassieke Grieken - 

helden – vrijheidsstrijders – christenen- beschaafd – moedig – onschuldig – helden - …Verder 

in dit onderzoek zullen we zien dat de kranten niet altijd dit discours zullen volgen, waarbij 

vooral het concept van ‘beschaafde’ Grieken in vraag wordt gesteld.  

De koppeling van positieve waarden aan een bepaalde bevolkingsgroep is ook eigen aan het 

concept ‘Othering’ (supra). Wanneer men een ‘Wij’-groep tegenover een groep ‘Zij’-groep 

stelt, gaat men de verschillen tussen deze twee groepen zo veel mogelijk uitvergroten. Het 

creëren van een ‘Wij’-groep gaat automatisch gepaard met de vorming van een superieur 

zelfbeeld tegenover de ‘Zij’-groep. Men koppelt positieve waarden aan de ‘Wij’-groep, die 

lijnrecht tegenover de waarden van de ‘Zij’-groep staan, die hierdoor automatisch een 

negatieve lading krijgen. Men zet alle waarden men positief vindt extra in de verf, en 

verzwijgt alle elementen van de ‘Wij’-groep die mogelijk als negatief ervaren kunnen 

worden.83 

6.4.4. Discours: Hellenen 
 

De inwoners van de Griekse gebieden kenden sinds de Klassieke Oudheid een groot aantal 

namen, enerzijds hoe ze zichzelf noemden, anderzijds hoe ze genoemd werden door anderen. 

De oudste en oorspronkelijke benaming is ‘Hellenen’, maar daarnaast stonden ze ook bekend 

als ‘Romeinen’ en ‘Grieken’. De benaming ‘Hellenen’ kent een lange geschiedenis van 

wisselende betekenissen en connotaties.  

De betekenissen van woorden zijn niet eenduidig. Woorden bezitten steeds een verborgen 

betekenis, of een bijbetekenis, en deze bijbetekenis kan veranderen doorheen de tijd. Als 

voorbeeld nemen we het woord ‘vluchteling’. De bijbetekenis, of connotatie, van het woord 

vluchteling in België is doorheen de afgelopen twee eeuwen sterk verschoven. Waar het 

woord in het België van 1831 nog een positieve connotatie had (een politieke liberale 

vluchteling die wou ontsnappen aan een absolutistisch regime), kent het woord vandaag een 

                                                            
83 B. Tekin, Representation and others in discourse. The Construction of Turkey in the EU‐context, Philadelphia, 
John Benjamins Publishing Co, 2010, p. 159. 
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negatieve connotatie.84 Hier onderzoeken we de connotatie en het gebruik van de benaming 

voor de ‘Grieken’.  

De ‘Hellenen’ waren in de gedichten van Homerus de stammen die samen met Achilles 

oorlog voerden tegen Troje. De betekenis verbreedde doorheen de tijd als gevolg van onder 

andere de Olympische spelen en de Grieks-Perzische oorlogen, waarna alle inwoners van het 

klassieke Griekenland als ‘Hellenen’ werden beschouwd. Verscheidene oorlogen en 

religieuze festivals zorgden immers voor een pan-hellenistisch gevoel doorheen de hele 

Griekse samenleving. Tegen de late klassieke oudheid en doorheen de middeleeuwen kregen 

de inwoners van Griekenland een andere benaming, namelijk ‘Romeinen’. Dit ten gevolge 

van de verovering van Griekenland door het Romeinse Rijk, die voltooid werd in het jaar 212 

AD. De ‘Romeinen’ uit Griekenland behielden wel hun ‘hellenistische cultuur’, een cultuur 

die doorheen de klassieke Oudheid zeer populair werd in het Romeinse Rijk. Hier zien we hoe 

de betekenis van de term ‘Hellenen’ veranderde van de een etnische term (de inwoners van 

Griekenland) in een culturele term.  

Met de aanvang van het christendom veranderde de betekenis van ‘Hellenen’ opnieuw, deze 

keer van een culturele in een religieuze term. ‘Hellenisme’ kwam gelijk te staan met 

‘heidens’, en droeg tijdens het vroege christendom een negatieve connotatie. Het duurde tot 

de negende eeuw, toen het christendom in Europa stevig verankerd was, dat ‘Hellenisme’ 

weer een seculiere betekenis kreeg. De heidense religies vormden immers geen bedreiging 

meer voor het ingeworteldechristendom. De herleving van de term volgde hetzelfde pad als de 

ondergang ervan. In de 9de en de 10de eeuw herleefde in het Byzantijnse rijk de aandacht voor 

het verleden, en kreeg de term opnieuw zijn culturele betekenis. Pas in de 11de eeuw zou de 

term opnieuw overeenkomen met de etnische betekenis, toen hij een synoniem werd voor de 

toen gangbare term ‘Romein’. Deze etnische betekenis versterkte na de val van 

Constantinopel ten tijde van de kruistochten. Bij de verovering van de Griekse gebieden door 

het Ottomaanse rijk werden de drie termen ‘Grieken’, ‘Romeinen’ en ‘Hellenen’ gebruikt als 

naam voor de inwoners van de Griekse gebieden, hoewel de verdwijning van het Byzantijnse 

Rijk maakte dat de term ‘Romein’ steeds meer terrein verloor op ‘Helleen’.  

 ‘Grieken’ of ‘Grieks’ was de minst populaire naam bij de inheemse bevolking, hoewel het in 

de moderne tijden het meest werd gebruikt door academici. Ook de West-Europese 

bevolkingen noemden de inwoners van deze gebieden ‘Grieken’. Adamantios Korais, een 

                                                            
84 G. Deneckere, Discoursanalyse voor Historici: een introductie, Syllabus Ugent, 2011, p. 5. 
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classicus uit de vroege 19de eeuw, schreef in een van zijn werken “I Approved ‘Greece’ 

because that is what all the enlightened nations of Europe call us.”85 

Tijdens de Griekse onafhankelijkheidsoorlog merken we echter een sterke heropleving van de 

term ‘Hellenen’ en een sterke afzwakking van de term ‘Romeinen’. De leiders van de 

revolutie gebruikten de term vaak om hun bevolking aan te spreken, iets wat we ook merken 

in het krantenonderzoek. De term ‘Helleen’ kreeg de connotatie van de vrijheidsstrijder, en 

verwees naar de rijke Griekse klassieke cultuur, terwijl de term ‘Romein’ een negatievere 

connotatie kreeg en steeds meer overeenkwam met passiviteit en onderdanigheid. De 

heropleving tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van de aandacht voor de klassieke Griekse 

cultuur als gevolg van de effecten van etnische oorsrprongsmythen, bespraken we eerder. In 

West-Europa kaderde het gebruik van de term ‘Hellenen’ ten voordele van de meer populaire 

term ‘Grieken’ dus binnen het tijdsdiscours van de etnografische oorsprongsmythologie.86 

Analyse kranten 

Na het onderzoek van de verschillende kranten kunnen we stellen dat Korais, de classicus uit 

de vroege 19de eeuw, de nagel op de kop sloeg toen hij stelde dat de Europeanen de benaming 

‘Grieken’ gebruikten om zijn volk te beschrijven. Wanneer zoeken op de term ‘Grieken’ in de 

Arnhemsche Courant, vinden we 1.323 overeenkomsten voor de onderzochte periode 1821-

1832. Voor dezelde periode zijn er slechts 58 overeenkomsten voor de term ‘Hellenen’. 

Eenzelfde verschil merken we bij de Morning Chronicle, waar de zoekterm ‘Greeks’ met 

7.595 overeenkomsten ver voor ligt op de term ‘Hellenes’ met slechts 22 overeenkomsten, en 

bij de Journal de débats politiques et littéraires waar ‘Grecs’ 1.585 overeenkomsten oplevert 

en ‘Hellènes’ 71. De Europese kranten beschreven De Grieken nooit met de term ‘Romeinen’, 

hoewel dit doorheen de geschiedenis een van de meest gangbare termen was om hen te 

benoemen. De artikels waarin de term ‘Helleen’ verschijnt zijn voor een beperkt deel letterlijk 

overgenomen proclamaties of brieven van filhellenistische verenigingen/personen die 

aandacht willen vestigen op de Griekse zaak, waarvan aangenomen wordt dat zij een meer 

beladen taal gebruiken om hun boodschap over te brengen. Het merendeel van de 

zoekresultaten bleken echter beschrijvende artikels te zijn.  

                                                            
85Adamantios Korais, "Dialogue between two Greeks", pp.37, Venice, 1805 
86 P. Christou, The Adventures of the National Names of the greeks, Thessalonike, 1964, pp. 47‐53. 
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De Morning Chronicle behandelde zelf de term ‘Grieken’ in een artikel bij het begin van de 

Griekse onafhankelijkheidsoorlog, in de editie van 26 april 1821, zeer kort na het begin van 

de opstand.  

“The greatest part of European Turkey is still in a great meassure a terra incongnita to us, 

and the information we possess respecting it, is neither definite nor accurate. Much 

confusion, for instance, has been occasioned by the loose way in which the word Greek is 

used. Sometimes by a Greek is meant a person speaking the Greek language, and at other 

times a person belonging to the Greek Chruch.”87 

In dit artikel bespreekt de Morning Chronicle het bevolkingsaantal van Europees Turkije en 

de vraag wie van hen onder de noemer ‘Greek’ valt: enkel de inwoners die Grieks spreken, 

enkel degenen die de Griekse religie volgen, of allebei? Het artikel besluit dat alle inwoners 

die de Griekse religie aanhangen zich waarschijnlijk gaan verenigen in de opstand, dus geeft 

volgens de Morning Chronicle de religie de doorslag. Verder worden er nergens meer vragen 

gesteld bij de benaming, en in alle artikels ervoor en erna wordt er naar de opstandelingen 

verwezen als ‘Grieken’ of ‘Hellenen’.  

Het is dus duidelijk dat de woorden ‘Helleens’ of ‘Hellenen’ nauwelijks gebruikt worden, 

maar zelfs hun kleine aanwezigheid is opmerkelijk. Waarom maakten de auteurs van deze 

artikels een uitzondering om de besproken bevolking aan te duiden met de term ‘Hellenen’ 

terwijl ze zelf en hun publiek gewoon waren aan de term ‘Grieken’? In de artikels waarin de 

benaming ‘Hellenen’ wordt gebruikt, wordt eveneens de term ‘Grieken gebruikt voor dezelfde 

bevolkingsgroep:  

“… sedert het begin der grieksche omwenteling, heeft dit rijk zich tegen de Hellenen 

verklaard. Hetzelfde heeft hun alle mogelijke nadeelen toegebragt en de Turken voorgestaan. 

Dit toonden alle handelingen van hetzelve; doch heeft nooit des schijn aangenomen, van de 

belangen der Grieken zich aantetrekken, en laatstgemelden wisten, wat zij aan de zijde van 

Oostenrijk te wachten hadden.”.8889 

De term ‘Hellenen’ wordt er dus meestal simpel tussen gezet, als herinnering dat de 

bevolkingsgroep waarover het artikel handelt nog steeds de afstammelingen zijn van het oude 

                                                            
87 The Morning Chronicle, 26 april 1821. 
88 Arnhemsche Courant 24 augustus 1824. 
89 Nadrukken toegevoegd  
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Griekse volk. De kranten waren zich bewust van de connotatie die de term ‘Helleen’ bezat en 

gebruikten het dus intentioneel als onderdeel van het historisch discours. 

6.4.5. Discours van de Griekse helden 
 

Een weerkerend onderwerp in de artikels over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog is de 

Grieks-Perzische oorlog (499 – 449 BC). Deze oorlog omvat een reeks Perzische invasies in 

Griekenland, gestart onder Darius I in 499 en verdergezet door zijn zoon Xerxes I en 

vervolgens door diens zoon Artaxerxes I. De oorlog kent verschillende beroemde veldslagen 

waaronder de slag bij Marathon, de slag bij Thermopylae en de zeeslag bij Salamis, evenals 

bekende Griekse namen als Leonidas, Miltiades en Themistocles. Ian Macgregor Morris stelt 

in zijn artikel To make a new Thermopylae dat de slag bij Thermopylae de bekendste was, en 

dat de Hellenisten en filhellenisten in de vroege 19de eeuw hier zwaar op inzetten als 

propagandamiddel voor de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Er zijn verschillende redenen 

waarom extra veel aandacht werd geschonken aan de Grieks-Perzische oorlog, en niet aan een 

ander moment in de geschiedenis van het klassieke Griekenland. Ten eerste was de lijn 

gemakkelijk te trekken tussen de tegenstanders van toen, de Perzen, en de tegenstanders van 

de Griekse onafhankelijkheidsoorlog, de Ottomanen. Daarnaast was het een pan-hellenistische 

oorlog in een periode dat Griekenland niet meer was dan een verzameling van verschillende 

stadstaten die samen streden voor vrijheid, een thema dat ook gemakkelijk door te trekken 

was naar de Griekse onafhankelijkheidsoorlog.  

De meeste aandacht ging naar de slag bij Thermopylae onder leiding van koning Leonidas. 

Deze slag was echter niet altijd even bekend en werd pas onder invloed van de opkomst van 

de herwaardering van het klassieke Griekenland herontdekt. Het eerste bekende moderne 

werk dat zich volledig focuste op de slag bij Thermopylae was het 5.000 verzen tellende 

gedicht Leonidas van de Britse dichter Richard Glover. Hoewel Glover vandaag niet tot de 

bekendste 18de-eeuwse dichters behoort, genoot hij veel faam in zijn eigen tijd, en zette hij 

met zijn gedicht de slag bij Thermopylae op de artistieke kaart. Andere bekende dichters, 

zoals Lord Byron, verwezen vaker naar de grote invloed van Glover’s Leonidas voor hun 

eigen werken. Zo kwam het dat, toen Griekenland in de 18de eeuw een steeds populairdere 

reisbestemming werd bij de Grand Tour, Thermopylae bij vele reizigers op de must-see lijst 

stond. In de traditie van het opkomende romanticisme kreeg men ook steeds meer aandacht 

voor natuur en landschappen, en de streek bij Thermopylae werd door de romantici als zeer 

krachtig ervaren: “As we aproached the Pass of Thermopylae, the scenery assumed at once an 
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aspect of more beauty and sublimity. To our left were the lofty and shattered precipices of 

Oeta, covered with forests, while silver lines of descending springs sparkled in the shade ... 

The scene was one of voluptuous blandishments. No gratification was wanting which the 

enraptured lover of landscape could desire ... We now approached the spot where the best 

blood of Greece, and of other nations, had so often been spilt”.90 Het landschap van 

Thermopylae werd ook gebruikt als metafoor voor het moderne Griekenland: namelijk een 

landschap dat vervallen was, overspoeld door onkruid en verlaten, slechts een schaduw van 

haar roemrijke verleden. 

De aandacht voor de Grieks-Perzische oorlog hebben we reeds verklaard, maar waarom de 

nadruk op de slag bij Thermopylae en op koning Leonidas, en niet op Miltiades en de slag bij 

Marathon of Themistocles’ zeeslag bij Salamis? Marathon en Salamis waren immers grote 

overwinningen op de Perzen, terwijl de Grieken een nederlaag leden bij Thermopylae. 

Vooreerst moeten we kijken naar de leidersfiguren. Miltiades werd later in zijn leven 

veroordeeld wegens landsverraad en ging de geschiedenis is als een tiran, en Themistocles 

werd door zijn politieke tegenstanders verbannen en vluchtte naar de Perzië waar hij een 

onderdaan werd van Artaxerxes I. Ook andere belangrijke militaire persoonlijkheden, met 

name Pausanias en Leotychides werden in hun latere leven respectievelijk veroordeeld 

wegens tirannie en omkoping. Leonidas daarentegen viel nooit in ongenade bij de Grieken. 

Hij had de slag misschien wel verloren, maar hij wist al voor hij ten strijde trok dat hij zou 

verliezen. Hij offerde zijn leven voor de Griekse zaak, wat hem de status van Griekse 

martelaar opleverde. Het verhaal op zich, 300 Griekse soldaten die hun vaderland 

verdedigden tegen het grootste leger dat ooit was samengebracht, was zo al speciaal genoeg 

om herinnerd te worden. Tegen de Griekse onafhankelijkheidsoorlog was de slag bij 

Thermopylae al bekend genoeg dat Lord Byron zijn landgenoten en de Grieken kon oproepen 

met de zin: ‘To make a new Thermopylae’. 

De vermelding van de Griekse helden om de Europese bevolking en de Grieken zelf te 

herinneren aan hun roemrijk verleden is een belangrijk element in de biologische mythe van 

genealogische afkomst, waarbij de klassieke helden tellen als de gemeenschappelijke 

voorouders van de moderne Grieken. Deze techniek draagt echter ook aspecten van de 

cultuur-ideologische mythe in zich, aangezien waarden worden gekoppeld aan deze helden, 

waarden als heldhaftigheid en moed. Deze waarden worden geëxtrapoleerd naar de rest van 

de klassieke Griekse bevolking en vervolgens naar de moderne Grieken. De verwijzing naar 
                                                            
90 I.M. Morris, To make a new thermopylae, p. 215 
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de Griekse helden bevat dus eigenschappen van zowel cultuur-ideologische als biologische 

genealogische mythen, en is een belangrijk aspect van het historische discours van de kranten. 

Analyse kranten 

Bij een analyse van de verschillende kranten merken we dat elk van de onderzochte kranten 

meermaals aandacht schenkt aan de Grieks-Perzische oorlog. Een eenduidige aandacht voor 

Leonidas of de slag bij Thermopylae is echter niet zo sterk als het artikel ‘To make a new 

Thermopylae’ van Morris doet vermoeden. Zijn artikel focust zich dan ook enkel op 

reisliteratuur en poëzie, en niet op de geschreven pers. Wanneer de journalisten schrijven over 

Leonidas komt hij meestal voor in een lijstje met andere bekende Grieken uit de klassieke 

oudheid:  

“Een Turk bewoont het paleis van Pericles, het huis van Socrates is niets meer dan eene 

spelonk, waar het daglicht niet binnendringt; Alis is Miltiades opgevolgd, een Bassa regeert, 

waar Leonidas bevel voerde; een bazaar, waar de afstammelingen van Aspiasa en 

Philopaemen aan den meestbiedenden verkocht worden, is gekomen in de plaats van den 

roemrijken kring, waar Euripides en Sophocles zegevierden. (…) De Mahomedanen vermaken 

zich op het puin van Minerva’s tempel; de fraaije kunsten en de wetenschappen zijn 

verbannen uit het vaderland van Themistocles en Plato”91 

“Never did the Greeks forget the splendour of their ancestors. When the woeful days of the 

Low Empire succeeded the heroical times of Miltiades, Themosticles, Leonidas and 

Philopaemen, virtues worthy of those heroes, and which testified that they ever preserved the 

remembrance of their origin, were still to be found among te Greeks.”92 

“Il devient aujourd’hui un ouvrage de circonstance, en raison des événemis qui ont de 

nouveau fixé les regards de l’Europe et du monde entier sur la patrie de Léonidas, d’Arisitde, 

de Phidias, de Socrate, et de cette foule de grands hommes dont les noms seuls réveillent de si 

hautes pensées, sur ce pays enfin qui a civilisé tous les autres.” 93 

In deze drie quotes merken we ook andere bekende thema’s uit het discours van de kranten 

over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. De grootsheid van het klassieke Griekenland 

tegenover de barbaarse staat van het land onder de heerschappij van de Ottomanen, waar 

slavernij nog steeds bestond. We zien ook opnieuw hoe positieve waarden die toegekend 

                                                            
91 Arnhemsche Courant, 6 september 1821. 
92 The Morning Chronicle, 31 augustus 1821. 
93 Le journal des débats, 6 december 1824. 
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werden aan de oude Grieken, ook weer toegeschreven worden aan de moderne Grieken, en 

hoe in het artikel van het Journals des débats politiques et litteraires Griekenland wordt 

omschreven als basis van de Westerse beschaving.  

Tegelijk merken we de grotere populariteit bij journalisten van de militaire leiders uit de 

Grieks-Perzische oorlog in vergelijking met andere grote persoonlijkheden uit het klassieke 

Griekenland. Het lijstje van bekende Grieken blijft immers meestal beperkt tot Miltiades, 

Themosticles en Leonidas. Het belang van de Grieks-Perzische oorlog oorlog voor de 

filhellenisten geldt dus evenzeer voor de kranten. Dezelfde nadruk op deze oorlog zagen we 

ook bij de Proclamatie van Ypsilanti bij het begin van de opstand (supra). Van de leiders van 

de Grieks-Perzische oorlog is Leonidas ook in de kranten de populairste. Zo worden militaire 

leiders van de Griekse onafhankelijkheidsoorlog meer dan eens vergeleken met Leonidas, en 

wanneer er gestreden wordt in de buurt van Thermopylae worden de lezers getrakteerd op een 

stevige portie Leonidas en zijn 300 soldaten. 

“Nearly all of them have been destroyed by the Greeks under their new Leonidas Nicetas.”94 

“Griekenland ziet zich op eens in de oudheid verplaatst, en de hoop bezielt aller harten. In 

stede van eenen Leonidas, zag men hier den jongen bozzaris, die in de Thermopijlen, nadat 

hij de Turken eenen ganschen dag opgehouden had, den geest gaf, onder het geroep: 

Cleutheria!”95 

“Il a groupé autour du tombeau de Marcos Botzaris, ce Léonidas des temps modernes, les 

plus grandes figures de la Grèce renaissante, et dans une récit, animé de brillantes couleurs, 

…”96 

“Op Ipsara herrees Leonidas uit zijn graf en leefde op nieuw in den persoon des helds, die 

zijn vaderland stervend wreekte, het hart der Osmannen met killen schrik vervulde, en zoo de 

opgevolgde nederlangen van deze knechten der gruwzaamste dwingelandij voorbereide; 

nederlagen, die de vernieling der Perzische reuzenmagt, door de mannen van Griekenland’s 

heldeneeuw, als op nieuw, aan het oog der verbaasde volken vertoonden.”97 

                                                            
94 The Morning Chronicle, 14 april 1823.  
95 Arnhemsche Courant, 31 augustus 1822. 
96 Le journal des débats, 26 januari 1826.  
97 Arnhemsche Courant, 18 januari 1825. 
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Opnieuw merken we in deze quotes nog andere discourstechnieken, zoals het gebruik van 

‘wij’-‘zij’ tegenstellingen, positieve en negatieve connotatie, e.a. Deze zullen verder in de 

masterproef meer uitgebreid besproken worden. 

6.4.6. Wij – Zij tegenstellingen 
 

Othering, besproken in hoofdstuk 1.1., vormt de basis van het discours in de onderzochte 

kranten tegenover de Ottomanen. Aan de basis van de discourstechnieken die passen binnen 

othering ligt de constructie van ‘Wij’- en ‘Zij’-groepen, waardoor de ontvanger continu bezig 

is met zelfidentificatie, de identificatie van de andere, en de relatie tussen deze twee groepen. 

Hierna onderzoeken we hoe de onderzochte kranten verschillende discourstechnieken 

gebruiken om de scheiding tussen de ‘Wij’ en de ‘Zij’ groep te creëren, te onderhouden en te 

versterken.  

Zoals hoger vermeld is Othering een universele praktijk. Individuen verdelen een complexe 

leefwereld in verschillende categorieën, waardoor zelfidentificatie en identificatie van 

anderen eenvoudiger wordt. Een individu zal een ‘Wij’-groep opstellen waar hij zelf bij hoort, 

en zal hier tegenover één of meerdere ‘Zij’-groepen creëren, waartoe de anderen behoren. Dit 

fenomeen is echter geen individuele actie, maar kadert in een bredere context: “Only a small 

part of the substance on which the Self and the worldview are based is gained trough one’s 

own experiences – the greater part is mediated through the social world.”98 

Karin Creutz-Kämppi onderzocht het gebruikte discours van Finse kranten in het islamdebat 

dat volgde na de publicatie van Mohamed-cartoons in een Deense krant in 2005. Zij merkte 

op dat de creatie van de Islam als ‘the other’ en de daar tegenover staande ‘Us’ een 

belangrijke rol speelde in het discours. Hoewel de nationaliteit meestal een bepalende factor is 

bij de creatie van een ‘Wij’-groep, merkte Creutz-Kämppi op dat de Finse nationaliteit geen 

belang speelde in dit debat. Het debat ging immers over een meer globale instelling, namelijk 

de Islam, en de nationale identiteit werd een minder belangrijke factor. De ‘Wij’-groep werd 

met andere woorden een veel grotere groep, die teruggreep naar de bredere Europese cultuur. 

Hetzelfde fenomeen merkte ook Beyza Tekin op, die onderzoek deed naar het discours in 

Frankrijk over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Men ging zich voor 

de Wij-groep niet richten op de Franse maar op de Europese identiteit, met haar gedeelde 

waarden en cultuur.99 Deze bredere constructie van de ‘Wij’-groep als een Europese cultuur 

                                                            
98 K. Creutz‐Kämppi, The Othering of Islam, p. 296. 
99 B. Tekin, Representation and othering in discourse, pp. 155‐156. 
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vinden we ook terug in het discours van de onderzochte kranten tijdens de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. Om deze discursieve techniek te doen slagen moet de Europese 

‘Wij’-groep zo homogeen mogelijk worden voorgesteld. Tekin merkt op hoe men 

bijvoorbeeld zeer duidelijk wijst op de gedeelde cultuur van Europa, gevormd door een 

gedeelde geschiedenis. Men verwijst echter nooit naar de grote verscheidenheid aan culturen, 

talen, religies en gewoonten in Europa, of naar de vele oorlogen die de geschiedenis van 

Europa getekend hebben. De etnische en nationale conflicten die blijven doorleven tot de dag 

van vandaag worden volledig genegeerd binnen het discours. Dit allemaal om de 

homogeniteit van de Europese bevolking te onderstrepen.  

De nadruk op een homogene Europese cultuur was voor een deel ook al aanwezig bij het 

discours rond de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. De onderzochte kranten deelden de 

Grieken in bij de ‘Wij’-groep, de Europese cultuur, ingedeeld op basis van verschillende 

gedeelde elementen die hen werden toegeschreven: hun religie, de gedeelde Europese 

geschiedenis en de gemeenschappelijke vijand.  

Religie is een van de meest bindende eigenschappen tussen het Griekse volk en de rest van 

Europa. Hoewel het Griekse volk aanhanger was van de orthodoxe kerk, die al in 1054 

officieel splitste was van de katholieke kerk, zorgde het christelijke element voor voldoende 

samenhang. In het discours worden de Grieken immers steeds een arme christelijke bevolking 

genoemd, die onderdrukt wordt door de aanhangers van een andere religie: de Islam. Dat de 

tegenstanders van de Grieken moslims waren, en dus geen aanhangers van het christelijke 

geloof, maakte het makkelijker om de scheiding tussen de orthodoxe en de katholieke kerk te 

negeren. De islam was immers een vijand van de beide kerken, en deze kerken hadden veel 

meer met elkaar gemeen dan met de Islam.  

De Grieken behoren in een veel subtielere mate ook tot de ‘Wij’-groep in het krantendiscours. 

Het klassieke Griekenland staat immers aan de wieg van de westerse beschaving. De 

filhellenisten vertelden graag hoe vanuit het klassieke Griekenland de beschaving zich in de 

voorbije twee millennia had verspreid over de rest van Europa. Dit werd bevestigd door de 

steeds grotere aandacht voor de klassieke Griekse cultuur in de vroege 19de eeuw. Als we die 

logica doortrekken, behoorden de Grieken dus eigenlijk niet tot de West-Europese ‘Wij’-

groep, maar behoorden de West-Europeanen gezien hun oorsprong (Griekenland uit de 

klassieke oudheid) tot het Griekse ‘Wij’.  
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“L’histoire des Grecs se lie à toutes les vicissitudes de la civilisation; ils régnèrent par elle 

sur les Romains leurs vainqueurs et leurs maîtres; ils survécrent à a l’empire des césars, 

comme pour conserver, à travers la barbarie du moyen-âge, le dépôt des arts paternels; 

quand l’occident s’ouvrit à cette source de lumières sécondes, dont Byzance étoit le soyer, et 

que les lettres, trouvant une autre patrie dans la contrée où fleurirent Pétrarque et le 

Dante.”100 

“Disons-le donc sans déguisement: la cause des Grecs est la cause de l’Europe, l’ancienne 

cause de l’honneur, la cause de la civilisation.”101 

Griekenland wordt in veel artikels direct en indirect verheven tot de moeder van de westerse 

beschaving. Ditzelfde thema vinden we ook terug in de twee quotes op pagina 66, waar naar 

Griekenland verwezen wordt als de bakermat van de verlichting, de moeder der kunsten en 

voormaals de moeder der beschaving van Europa.  

 

 

  

                                                            
100 Le journal des débats, 26 januari 1826. 
101 Le journal des débats, 24 mei 1826. 
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7. Allochronisme en sociaal 
evolutionisme 

 

In dit deel wordt er gezocht naar het discours dat hand in hand gaat met de concepten 

allochronisme en temporal lag. Hiervoor gaan we ons niet enkel focussen op één partij van de 

onafhankelijkheidsoorlog, maar op zowel de Ottomanen als de Grieken. Na het linken van 

deze concepten aan het vroeg 19de eeuwse gedachtegoed en het sociaal evolutionisme, zal 

eerst de Griekse casus besproken, waarna de Ottomanen aan bod komen.  

 

7.1. Sociaal Evolutionisme 

 

In de onderzochte kranten vinden we de ideeën van de verlichting terug. Het beginnend 

sociaal evolutionisme, de waardering voor de democratische waarden en het 

gelijkheidsbeginsel zijn aanwezig in het discours over de inwoners van het Ottomaanse Rijk. 

Europa, en meer bepaald West-Europa, stond in de 18de en bij het begin van de 19de eeuw in 

het teken van de verlichting, een intellectuele stroming die de samenleving wilde veranderen 

met behulp van de rede en de filosofie. Eén van de belangrijkste aspecten van de verlichting is 

het concept ‘modernisering’ en ‘vooruitgang’. De verlichtingsfilosofen maakten komaf met de 

ideeën uit de middeleeuwen dat onze tijd op de wereld eindig was (steeds naderende 

apocalypsen), en stelden evenmin de maatschappij uit het verleden als voorbeeld, zoals 

gebeurde tijdens de renaissance. Volgens de verlichtingsfilosofen was de wereld maakbaar en 

zou de mensheid er via het gebruik van de nieuwgevonden rationaliteit blijven op 

vooruitgaan, en wel door een constante ontwikkeling van wetenschap, techniek en sociale en 

politieke instituties. Een ander belangrijk concept van de verlichting was het universele 

gedachtengoed, de gelijkheid van alle mensen, ongeacht afkomst of ras. Uit de combinatie 

van deze twee nieuwe concepten concludeerde men dat alle samenlevingen er altijd op 

vooruitgaan dankzij de voortdurende ontwikkeling van de rationaliteit.  

Tegen het begin van de 18de eeuw hadden de Europeanen bijna de hele wereld in kaart 

gebracht en waren ze in contact gekomen met een grote verscheidenheid aan samenlevingen, 

van kleine stammen tot complexe en uitgebreide rijken. Door deze contacten hadden de ze 
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gemerkt dat deze nieuw ontdekte samenlevingen op vlak van ontwikkeling zeer sterk van 

elkaar verschilden. Deze vaststelling, gekoppeld aan de ideeën van de verlichting, vormden de 

basis van het sociaal evolutionisme: alle samenlevingen doorliepen dezelfde ontwikkeling, 

maar zaten in een verschillende fase van dezeontwikkeling. De Europese maatschappij werd 

het voorbeeld waar de andere maatschappijen naar toe moesten werken, en de andere 

maatschappijen werden opgedeeld naargelang de fase van hun ontwikkeling. Het sociaal 

evolutionisme onderscheidde ruwweg drie fasen: wildheid, barbaarsheid en beschaafdheid.102 

In de 18de en 19de eeuw werden nog andere opdelingen gemaakt om samenlevingen te 

onderscheiden. Auguste Comte rangschikte samenlevingen volgens religie. Alle 

samenlevingen volgden volgens hem het volgende pad: van een theologische fase (fetisjisme, 

polytheïsme, monotheïsme) over een metafysische of abstracte fase naar de finale rationele 

wetenschappelijke fase. Herbert Spencer stelde dat alle samenlevingen ontwikkelden van een 

militaire, gecentraliseerde en zelf onderhoudende staat tot een industriële, gedecentraliseerde 

en op handel gerichte staat. Lewis Morgan maakte een onderscheid tussen wildheid, 

barbaarsheid en beschaafdheid op vlak van technologische vooruitgang.  

De opdelingen van verschillende maatschappijen op een evolutionaire ladder bevatten 

duidelijke kenmerken van de temporal lag, besproken door Todorova, die haar ideeën 

baseerde op de denial of coevalness en van het allochronistische discours van Johannes 

Fabian. De niet-Westerse beschavingen lopen evolutionair gezien achter op de Westerse en 

kunnen deze enkel inhalen wanneer ze hun maatschappij aanpassen aan het Westerse model, 

wat neerkomt op een zeer teleologische visie op de samenleving. Daarenboven 

becommentarieert Fabian ook de termen die gebruikt worden binnen het sociaal 

evolutionisme (dat vandaag nog doorleeft) en hun connotatie: “Take a word like savagery. As 

a technical term in evolutionary discourse it denotes a stage in developmental sequence. But 

no degree of nominalist technicality can purge the term of its moral, aesthetic, and political 

connotations. Cumulatively, these result in a semantic function that everything but pureley 

technical.”103 

 

 

                                                            
102 A. De Baets, “Eurocentrism” In: Benjamin T. (ed.) Encyclopedia of Western Colonialism since 1450. Detroit, 
Macmillan, 2007, pp. 456 – 461 en Klüver (J.), An essay concerning sociocultural evolution: theoretical principles 
and Mathematical models, Dodrecht, Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 5‐9. 
103 J. Fabian, Time and the Other, p. 78. 
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7.2. Krantenonderzoek 

 

Het sociaal evolutionisme was dus aanwezig in de West-Europese staten bij het begin van de 

onafhankelijkheidsoorlog, wat ook blijkt uit de exclusie van het Ottomaanse Rijk uit de 

‘Family of Nations’ (infra). Hieronder onderzoeken we de invloed van deze ideeën in de 

onderzochte kranten, en gaan we na welke rol ze spelen in de context van de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. Eerst bekijken we of de invloed van het sociaal evolutionisme 

terug te vinden is in de onderzochte kranten, waarvoor we artikels bekijken die gepubliceerd 

werden ten tijde van de onafhankelijkheidsoorlog, maar er niet noodzakelijk over handelen. 

Vervolgens focussen we wel op de onafhankelijkheidsoorlog en onderzoeken we of de 

kranten de Grieken en de Ottomanen – conform het sociaal evolutionisme - een plaats geven 

op de beschavingsladder, en zo ja welke plaats, en welk discours de kranten daarvoor 

gebruiken. Tenslotte zoomen we dieper in op het aspect van vooruitgang op de 

beschavingsladder met betrekking tot verslaggeving over het Ottomaanse Rijk. 

7.2.1. Sociaal evolutionisme in de onderzochte kranten 
 

Het onderscheiden van verschillende staten en samenlevingen op vlak van ‘beschaving’ is 

sterk aanwezig in de onderzochte kranten. De Westerse, Europese en christelijke staten halen 

meestal de lijst van de reeds beschaafde landen, terwijl de landen in het geografische Oosten 

en het Zuiden veelal beschreven worden als barbaars of wild. Het idee dat staten en 

samenlevingen er steeds op vooruitgaan, vinden we ook terug in de volgende artikels.  

De Morning Chronicle publiceerde op 22 oktober 1822 een kort artikel getiteld ‘Scale of 

Civilisations’, waarin het thema beschaving behandeld werd. Het artikel zocht naar de 

eigenschappen die een natie moet bezitten voor ze als beschaafd kan beschouwd worden: 

“Whether a nation advances in the natural order, or,as has been the case in Modern Europe, 

according to Dr. Smith, the improvement commence with towns, and flow over on the 

surrounding country, the improvement will always be perceived in the agriculture. It is only 

under an improved agriculture that a great surplus beyond the consumption of the cultivators 

can be obtained for the support of te numerous individuals who, in a civilised country, apply 

themselves to science, literature, the arts, and mechanical employments. (…) The manners of 

Capitals, and the cultivation of the distinguished individuals to be found in them, are very 

unsafe criteria for estimating the advancement of a people. The Dutch and the people of the 
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North of German, for instance, are much more enlightened, and more advanced in civilization 

than the French, though Paris is a much more briljant city than Amsterdam or Dresden.”104 

Het artikel concludeert dat de mate waarin een staat beschaafd is, niet zo maar onderzocht kan 

worden, en dat niet alleen uiterlijke kenmerken wijzen op een hoge vorm van beschaving. 

Volgens dit artikel kan men enkel zien in hoeverre een staat beschaafd is door de gebruikte 

landbouwtechnieken en de daaruit volgende landbouwopbrengst te bestuderen. Aan de basis 

van dit artikel liggen twee van de hierboven besproken elementen, die volledig passen binnen 

het sociaal evolutionisme: de verschillende fasen van beschaving waarin de staten zich 

bevinden, hier extra toegelicht met enkel voorbeelden uit Europa (en dus niet de klassieke 

West – Rest tegenstelling), en de constante (materiële en immateriële) vooruitgang en 

toename in beschaving overal ter wereld.  

De Arnhemsche Courant publiceerde op 12 september 1826 een Mengelwerk, een uitgebreid 

artikel in de vorm van een essay, dat handelde over de concepten beschaving, getiteld ‘Over 

het Europeaniseren der Turken’:  

“Het woord ‘beschaving’ wordt, zoo als de meeste woorden, welke iets onstoffelijks 

aanduiden moeten, veel gebruikt, zonder dat men nog eene vaste bepaling heeft gemaakt, wat 

de zaak eigenlijk is, die er door uitgedrukt zou worden; Zoo is het steller dezes nog niet 

duidelijk wie der volken bij uitsluiting gezegd zou kunnen worden beschaving te bezitten; 

want het echt menschelijke, zoo als het evangelie het ons voorstelt, en dat de eenige ware 

beschaving uitmaakt, wordt in het algemeen weinig gevonden – middelerwijl eene zekere mate 

van kunst-beschaving en weelde, uitmakende eene zeer betrekkelijke beschaving, zelfs bij 

wilden aangetroffen wordt. Even min is het hem duidelijk of de beschaving, die wij tot andere 

volken willen overbrengen, daarin besta, dat wij die volken veredelen, dan wel daarin, dat wij 

tot derzelver lageren trap ter halve wege afdalen, en alzoo een evenwigt daarstellen, 

waardoor het onderscheid tusschen hen en ons, in beschaafdheid en onbeschaafdheid gelegen 

ophoudt. (…) Wij zeiden straks dat beschaving (met uitzondering van de zedelijke, die ligt te 

onderscheiden is, en aan welke niemand den naam van ware beschaving zal ontzeggen, 

aangezien zij den mensch menschelijk maakt) wij zeiden dat beschaving eene betrekkelijke 

zaak is. Dit aangenomen zijnde, zou de vraag zijn of Europa onder het beheer der Moslemin 

aan beschaving verliezen zou.”105 

                                                            
104 The Morning Chronicle, 20 oktober 1821. 
105 Arnhemsche Courant, 12 september 1826. 
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Ook in dit artikel wordt het verschil in graad van beschaving benadrukt, en er wordt zelfs 

letterlijk naar verwezen: ‘derzelver lageren trap ter halve wege afdalen’. Dat ofwel de 

Europeanen moeten dalen op de trap der beschaving, ofwel de Ottomanen moeten stijgen, 

bevestigt het teleologische aspect van het sociaal evolutionisme: de constante vooruitgang 

impliceert dat alle maatschappijen uiteindelijk op dezelfde trede zullen staan. Daarnaast 

merken we het gelijkheidsbeginsel eigen aan de verlichting: ‘aangezien zij den mensch 

menschelijk maakt’. Alle mensen hebben dus een basis van beschaving, maar het artikel stelt 

ook dat universele beschaving geen maatstaf is waarmee een ‘beschaving’ gemeten kan 

worden. Wil men weten of een staat ‘beschaafd’ is of barbaars, moet men andere elementen 

meten, maar deze elementen worden in het artikel niet toegelicht.  

Een artikel in de Morning Chronicle van 14 november 1827 zet het idee van verschillen in 

graad van beschaving zeer duidelijk uiteen. Het artikel behandelt de aanloop naar de slag bij 

Navarino, een beslissende zeeslag die de nederlaag van de Ottomanen bezegelde.  

“Though Treaties have been entered into which the Turks, and we choose to send 

Ambassadors to them, they are not the less incorrigible barbarians; (…) in this first step, that 

of the Treaty, Turkey was evidently considered in the light of a Government, not entitled to the 

treatment which one civilised state as right to expect from another. The Turks are viewed as 

placed by their ignorance of the rules and usages of civilization, in a state of political 

pupillage, and the Allies commence, not by treating with them on a footing of equality , but by 

prescribing a cours fort heir adoption.”106 

Ook dit artikel bevestigt expliciet het sociaal evolutionisme. Het Ottomaanse Rijk wordt 

duidelijk als achtergesteld beschreven, maar nog opmerkelijker is hoe men andere 

achtergestelde staten niet alleen als minder beschaafd beschouwt, maar ook hoe men ze 

anders behandelt. Er gelden andere internationale regels voor onderhandelingen met een 

barbaarse staat.  

7.2.2. Zijn de Grieken wel zo fantastisch? 
 

De kranten probeerden met hun discours hun lezers er op subtiele en minder subtiele 

manieren van te overtuigen dat de Grieken directe afstammelingen waren van de Grieken uit 

de klassieke oudheid, en dat deze niet moesten onderdoen voor de helden van weleer. Door de 

pracht en de praal van de oude Griekse steden en de kracht en de moed van hun soldaten en 

                                                            
106 The Morning Chronicle, 14 november 1827. 
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aanvoerders te beschrijven, riepen de kranten een beeld op van een fantastisch volk dat twee 

millennia eerder leefde en dat nu verder leeft in de bewoners van het moderne Griekenland. 

Ook de constante verwijzing naar Griekenland als de bakermat van de Westerse beschaving 

droeg bij tot dit idee. De Europeaan die nog nooit een voet had gezet in Griekenland, kon niet 

anders dan onder de indruk zijn van dit heldhaftige volk dat voor zijn vrijheid streed.  

Kranten waren echter niet de enige bron van informatie voor de Europese burger, en niet alle 

kranten waren even overtuigd van de Griekse zaak. Zoals reeds vermeld verschenen er sinds 

de helft van de 18de eeuw steeds meer reisverslagen over de Griekse gebieden, als gevolg van 

de toevoeging van Griekenland aan de Grand Tour van Europa. Een groot deel van deze 

reisverslagen, en heel wat andere bronnen, gaven een heel ander beeld van de moderne 

Grieken dan het nobele volk dat vergeleken kon worden met Socrates, Leonidas en Plato. Zij 

beschreven een volk dat barbaars was, ongewassen, onbeschaafd en mijlenver stond van hun 

voorgangers uit de klassieke oudheid, een volk dat sinds de gouden eeuwen van de klassieke 

oudheid er alleen maar op achteruit was gegaan. Ook de Europese filhellenen die naar 

Griekenland afzakten tijdens de oorlog om mee te strijden voor de vrijheid van de Grieken, 

kwamen meestal gedesillusioneerd terug. Bij hun vertrek verwachtten ze om te strijden naast 

heldhaftige en nobele soldaten, die niet moesten onderdoen voor de soldaten van het klassieke 

Sparta, maar dat vertekende beeld werd al vlug na aankomst tenietgedaan.  

Eén van deze gedesillusioneerde filhellenisten was William Henry Humphreys, een Brit die in 

1824 naar Griekenland trok en in 1826 terugkeerde, waarna hij zijn boek Journal of a visit to 

Greece publiceerde. In zijn inleiding beschrijft hij meteen hoe hij als ‘beschaafde Europeaan’ 

teleurgesteld was over de staat van het moderne Griekenland en zijn inwoners, nadat hij 

zoveel verwacht had van dit volk. 

“However productive of great events the Greek Revolution may eventually prove, and 

however attractive in itself, as regarding the regeneration of this renowned people, it has 

hitherto been conducted by them with such singular want of spirit and activity, that its 

progress is calculated to damp all enthusiasm in those who have visited, and long remained 

spectators of the scene of action; for no one who has ever felt interested in their affairs, can 

watch their tardy movements, their intrigues and dissensions, without vexation and 

disappointment; or view their conduct without indignation. This, is the natural feeling of a 

foreigner, enjoying the advantages of the enlightened civilization of the present day.”107 

                                                            
107 W.H. Humphreys,Journal of a Visit to Greece, Londen, Henry Colburn, p. 200. 
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Zijn beschrijvingen van het Griekse volk maakten dat het beeld van de nobele Griekse 

bevolking en de vrijheidsstrijders werd bijgesteld en tenietgedaan. In één van zijn andere 

boeken, W.H. Humphreys first journal of the Greek independence, beschrijft hij de acties van 

de Griekse soldaten zonder zelfcensuur. De Grieken behandelden de moslims en de Joden als 

dieren die uitgeroeid moesten worden. Ze hadden geen enkel eergevoel en mishandelden en 

misbruikten moslimvluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, die zichzelf niet konden 

verdedigen. Hij beschreef hoe de Griekse soldaten hun vijanden levend verbrandden, slachtten 

en verminkten.108 Over de Griekse bevolking is hij evenmin positief. Naast ongeletterd 

beschrijft hij hen als: “inhospitable, untractable, stubborn, and cowardly; they are insensible 

to kindness, to which they are no way accustomed. In their mode of living they are generally 

temperate, but also penurious and dirty; and those among them who have property make little 

better appearance than their neighbours; policy obliging them, under the Turkish yoke, to 

conceal every appearance of wealth. Dishonest in their dealings, their natural acuteness and 

intelligence of disposition are exercised only to deceive.”.109 Humphrey hanteert in zijn boek 

ook een allochronistisch discours om de Grieken te beschrijven, een discours dat we tijdens de 

onafhankelijkheidsoorlog eerder gewoon zijn tegenover de Ottomanen. “The state of Greece 

bore some resemblance to the feudal times, and the mountain-chieftain and his followers, to 

the clans of our own Highlands; but distinguished by qualities the very opposites of the 

chivalric sense of honour, the good faith, and bravery of Scotland’s mountaineers.”.110 

Humphrey was, zoals eerder vermeld, niet de enige die de Grieken op deze wijze beschreef. 

Ook Lord Byron beschreef in zijn gedichten de Grieken als een bevolking die sinds de 

klassieke oudheid enkel maar achteruit was gegaan. De journalisten en de filhellenisten zelf 

konden de gedegenereerde staat van de Grieken niet ontkennen, en moesten snel toegeven dat 

de moderne Grieken niet overeenkwamen met het beeld dat was gecreëerd rond de Grieken 

van de klassieke oudheid. Dit was een probleem voor de filhellenen, aangezien de Europeanen 

niet vlug bereid zouden zijn om geld te geven aan een barbaars volk dat in opstand was 

gekomen. Ze moesten daarom het publiek ervan kunnen overtuigen dat de Grieken niet 

zonder meer barbaars waren. 

                                                            
108 D. Rodogno, Against Massacre. Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire 1815‐1914, Princeton, 
Princeton University Press, 2012, p. 66.  
109 W.H. Humphreys,Journal of a Visit to Greece, p. 239. 

110 W.H. Humphreys,Journal of a Visit to Greece, p. 254. 
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De barbaarsheid van de Griekse bevolking zonder meer en boudweg ontkennen is de 

makkelijkste manier om deze kritiek te pareren: “Ce siége, disons-nous, atterstera à la 

postérité que les Hellènes n’iont point dégénéré de leurs ancêtres”. 111 Ook het nog hoger 

achten van de moderne Grieken werd gebruikt om de argumenten te weerleggen: “neen, gij 

zijt niet dezelfde grieken, als de ouden: maar in vele opzigten beter en beschaafder…”.112 

Deze techniek was echter niet overtuigend, want de bewijzen van hun gedegenereerde staat 

waren er en werden steeds talrijker naarmate er ooggetuigen terugkeerden naar West-Europa 

en hun verhalen neerschreven en verspreidden. 

Een andere logische techniek om de Grieken in ere te herstellen was het erkennen maar 

tegelijkertijd ook minimaliseren van hun barbaarsheid: “That tyranny debases the character of 

a nation it would be foolish to contest. What ought to surprise us howeve is, that the Greeks 

have suffered so little from their degrading and humiliating situation”.113 Ook dit argument 

kon niet helemaal overtuigen, dus schakelden de kranten over op andere technieken. Ze 

moesten wel erkennen dat de Grieken niet konden gelijkgeschakeld worden met de helden van 

de oudheid, dus zochten ze naar de oorzaak van de gedegenereerde staat van het moderne 

Griekse volk. 

De oorzaak voor de barbaarsheid van de moderne Grieken werd gevonden in de recentere 

geschiedenis. Sinds de inlijving van Griekenland bij het Ottomaanse Rijk in de 15de eeuw 

bevonden de Grieken volgens de filhellenisten en de pers zich in een constante vorm van 

onderdrukking en zelfs slavernij. Door deze levensomstandigheden was het voor de Griekse 

bevolking onmogelijk om zich verder te ontwikkelen, en was het dus logisch dat ze 

achterliepen op hun ontwikkelde en verlichte Europese buren. Niet alleen werd het hen 

onmogelijk gemaakt om te ontwikkelen tot een beschaafde maatschappij, maar de Griekse 

bevolking ging door haar onderwerping aan de Turken zelfs achteruit. Zoals een artikel in mei 

1823 in de Morning Chronicle stelde: “The Turk was not only a barbarous himself, but he was 

a barbariser of others.”114 

Dit discours is sterk aanwezig in de bestudeerde kranten. Ze erkennen de erbarmelijke staat 

waarin de moderne Grieken leven en publiceren brieven van bezoekers van Griekenland die 

hetzelfde verhaal vertellen, maar daarmee besluiten ze hun artikels niet. De artikels brengen 

                                                            
111 Le Journal des débats, 24 oktober 1825. 
112 Arnhemsche Courant, 7 maart 1826. 
113 The Morning Chronicle, 14 april 1823. 
114 The Morning Chronicle, 16 mei 1823. 
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altijd dezelfde boodschap: de hedendaagse Grieken zijn niet volledig beschaafd, ze zijn zelfs 

nog barbaars, maar eens ze onafhankelijk zijn en zichzelf kunnen besturen, zullen ze in zeer 

snelle mate ontwikkelen tot hun beschaving die van de Westerse landen kan evenaren. Het is 

immers de schuld van de Ottomaanse overheersing dat de Grieken barbaars zijn geworden. Na 

de erkenning van de degeneratie van de Grieken herinneren de kranten hun lezers er altijd aan 

vanwaar de Grieken kwamen, en daarvoor gebruiken ze de verschillende discourstechnieken 

die we hoger reeds beschreven. De lezer mocht immers niet vergeten dat de onderontwikkelde 

Grieken van nu de afstammelingen zijn van de klassieke Griekse helden. De kranten 

ontkrachtten dus meteen de stelling die ze eerst volgden, dat de Grieken een barbaars volk 

zijn en zo zullen blijven. 

De erkenning van de degeneratieve staat waarin de moderne Grieken leefden is op zich een 

handige techniek van de kranten om de lezers daaraan te herinneren. De Grieken worden nooit 

beschreven als: “De moderne Grieken zijn een barbaars volk, ze zijn onvriendelijk, vuil en 

crimineel” maar als: “De moderne Grieken zijn gedegenereerd, van een grootste beschaving, 

in een status van barbaarsheid, waardoor ze onvriendelijk, vuil en crimineel zijn geworden”. 

Mogelijk wordt hierna nog eens verzekerd dat ze hun hoge mate van beschaving opnieuw 

kunnen bereiken, maar de constructie “van hoog, naar laag” impliceert deze evolutie reeds. 

 “… of de bakermat der verlichting, de moeder der kunsten, voor langen tijd, zoo niet voor 

eeuwig, onder het ijzeren juk van het wreedste despotismus zal moeten blijven zuchten, dan 

wel, of zij op nieuw, als eene Fenix uit hare asch verrijzende, eenen, haar waardigen, rang 

onder de beschaafde volken der aarde bekleeden zal."115 

“(…) liever wenscht elk de verwezenlijking van dien schoonen droom, dat Griekenland, 

voormaals de moeder der beschaving van Europa, herrijze tot den luister, evenredig aan den 

trap van verlichting, die het Christenom sedert heeft te weeg gebragt, en andermaal hare 

schatten over ons werelddeel verspreidde”116 

Een ander discours dat gehanteerd wordt na de erkenning van de gedegenereerde staat van de 

Grieken is het linken van bepaalde positieve eigenschappen aan het Griekse volk. Dit gebeurt 

op twee verschillende manieren. Eén manier is het aanhalen van een voorbeeld waaruit de 

lezer kan afleiden dat het Griekse volk inderdaad beschaafd kan zijn wanneer het niet 

                                                            
115 Arnhemsche Courant, 25 september 1821. 
116 Arnhemsche Courant, 8 november 1825. 
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onderdrukt wordt. Een andere manier is het simpelweg toekennen van tijdloze positieve 

waarden en normen die eigen zijn aan de Griekse bevolking. 

“Again, exposed as they were to the caprice or extortion of every petty Mahomedan 

Magistrate, they became obsequious, finding that having justice on their side was no 

protection against prejudic; they became dishonest, being convinced by experience that 

courage in defending their rights availed nothing against the power which trampled on them, 

they took shelter in cunning; seeiing their own feelings insulted with impunity they became 

cureless of the feeling of others, being cruelly punished they became sanguinary. Such were 

and are the vices of the Greeks. But they have many compensating virtues - they are by nature 

endowed with a kind and happy temperament - they are hardy, brave and active, enterprizing 

, ingenious, and faithful to one another; hospitable to a certain degree; conscious of their 

defects, and greedy of information and improvement. It is most encouraging to look forward 

to the future operation of a good government on materials like these.”117 

“The Greek is only a degraded being when exposed to the oppression of the Turks. Take, for 

instance, the following description of the Greeks of the Isle of Scio (…) I had seen the Greek 

weighed down under the yoke of the most frightful despotism: he was knavish, coarse, timid, 

ignorant, superstitious and poor. Here he enjoys a shadow of liberty he is honest, civil, bold, 

industrious, clever, enlightened and wealthy. (…) In no other country of Turkey did we see the 

land so well cultivated, commerce so active, and industry so great as at Scio.”118 

7.2.2.1. Wij – Zij tegenstellingen 
 

Zoals hoger besproken gaat het discours van de barbaarse, onderontwikkelde bevolkingsgroep 

normaal gezien gepaard met een sterke vorm van het ‘Wij’ versus ‘Zij’-discours. De ‘Wij’-

groep wordt in deze gevallen steevast geassocieerd met positieve eigenschappen, die 

rechtstreeks tegenover de negatieve eigenschappen van de anderen, de ‘Zij’-groep, staan. In 

hoofdstuk 6.4.6. hebben we reeds gezien hoe de Grieken behoren in de bredere Europese 

‘Wij’-groep, maar gaat dit nog steeds op wanneer we opmerken hoe de Grieken eigenlijk nog 

niet tot de beschaafde volkeren behoren? De Grieken zouden in het discours van barbaarsheid 

immers tot de ‘Zij’-groep moeten behoren, maar dat wordt hen bespaard, hoewel hun (semi-

)barbaarsheid en onderontwikkeling toch sterk in de kijker worden gezet. Ze krijgen een 

andere status, namelijk een soort van ‘nog-niet-WIJ-maar-dat-kunnen-ze-wel-worden’-groep. 

                                                            
117 The Morning Chronicle, 30 augustus 1825. 
118 The Morningh Chronicle, 2 januari 1822. 
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Ze kunnen immers niet als de ‘anderen’ of ‘Zij’ beschreven worden, want dan zouden ze 

gelijkgeschakeld worden met de echte ‘anderen’ in dit verhaal, namelijk de Ottomanen, die 

volgens het discours nooit de kans zullen hebben om tot de ‘Wij’-groep te behoren.  

In dit discours merken we duidelijk het concept van de temporal lag dat Todorova beschreef 

in haar onderzoek. Hier wordt immers gesteld dat de Grieken sinds hun onderwerping niet 

meer verder ontwikkelden, terwijl West-Europa er wel sterk op vooruitging. De Grieken 

hebben gedurende heel deze periode stilgestaan, en als de West-Europeanen hun eigen 

ontwikkeling sinds de 15de eeuw vergelijken met die van de Grieken, wordt het contrast zeer 

duidelijk. Terwijl de West-Europeanen de renaissance meemaakten, nieuwe werelddelen 

ontdekten en veroverden en de verlichting beleefden, stagneerde de Griekse bevolking, gebukt 

onder het juk van de Ottomanen. Ontwikkeling, evolutie en vooruitgang worden op deze 

manier volledig ‘ontzegd’ aan de Grieken. Maar hier blijft het dus niet bij, de Grieken maken 

wel degelijk een kans tot vooruitgang, waarbij het Westen functioneert duidelijk als het te 

volgen voorbeeld geld voor de Griekse bevolking. Er wordt meerdere malen geïnsinueerd dat 

de Grieken de laatste jaren al een beetje vooruitgingen door verhoogde interactie met 

Westerse ideeën, en dat ze - wanneer ze hun maatschappij volledig zouden kunnen baseren op 

het West-Europese model (politieke instituties, handel, academisch, enz.) – zich in geen tijd 

zouden ontwikkelen tot het niveau van het Westen. Het inhaalproces, dat bij de temporal lag 

sterk wordt ingekort, wordt hier bijna tot nul herleid door de stelling dat de Grieken enkel hun 

onafhankelijkheid moeten afdwingen om dan - zo goed als automatisch en meteen - te 

ontwikkelen tot het Westerse model.  

7.2.3. Sociaal evolutionisme en het Ottomaanse Rijk 
 

Nu we het discours van het sociaal evolutionisme van de onderzochte kranten t.o.v. de 

Grieken hebben onderzocht, bekijken we hier hetzelfde t.o.v. de andere partij in het conflict: 

de Ottomanen. Hiervoor bekijken we eerst kort het algemene beeld van het Ottomaanse Rijk 

dat bestond in het vroege 19de eeuwse Europa, waarna we het algemene vijandelijke discours 

t.o.v. de Ottomanen in de kranten deconstrueren, tevore we aankomen bij het onderzoek naar 

het discours aangaande allochronisme en het sociaal evolutionisme.  

7.2.3.1. Oriëntalisme en het Ottomaanse Rijk 
 

Het Ottomaanse Rijk was sinds de verovering van de Balkan (midden 14de tot midden 16de 

eeuw) een doorn in het oog van de Europese naties. De Ottomanen wilden hun rijk steeds 
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verder uitbreiden in continentaal Europa, waardoor er meermaals militaire confrontaties 

plaatsvonden tussen Europese naties en het Ottomaanse Rijk. De zeeslag bij Lepanto in 1571 

bracht het Ottomaanse Rijk tegenover een alliantie van de Pauselijke Staten, Spanje, Venetië 

en Genua, en in 1683 waren de Ottomaanse troepen volledig opgerukt tot Wenen, waar - na 

een mislukte poging om de stad in te nemen - de uitbreiding van hun rijk in Europa werd 

stopgezet.119 

 

 

Figuur 3. Uitbreiding van het Ottomaanse Rijk. 1300-1683 

 De Ottomaanse dreiging zorgde voor een permanente angst bij de Europese bevolking, en 

beïnvloedde voor een lange tijd de relaties tussen de Europese en de Ottomaanse bevolking. 

De Ottomanen werden in het christelijke Europa gezien als een externe niet-christelijke 

vijand, een beeld dat lang bleef hangen, hoewel de Ottomaanse dreiging vanaf de late 17de 

eeuw gestaag afnam. Sinds het mislukte beleg van Wenen taande de militaire macht van het 

Ottomaanse Rijk, en in 1699 werden de Ottomanen verdreven uit Hongarije. In de 

                                                            
119 R. Lesaffer, Europa: een zoektocht naar vrede? 1453‐1763 en 1945‐1997, Leuven, Leuven University Press, 
1997, p. 301. 
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daaropvolgende eeuw verminderde hun macht nog meer, maar het vijandelijke beeld van de 

Ottomanen bleef geprint in het geheugen van de Europeanen.120 

Bij het begin van de 19de eeuw hadden de Europeanen dus een beeld van de Ottomaanse 

bevolking, dat grotendeels geënt was op hun ervaringen met het Ottomaanse Rijk. De 

Europeanen zagen het Ottomaanse Rijk als een barbaarse staat, een beeld dat hun militaire 

acties ten opzichte van het Ottomaanse Rijk legitimeerde. Hoewel het territorium van het 

Ottomaanse Rijk in de 19de eeuw nog steeds tot ver in Europa reikte, werd deze staat niet 

gerekend bij de Europese ‘Family of Nations’. Het Ottomaanse Rijk was een typisch 

voorbeeld van de ‘andere’. 

Zoals reeds gezien gaat de beeldvorming van 

de ‘andere’ volgens Saïd meestal gepaard met 

het toekennen van bepaalde waarden en 

eigenschappen die lijnrecht tegenover het 

zelfbeeld staan. In het geval van de 

Europeanen en het Ottomaanse Rijk zagen de 

Europeanen zichzelf als rationeel, 

ontwikkeld, humaan, superieur, authentiek, 

actief, creatief en mannelijk. Daar tegenover 

zagen ze de Ottomanen als wreed, despotisch, 

inferieur, niet authentiek, passief, vrouwelijk 

en seksueel gecorrumpeerd.Dit beeld van de 

Ottomanen werden kracht bijgezet door een 

beschavingsschaal die ontwikkeld was door 

verscheidene Europese diplomaten, denkers 

en beleidsmakers. Het belang van de 

verschillende elementen op de 

beschavingsschaal varieerde van auteur tot auteur, maar het werd aanvaard dat enkel 

Europeanen konden beslissen of een natie voldeed aan de beschavingsnormen die nodig 

waren om toe te treden tot de ‘Family of Nations’. Het belang dat verschillende auteurs gaven 

aan de verschillende elementen, liep ver uiteen. Men legde de nadruk op religie, ras, 

familiestructuren of genderrelaties, op technologische ontwikkelingen, politieke instituties, 

                                                            
120 Detrez (R.), Geschiedenis van Zuidoost‐Europa Syllabus, Universiteit Gent, Gent, s.d. p. 83. 

Figuur 4. Ottomaanse Rijk in Europa anno 1815 
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economische ontwikkeling of intellectuele vorming. Meestal ging het om een mengeling van 

al deze elementen. En het Ottomaanse Rijk voldeed volgens de Europeanen niet aan deze 

proef en werd, zoals hierboven vermeld, niet toegelaten tot de ‘Family of Nations’.121 

7.2.3.2. Algemeen discours t.o.v. het Ottomaanse Rijk 
 

Net als bij de Grieken speelden concepten als tijd en geschiedenis een belangrijke rol bij het 

discours in de kranten wanneer ze schreven over het Ottomaanse Rijk. Om de publieke opinie 

te overtuigen van de Griekse zaak, zetten de kranten immers niet enkel in op de positieve 

waarden van de Grieken, maar focusten ze ook op de negatieve aspecten van de Ottomaanse 

maatschappij. Waar men bij de Grieken vooral de tijdloze waarden van de Griekse 

maatschappij en de rijkdom en ontwikkeling van het klassieke Griekenland belichtte, focusten 

de journalisten bij het tijdsdiscours over de Ottomanen vooral op de verschillende fasen van 

beschaving, en de manier waarop het Ottomaanse Rijk (temporeel) achterliep op Europa.  

7.2.3.3. Zij groep. 
 

Eerder in dit hoofdstuk zagen we hoe deze ‘Wij’-groep ontstond, en hoe de Grieken, ondanks 

hun tijdelijke staat van barbaarsheid, toch bij deze ‘Wij’-groep behoorden. Deze ‘Wij’ – ‘Zij’ 

tegenstelling gaat steeds gepaard met een positieve weergave van de waarden van de ‘Wij’-

groep tegenover de negatieve waarden van de ‘Zij’-groep (hoofdstuk 6.4.3. Griekse 

Waarden). De constructie van een ‘Wij’-groep is immers gebaseerd op de exclusie van een 

andere groep. Deze exclusie verloopt gemakkelijker wanneer de anderen negatieve waarden 

worden toegekend die rechtstreeks tegenover de positieve waarden van ‘Ons’ staan. De islam 

heeft doorheen de ontwikkeling van de Europese identiteit deze rol van de ‘Other’ vaak 

ingenomen.122 De positieve waarden die gekoppeld zijn aan de Griekse (en Europese) 

bevolking zijn hierboven reeds besproken. In wat volgt bekijken we welke waarden er 

gekoppeld worden aan de bevolking van het Ottomaanse Rijk.  

7.2.3.4. Een vijandig discours 
 

Een duidelijk element dat het Wij – Zij discours aantoont, is de tegenstelling tussen ‘Ons’ en 

de ‘vijand’. De onderzochte kranten verwezen op geregelde basis naar de Ottomanen met de 

weinig subtiele term ‘vijand’ (enemies). Wanneer deze term gebruikt wordt in relatie met 

                                                            
121 D. Rodogno, Against Massacre,p. 37. 
122 K. Creutz Kämppi, The Othering of Islam, p. 298. 
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termen als ‘hun’ vijand, of ‘de vijand van de Grieken’ kan er nog sprake zijn van enige vorm 

van neutraliteit, hoewel de negatieve connotatie van de term nooit volledig afwezig is. Maar 

deze neutraliteit verdwijnt wanneer men de term zo goed als nooit gebruikt om de Grieken 

aan te duiden als vijand van de Ottomanen, maar wel als op zich staande term. Daardoor 

creëert de term ‘vijand’ bij de lezers een uitgesproken negatieve connotatie die automatisch 

gelinkt wordt aan de Ottomanen, en de lezers automatisch aan de kant van de Grieken plaatst.  

“The Suliotes [Grieken uit Albanië] were at that time about 4,000 in number, including the 

neighbouring Christians in their alliance. Their ennemies amounted to about 25,000. Several 

combats were fought at different points, always to the disadavantage of the Turks, of whom a 

third part left their bones on the field.”123 

Als de kranten met de term ‘vijand’ naar de Ottomanen verwijzen, doen ze dat echter niet 

altijd met een bezittelijk voornaamwoord als ‘hun’, ‘their’ of ‘leur’. Meestal wordt ‘vijand’ 

voorgegaan door het meer algemene lidwoord ‘de’, ‘the’ of ‘le’. Dat maakt dat de Ottomanen 

niet enkel de vijand zijn van de soldaten in de Griekse onafhankelijkheidsoorlog, of zelfs niet 

enkel van het Griekse volk, maar een algemene vijand, ook van de krantenlezers. Het gebruik 

van een lidwoord ter vervanging van een specifieker bezittelijk voornaamwoord gaat hand in 

hand met de groepsvorming ‘Wij’ – ‘Zij’, doordat de vijand van de Grieken ook de vijand van 

de lezers, van Europa wordt. 

“Athene verzet zich dapper tegen den vijand. Het ontbreekt deze vesting noch aan leeftogt, 

noch aan moedige soldaten.”124 

“The character of her miiitary [sic] force, and the poverty of the Government, prevent them 

from advancing upon the enemy, and driving the to their last retreats”.125 

“(…), les flottes ennemies qui s’étoient ralliées dans les parages de Samos, avoient été de 

nouveau attaquées et battues par les Hellènes.”126 

 

 

 

                                                            
123 The Morning Chronicle, 14 mei 1823. 
124 Arnhemsche Courant, 25 september 1826. 
125 The Mrorning Chronicle, 30 augustus 1825. 
126 Journal des Débats, 31 oktober 1824. 
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7.2.3.5. Voorstelling van de Ottomanen als barbaren 
 

7.2.3.5.1. terminologie 
 

Hoger zagen we reeds hoe de inwoners van het Ottomaanse Rijk in het krantendiscours 

werden bestempeld als de ‘Other’. Een algemeen kenmerk bij de techniek van Othering is het 

toeschrijven van positieve waarden aan de eigen groep en negatieve waarden aan de andere 

groep.127 Het toeschrijven van de positieve waarden aan de Grieken (en bij uitbreiding aan de 

christelijke Europese identiteit) hebben we behandeld in hoofdstuk 6.4.3 (Griekse Waarden). 

In wat volgt onderzoeken we de negatieve waarden die worden toegeschreven aan de andere 

groepen. Rekening houdend met het opkomend sociaal evolutionisme in de 18de en vroege 

19de eeuw waarvan, zoals we reeds gezien hebben, de ideeën aanwezig zijn in de onderzochte 

kranten, bekijken we nu hoe die kranten het sociaal evolutionisme toepassen in hun Othering-

discours ten aanzien van de Ottomanen en het Ottomaanse Rijk. Hiervoor gaan we op zoek 

naar elementen in het discours die kunnen aantonen dat de Ottomanen op de 

beschavingsladder een trap lager staan dan de Grieken en het christelijke Europa.  

Het sociaal evolutionisme ziet drie fasen in de ontwikkeling van samenlevingen: wildheid, 

barbaarsheid en beschaving. Volgens het discours in de kranten hebben de Europeanen de trap 

van de beschaving reeds behaald, en - zoals gezien in hoofdstuk 7.2.2 - kunnen de Grieken, 

als ze nog niet zo ver zouden zijn, zich gemakkelijk ontwikkelen tot een beschaving die de 

Europese evenaart, zo gauw ze de onafhankelijkheid verwerven. De Ottomanen hebben deze 

stap nog niet bereikt. Het Ottomaanse Rijk werd gezien als een barbaarse staat, en daarvan 

proberen de kranten met een bepaald discours hun lezers te overtuigen.  

De meest directe techniek men hanteerde om de Ottomanen lager op de beschavingsladder te 

plaatsen, was de benaming die men hen gaf. De Ottomanen worden in de artikels en de 

contemporaine literatuur steevast Turken genoemd, een naam die gebruikt werd om de  Turks 

sprekende bevolking, vooral afkomstig uit Anatolië en de Balkan, in het Ottomaanse Rijk mee 

aan te duiden. De term ‘Ottomanen’ werd nooit gebruikt, dus we kunnen stellen dat de term 

‘Turken’ gebruikt werd als metonymie voor het hele Ottomaanse volk.  

Hoger merkten we reeds op dat de term ‘vijand’ meermaals gebruikt werd door de 

onderzochte kranten om het ‘Wij’ – ‘Zij’ contrast te versterken. Daarnaast gebruikten de 

kranten ook andere benamingen voor de Turken, waaronder de term ‘barbaren’, de meest 
                                                            
127 B. Tekin, Represantations and othering in discourse, pp. 155‐160. 
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directe benaming om een gehele bevolkingsgroep onder de ‘beschaafde’ Grieken en 

Europeanen te plaatsen. Deze benaming kwam het vaakst voor in opiniërende artikels of open 

brieven, maar was ook sterk aanwezig in gewone artikels die de dagelijkse ontwikkelingen 

van de oorlog beschreven.  

Les Barbares dormoient, et on n’a eu que la peine de les passer au fil de l’épée, ou de les 

laisser s’entre-tuer dans l’état de confusion où une attaque imprévue les avoit jetés, car ils se 

sont chargés avec fureur et entre-fusillés”128 

“De christenen besloten daarop tot den aftogt, trokken den Sperchius weder over, en gingen 

naar de Thermopijlen post vatten. De barbaren kwamen zich ook aldaar vertoonen, doch 

werden volkomen terug geslagen. Onze broeders verloren in dezen slag den aartsbisschop 

van Patredgik, die door een kogel getroffen werd.”129 

In deze twee voorbeelden wordt de benaming ‘Turken’ simpelweg vervangen door de term 

‘barbaren’, een directe discourstechniek die vaak voorkomt bij de drie onderzochte kranten. In 

het tweede voorbeeld versterkt de benaming ‘onze broeders’ voor de Grieken daarenboven de 

vorming van de ‘Wij’-groep van zowel Grieken als Europeanen. De omschrijving van de 

Ottomanen als ‘barbaren’ versterkt deze groepsvorming nog. Deze techniek verbergt impliciet 

ook een dichotomie, namelijk barbaarsheid versus beschaving. Wanneer men in een artikel 

één partij in een conflict omschrijft als ‘slachtoffer’, wordt de andere partij - zonder dit 

expliciet te vermelden - de ‘dader’. Hetzelfde principe geldt hier, door de ene partij, de 

Ottomanen, te beschrijven als ‘barbaren’ en dat sterk te benadrukken, wordt de andere groep, 

de Grieken, impliciet als ‘beschaafd’ omschreven. Deze dichotomie speelt nog altijd in 

hedendaagse oorlogsverslaggeving.130 De dichotomie ‘barbaarsheid – beschaving’ komt vaak 

expliciet voor in het discours van de onderzochte kranten. 

“Het lijden des volks drong hetzelve steeds, om het oogenblik zijner bevrijding te verhaasten. 

De opstand begon. Beschaving aan de eene zijde, barbaarsheid aan de andere.”131 

 “Zij, die zich Apostoloische, Catholijke, Allerchristelijke Majesteiten laten noemen, zien 

Turken in hun H. Verbond opnemen, om de barbaarscheid over beschaafdheid, tirannij over 

vrijheid, de halve maan over het kruis te helpen zegevieren!”132 

                                                            
128 Journal des Débats, 15 nov 1824. 
129 Arnhemsche Courant, 7 juli 1821. 
130 N. Carpentier, G. Terzis (eds). Media representations of war and conflict. In: 
<http://homepages.vub.ac.be/~ncarpent/war&media_finalreport.pdf>, geraadpleegd op 29.06.2013. 
131 Arnhemsche Cournat, 2 november 1826. 
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 “De strijd van verlichting, beschaving en menschenwaarde, tegen duisternis, bijgeloof en 

slavernij, heeft daarin onophoudelijk voortgeduurd en opmerkelijke verschijnselen 

voortgebragt.”133 

De tegenstelling is in deze voorbeelden zeer duidelijk aanwezig, waardoor ook de temporal 

lag van de Ottomanen duidelijk naar voren komt: beschaving tegenover barbaarsheid. De 

Ottomanen zitten nog in de fase van barbaarsheid, terwijl de Grieken (en Europeanen) zich 

ontwikkelden tot een volwaardige ‘beschaving’. De Ottomanen lopen duidelijk achter op de 

Grieken en Europeanen. 

7.2.3.5.2. Barbaarse praktijken 
 

Er wordt niet altijd rechtstreeks verwezen naar de Ottomanen als barbaren, de meerderheid 

van de artikels gebruikt immers enkel de term ‘Turken’. Daarom gebruikten de kranten nog 

een andere techniek om de lezers ervan te overtuigen dat de Ottomanen wel degelijk barbaars 

waren, zonder hen expliciet zo te noemen. Dat gebeurde door bepaalde praktijken te 

beschrijven, die door de lezers geassocieerd werden met barbaarsheid en achterstand.  

“Pour les Osmanlis, que le droit de conquête, et de conquête sur un peuple qu’ils regardent 

comme des esclaves révoltés? Ce droit, c’est le massacre des vieillards et des hommes en état 

de porter les armes, l’esclavage des femmes, la prostitution des enfans suivie de circoncision 

forcée et de la prise du turban.”134 

“The Capudan Pacha, in his annual progresses through the Islands, to levy the taxes for te 

Porte, seldom failed to gratify his avarie and his cruelty, (…) he spared the lives of the 

onfortunate persons, (…), it was to subject them to greater misery than the loss of life could 

inflict: it was to behold their dearest offspring torn from their native home, and condemned to 

serve the lustful purposes of their inhuman masters.”135 

“En toch lijden zij het vreselijkste, wat de menschelijke natuur lijden kan: honger, gebrek aan 

genees- en heeldkundige hulp, naaktheid, ballingschap of den wreedsten marteldood, gepaard 

met scheiding van geliefde panden, die de stervende man en vader voor de slavenmarkt ziet 

                                                                                                                                                                                          
132 Arnhemsche Courant, 7 maart 1826. 
133 Arnhemsche Courant, 3 januari 1826. 
134 Journal des Débats, 8 december 1825. 
135 The Morning Chronicle, 4 januari 1822. 
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vastbinden, of tot de besnijdenis en den tulband, dat is tot vijandschap tegen christendom en 

beschaving, ziet verdoemen!”136 

“Eindelijk zijn zij onder het moordmes der Barbaren bezweken, de maagden zijn geschonden 

of naar den Harem van den grooten Barbaar te Konstantinopel gesleept, de kinderen met 

geweld tot het doemwaardige geloof aan den leugenprofeet gedwongen, (zoo een baldadige 

Turk die weerlooze kleinen niet reeds aan de steenen verpletterd heeft!)”137 

Een weerkerend thema in deze fragmenten is de slavernij. De anti-slavernij beweging in 

Europa kwam op samen met de verlichting in de 18de eeuw, maar was nog niet volwassen op 

het moment van de  Griekse onafhankelijkheidsoorlog. De Europeanen zelf waren sinds 

eeuwen actief geweest  in of hadden de leiding genomen over de slavenhandel. 

Het eerste Europese land dat de slavernij verbood, was Denemarken in 1802, gevolgd door 

Groot-Brittannië in 1807. Groot-Brittannië begreep snel dat alleen hun verbod op slavernij 

geen effect zou hebben op de wereldwijde slavenhandel, dus voerde Londen in de 

daaropvolgende jaren en decennia de diplomatieke druk op andere naties op om de slavernij 

binnen hun grenzen af te schaffen. In de jaren na 1807 namen andere grote Europese landen 

inititiatieven om de slavernij af te schaffen, waardoor er een algemeen verbod op 

slavenhandel kwam in Nederland (1807), Frankrijk (1815), Portugal (1817), en Spanje 

(1820).138 Hoewel de slavenhandel bij het begin van de Griekse onafhankelijkheidsoorlog in 

sommige West-Europese landen nog maar net verboden was,  zetten de kranten zwaar in op 

de barbarisering  van de Ottomanen. De fragmenten die de slavernij veroordelen, waren vaak 

zeer plastisch geschreven: “Gepaard met scheiding van geliefde panden, die de stervende man 

en vader voor de slavenmarkt ziet vastbinden”, of met nadruk op vooral vrouwen en kinderen: 

“Dans le cas de la victoire, nos femmes et nos filles pour leurs harems; ils feroient nos enfans 

esclaves”.139 Hoewel de slavernij dus nog maar net afgeschaft was in sommige West-

Europese landen, kunnen we het discours rond slavernij rekenen bij de techniek van 

barbarisering van de Ottomanen, door de gruwel ervan extra in de verf te zetten.  

De kranten besparen hun lezers het geweld en de gruwel van de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog niet. Hoewel de meeste beschrijvende artikels meestal slechts 

                                                            
136 Arnhemsche Courant, 30 mei 1826. 
137 Arnhemsche Courant, 30 mei 1826. 
138 J. Quirk, The Anti‐Slavery Project: From the Slave Trade to Human Trafficing, Pennsylvania, University of 
Pennsylvania Press, 2011, pp. 59‐61. en J.F. Ade Ade‐Ajayi, Africa in the Nineteenth Century Until the 1880s, 
Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 28‐30. 
139 Journal des Débats, 20 september 1826. 
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berichtten over troepenbewegingen of de onderwerping van bepaalde streken of steden, 

zonder diep in te gaan op details, werden sommige slagen en belegeringen zeer plastisch 

beschreven, en dat altijd zeer eenzijdig, waarbij de Grieken de beschreven werden als 

ongelukkige slachtoffers van de wreedheden van de Ottomanen (ook duidelijk aanwezig in 

bovenstasande fragmenten). In de eerste berichten na het begin van de opstand, toen er nog 

sprake was van een zekere onpartijdigheid, zien we dat niet alleen de wreedheden van de 

Ottomanen, maar ook die van de Grieken belicht worden. In deze berichten kon de rol van 

dader en slachtoffer nog wisselen tussen Grieken en Ottomanen. Enkele maanden later namen 

de kranten afstand van hun neutraliteit en belichtten ze sterk de gruweldaden van de 

Ottomanen.  

“On the same evening, the Turks, who were at Jassy (about 30 in number) were disarmed, 

and, according to all appearance, put to death. It is certain that already, three days before the 

arrivel of Prince Ypsilanti, an insurrection, attended with bloodshed, had taken place at 

Galacz, in which all the Turks in that city, who could not save themselves by flight, were 

massacred, and the city itself almost laid in ashes.”140 

Dit fragment uit één van de eerste artikels over de onafhankelijkheidsoorlog, schetst de 

Ottomanen duidelijk als slachtoffers en de Grieken als daders. De term ‘massacred’ werd in 

de 19de eeuw door politieke en culturele elites meestal gebruikt in combinatie met woorden als 

‘atrocity’ en ‘horror’. De term wees niet op het doden van soldaten tijdens een strijd, maar 

had een negatievere connotatie. Lang niet alle moorden en geweldplegingen werden 

beschreven als ‘massacre’. Een ‘massacre’ was een collectieve actie, waarbij niet-strijdende 

personen, ontwapende soldaten, mannen, vrouwen en kinderen om het leven werden gebracht,  

en waarbij zij die omkwamen werden gezien als onschuldige slachtoffers. Een ‘massacre’ 

veronderstelde een hoog aantal doden door van menselijke acties, samen met een 

georganiseerde vernieling van eigendommen.141 Maar dit fragment is slechts één van de 

weinige waarin de rol van dader en slachtoffer respectievelijk werd toegekend aan de Grieken 

en de Ottomanen. Al snel kozen de kranten partij, en beschreven ze enkel nog de gruweldaden 

van de Ottomanen. 

“But when the poor Greeks, who for 400 years have been suffring under the most 

unrelentingly cruel, the most barbarous of all oppressors, unable any longer to support their 

                                                            
140 The Morning Chronicle, 11 april 1821. 
141 J. Sémelin, Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide, New York, Columbia University 
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accumulated evils, commence a war of desperation against the plunderers of their property, 

the ravishers of their sons and daughters, the murderes of their kindred, (…)It is impossible to 

exaggerate the cruelties of the Turks and sufferings of the Greeks. The literature of Europe is 

filled with it. All travellers, however they may differ in every thing else, agree in this”142 

“Sedert het verlies van den zeeslag bij Tenodos en Mitilemen, is de woede der Turken ten top 

gestegen. Het verwurgen, hoofdafsnijden, en ophangen ging den barbaren te langzaam; zij 

werpen thans, eerder de bloedigste geeselslagen, de gevangene Grieken, gebonden en 

ontkleed, in kleine vaartuigen, en zenden deze in de zee van Marmora, waar de ongelukkigen 

over boord geworpen worden.”143 

“Drie honderd dezer ongelukkigen werden (…) voor 20 a 25 piasters verkocht. De dweepzieke 

Ulemas porden het volk echter zoodanig aan, dat de vermogenden met moordtuigen naar de 

markt ijlden, en hen, tegen betaling der voorschreven som, grootendeels eigenhandig met 

haken ombragten.”144 

“Les Arabes Egyptiens, après avoir battu les Grecs, campés devant Navarin, ont marché dans 

lintérieur de la Morée: ils ont occupé Nisi, Calamata et Léonduri. Ils brûlent et dévastent tout 

en vrais barbares; ils n’épargnent ni femmes, ni enfans; c’est une désolation générale; s’ils 

continuent à poursuivre leurs succès, vous apprendez bientôt, Messieurs, que le Péloponèse 

n’est plus qu’un désert.”145 

In deze fragmenten, en in de fragmenten op pagina 75 keert de nadruk op vrouwen en 

kinderen weer, de meest onschuldige en weerloze slachtoffers van de oorlog. Daarnaast is de 

plastische taal vooral opvallend, waarbij men met detail beschrijft hoe deze barbaarse 

Ottomanen de onschuldige Griekse slachtoffers ombrengen. De lezer wordt als het ware 

getrakteerd op een scenario dat ze voor hun ogen kunnen afspelen indien ze willen, met 

behulp Hiervoor zorgen termen als ‘porden het volk aan’, ‘met haken ombragten’, ‘ils brulent 

et dévastent’, etc.  

7.2.3.5.3. Despotisme 
 

Naast de hierboven besproken nieuwe concepten van rationaliteit en vooruitgang zorgde de 

verlichting ook voor nieuwe politieke ideeën. Filosofen als John Locke, Jean-Jacques 

                                                            
142 The Morning Chronicle, 4 januari 1822. 
143 Arnhemsche Courant, 24 juli 1821. 
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145 Journal des Débats, 7 augustus 1825. 



87 
 

Rousseau en David Hume hadden het 18de-eeuwse Europa kennis laten maken met de 

basiswaarden van de democratie: gelijkheid, volkssoevereiniteit en de scheiding der machten. 

De Amerikaanse en de Franse Revolutie zetten deze ideeën om in de praktijk. De Europeanen 

zagen dit als een grote stap vooruit in hun ontwikkeling. Het gebrek aan dezelfde 

ontwikkeling bij andere staten zagen de ze als een bewijs van hun achterstand, en daardoor 

ook van hun inferioriteit. Het Ottomaanse Rijk, dat ze zagen als als een despotische staat, 

beschouwden de Europeanen bijgevolg als achtergesteld, als een staat die op de 

beschavingladder ver onder de Europese staten stond. Dit lag volledig in lijn met het sociaal 

evolutionisme. De visie dat een despotische staat ontwikkeling en beschaving verhindert, is 

terug te brengen tot de geschriften van Montesquieu uit het midden van de 18de eeuw. 

Volgens Montesquieuleidt despotisme tot corruptie, stagnatie, steriliteit, afwezigheid van 

daadkracht en onwetendheid.146 De termen despotisme en tirannie kregen met andere woorden 

de connotatie van achterstelling, onderontwikkeling en stagnatie, termen die passen bij de 

concepten allochronisme en temporal lag van Johannes Fabian.  

Een steeds weerkerend beeld van het Ottomaanse Rijk in de Europese literatuur van de 19de 

eeuw was dat van een despotische, autocratische en tirannieke staat, een sterk contrast met het 

zelfbeeld van Europa, dat zichzelf zag als democratisch en vrij. Ook in de onderzochte 

kranten zien we de termen ‘despotisme’, ‘despoot’ en ‘tiran’ vaak terugkomen wanneer het 

Ottomaanse Rijk besproken werd.  

“Hem, den onbeschaamdsten van alle tirannen, bewijzen zij [Europese staathoofden] hulde en 

eerbied, toonen zij broederlijke genegenheid, ja, dat meer zegt, bieden zij regstreeksche of 

zijdelingsche hulp ter verdelging van zedelijke en maatschappelijke vrijheid en ter uitbreiding 

van het gruwelijkst despotismus!”147 

“The Turkish despotism, that monster, which has so long defaced the fairest portion of the 

world, would unavoidably fall to pieces” 148 

 

7.2.4.  Mogelijkheid tot vooruitgang bij de Ottomanen 
 

De kranten trachtten dus om via hun discours hun lezers te overtuigen dat de Ottomanen 

barbaars waren, en dus achtergesteld tegenover de beschaafde Grieken en Europeanen. Het 
                                                            
146 D. Rodogno, Against Massacre, p. 38.  
147 Arnhemsche Courant, 28 oktober 1821. 
148 The Morning Chronicle, 3 september 1823. 
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sociaal evolutionisme, dat voortkwam uit de verlichting, verwees echter niet alleen naar de 

bestaande opdeling tussen verschillende staten en maatschappijen, maar ook naar de 

vooruitgang die mogelijk was voor iedereen. Achtergestelde staten konden, als ze de juiste 

(lees Europese) ontwikkeling zouden volgen, dezelfde graad van beschaving bereiken. In wat 

volgt gaan we na of dat ook het geval kon zijn voor het het Ottomaanse Rijk, of met andere 

woorden volgens de kranten ook het Ottomaanse Rijk deze ontwikkeling zou kunnen 

doormaken. Merk op dat we op het begin van dit hoofdstuk reeds hebben bewezen dat 

volgens het krantendiscours deze ontwikkeling voor de achtergestelde Grieken zeker mogelijk 

is. 

Op 8 december 1825 publiceerde de Journal des Débats twee brieven die de lezers een idee 

moesten geven van de ‘sentimens qui animent aujoud’hui les malheureux Hellènes’, 

bijgestaan door uitgebreide commentaar van de krant zelf. Het artikel is, zoals verwacht, zeer 

positief voor de Grieken, en negatief voor de Ottomanen. In de inleiding vinden we het 

volgende fragment:  

“Si cette population armée se forme en bataillons, s’accoutume à la manoeuvre, obéit à ses 

chefs; si elle a de l’artillerie bien servie; en un mot, si elle apprend la tactique européenne, 

on aura rendu possible une nouvelle invasion des Barbares, à laquelle on ne croyoit plus. (…) 

qu’on se souvienne que les Mahomet et les Soliman n’obtirent leurs remiers succès que parce 

que l’art militaire étoit, à l’époque où ils parurent, plus avancé chez les Turcs que chez les 

chrétiens.”149 

In dit fragment is het idee van het sociaal evolutionisme sterk aanwezig. Ten eerste lezen we 

dat de Ottomanen achter staan op de ontwikkeling van de Europeanen, en zich nog steeds in 

een fase van barbaarsheid bevinden (invasion des Barbares). Daarnaast wordt gewezen op het 

feit dat de Ottomanen zich kunnen ontwikkelen tot een betere vorm van maatschappij, 

tenminste op militair vlak. Tenslotte wordt gesteld dat deze ontwikkeling enkel mogelijk is 

wanneer ze zich organiseren op dezelfde manier als de Europeanen. In deze stelling is het 

aspect van de temporal lag duidelijk aanwezig: de Europeanen hebben zich op militair vlak 

reeds ontwikkeld tot de beste vorm. De Ottomanen kunnen dit niveau evenaren, wanneer ze 

de Europese ontwikkeling kopiëren (lees: pas nadat de Europeanen zich als voorbeeld hebben 

opgesteld).  

                                                            
149 Journal des Débats, december 1825. 
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 Een volgend fragment lezen we in de Morning Chronicle. Het is geschreven tegen het einde 

van de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. In 1929, toen de strijd voor de Griekse 

onafhankelijkheid zo goed als beslecht was, woedde er een oorlog tussen het Ottomaanse Rijk 

en Rusland, als gevolg van de deelname van Rusland aan de Slag bij Navarino en de 

daaropvolgende blokkade door de Ottomanen van Russische schepen bij de Dardanellen. 

Over het verloop van deze oorlog schreef de Morning Chronicle op 21 juli een artikel, waarin 

de eigenschappen van een beschaving en het sociaal evolutionisme met betrekking tot de 

Ottomanen uitgebreid aanbod kwamen. 

“The Russians have not retrograded since the death of Peter, and the Turks are, perhaps 

more civilized than the Russians of that day. Perhaps, too much stress has been laid on 

religion. The same religion assumes different aspects according to the character and the 

degree of civilization of the nations professing it. The Persian and Turk are both 

Mahometans; but the Mahometanism of the one differs from that of the other. It would seem 

that religion varies in its character with the changes of a people; and hence though the letter 

may remain the same in different stages of civilization, the spirit is essentially different. To 

instance the west of Europe: Who could recognize in the peaceful tolerant Christians of the 

present day, the intolerant, persecuting, and uncharitable Christians of a hundred and fifty 

years back? Why may not the Turks benefit by the example of the West, and by the help of 

commentaries, various readings, and liberal glosses, render Mahometanism compatible with 

good Government and the blessings of civilization? If they could be made Christians, no 

doubt this would facilitate the introduction of European arts and civilization. But we are 

taking matters at the worst, and supposing that their present religion may not be a bar to 

improvement.”150 

De ladder der beschavingen is zeer duidelijk aanwezig in dit artikel, dat de Ottomanen zelfs 

boven de Russen plaatst. Het artikel staat stil bij de aspecten die maken dat een samenleving 

als ‘beschaafd’ kan doorgaan. Er werd volgens het artikel te veel nadruk gelegd op de religie 

van een maatschappij, terwijl verschillende maatschappijen die dezelfde religie aanhangen 

zeer ver van elkaar kunnen staan op vlak van beschaving. Het artikel erkent, in de lijn van het 

sociaal evolutionisme, dat het Ottomaanse Rijk erop vooruit kan gaan, en dat het zich kan 

ontwikkelen tot een beschaafde maatschappij. Ook hier ligt de nadruk op het Europese 

voorbeeld dat  maatschappijen die zich willen ontwikkelen, moeten volgen (by the example of 

                                                            
150 The Morning Chronicle, 21 juli 1829. 
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the West, and by the help of commentaries, various readings, and liberal glosses), én indien 

ze het christendom zouden aanhangen, zou ze hun ontwikkeling zelfs nog kunnen versnellen.  

De temporal lag is in dit artikel zeer expliciet aanwezig waar de auteur de lezer herinnert aan 

de staat waarin de Europeanen zich 150 jaar eerder bevonden: intolerant, persecuting, and 

uncharitable. Door deze herinnering op te roepen stelt de auteur het Ottomaanse Rijk van 

1829 impliciet gelijk aan het Europa van eind 17de eeuw. De Ottomanen kunnen deze 

achterstand van 150 jaar inhalen, maar dan moeten ze zich wel modeleren naar het Europese 

voorbeeld.  

Een uitgebreid artikel gepubliceerd op 28 oktober 1821 in de Journal des Débats bevat een 

brief, geschreven door een lezer, als antwoord op een open brief gepubliceerd in een andere 

krant. De auteur is voor de Griekse onafhankelijkheid, maar in een fragment beschrijft hij de 

vooruitgang die de Ottomanen de laatste eeuwen maakten.  

“A cette cause de bienveillance pour les Turcs s’en est jointe une autre toute puissante sur les 

peuples modernes, l’intérêt mercantile. Depuis que nous fournissons aux Turcs des draps et 

des soieries, ils ont cessé de paroître barbares et dangereux; et nous avons vu nos 

philosophes vanter leurs moeurs, leur administration, leur politique, même quelques uns leur 

religion, quoique Condorcet ait dit qu’elle les condamne à une incurable stupidité. Il est vrai 

que, depuis la bataille de Lépante et leur défaite devant Vienne, qui ont été le dernier terme 

de leurs progrès et le premier échec à leur puissance, moins confians en leurs forces, les 

Turcs ont mis dans leur politique plus d’humanité ou plus de circonspection, mais il est aisé 

de voir aujourd’hui que leur férocité naturelle et leur orgueil barbare n’étoient que 

suspendus, et qu’ils reprendroient leur cours à la première occasion.”151 

Het fragment begint met een positief beeld van het Ottomaanse Rijk, waarbij de auteur stelt 

dat de Turken, weliswaar dankzij de tussenkomst van Europa, verlost zijn geraakt van hun 

barbaarsheid, een stelling die volledig in lijn ligt met het sociaal evolutionisme. De Turken 

zijn volgens het artikel meer humaan geworden, en de auteur erkent dat contemporaine 

Westerse filosofen met interesse de religie, administratie en staatunde van de Turken 

bestudeerden. Maar het fragment eindigt met een volledig tegenovergestelde conclusie. 

Hoewel de Turken er sinds de slag bij Lepanto en de belegering van Wenen op vooruit zijn 

gegaan, blijft hun barbaarsheid inherent aanwezig, en kan die op elk moment in volle glorie 

weer naar  boven komen, zoals de onafhankelijkheidsoorlog heeft aangetoond. De Turken zijn 
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dus in principe onveranderd en hebben geen kans om ooit te veranderen, aangezien het eigen 

is aan dit volk om barbaars te zijn.  

De conclusie van het laatste artikel is tekenend voor het beeld van de Ottomanen in de 

onderzochte kranten. De Ottomanen wordt elke mogelijkheid tot verandering ontzegd, ze 

zitten vast in de tijd en zullen zich nooit kunnen ontwikkelen tot een volwaardige beschaving. 

Het discours van de onmogelijkheid voor de Ottomanen om zich te ontwikkelen, zal hieronder 

verder worden onderzocht. 

7.2.5 Stilstand, onmogelijkheid tot ontwikkeling en verandering 
 

Hierboven zagen we aan de hand van verschillende artikels dat de onderzochte kranten de 

concepten van het opkomend sociaal evolutionisme, voortgekomen uit de verlichting, bij de 

aanvang van de onafhankelijkheidsoorlog reeds hadden overgenomen. Daarnaast merkten we 

hoe ze deze concepten toepasten op het Ottomaanse Rijk, dat altijd als achtergesteld wordt 

beschreven, en als een barbaarse staat ondergeschikt is aan de beschaafde Westerse staten. 

Een zeer beperkt aantal artikels erkent dat het Ottomaanse Rijk, in de lijn van het sociaal 

evolutionisme, de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen tot een staat die qua beschaving 

evenwaardig is aan de Westerse Staten. Maar het algemene discours miskent en ontkent deze 

mogelijkheid aan de Ottomanen.  

Verschillende artikels beschrijven de stilstand van de Ottomanen in tegenstelling tot de 

vooruitgang van de Europeanen en de Grieken. Zoals eerder besproken impliceert zo’n 

tegenstelling ook het denken in een ‘Wij’ – ‘Zij’ dichotomie, waarbij de ene voorgesteld 

wordt als een dynamische, ontwikkelende groep (Europeanen en Grieken) en de andere als 

een statische of achteruitgaande groep (Ottomanen). 

“The Greeks have, wherever they obtained the smallest protection from the Turks, displayed 

an enterprise not unworhty of any nation of Europe. Have the Turks ever shewn the least 

capability of improvement? Will you then subject an improvable people to an unimprovable 

people? Will you subtject a religion compatible with knowledge to thraldom under a religion 

which excludes all knowledge?”152 

“De oorzaken van de grieksche omwenteling zijn in de betrekking van de bevolking der 

Grieken met die der Turken, en de verscheidenheid van den zedelijken toestand van beide 

volken, te zoeken. Zoowel in getal, als in het streven naar de beschaving, moesten de Grieken 
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92 
 

zich ten laatsten de sterkere gevoelen; hunne bevolking, hunne nijverheid, hunne handel, 

hunne vorming, waren toenemende, doordien zij deel aan de wetenschap van ons werelddeel 

verkregen; terwijl de Turken in alle deze betrekkingen rugwaarts gingen, en als 

onverbeterlijke Aziatische barbaren alle voordelen der Europesche beschaving van zich 

stielen.”153 

“While the nations of Europe have been constantly advancing in social and political 

improvement, and the power of Governments has been incalculably increased by the 

increased means placed at their disposal by all manner of inventions, the Turks have 

remained what they were centuries ago.”154 

In de eerste twee fragmenten krijgen we het beeld van een Griekenland dat, met Europese 

hulp, sterke vooruitgang heeft geboekt in zijn ontwikkeling naar beschaving, tegenover het 

Ottomaanse Rijk dat zich afzet tegen vooruitgang en kennis en niet moet weten van de 

ontwikkeling van de Europese staten. Het beeld toont een dynamisch, veranderlijk 

Griekenland tegenover een statisch, onderontwikkeld Ottomaans Rijk. Het statische karakter 

wordt bevestigd en versterkt door de termen die de journalisten gebruiken: onverbeterlijk, 

improvable en remained.  

Een andere manier waarop de onderzochte kranten het statische karakter van de Ottomanen 

beschrijven, is door te wijzen op het gebrek aan evolutie dat die de voorbije eeuwen hebben 

vertoond. 

 “Men zou van eenen anderen kant, ontwaren, dat de Turken ledige aanschouwers zijn 

gebleven, te midden der vorderingen, welke de Europesche volken gemaakt hebben. De 

Turken zijn heden ten dage genoegzaam dezelfde, die zij ten tijde van Mohamed II waren; 

dezelfde verachting voor onze kunsten en wetenschappen is hun blijven aankleven, en de 

klove, door hun godsdienstig geloof tusschen hen en de beschaving daargesteld, bestaat 

voortdurend.”155 

Dit artikel stelt de Ottomanen gelijk met hun voorouders ten tijde van Mehmet II (1432 – 

1481). Deze gelijkschakeling verschilt volledig van de gelijkschakeling die we zagen tussen 

de Grieken en hun voorouders uit de klassieke oudheid. Wat onveranderd was gebleven bij de 

Grieken, waren de positieve waarden die zogenaamd eigen waren aan de klassieke Grieken 

                                                            
153 Arnhemsche Courant, 27 april 1822. 
154 The Morning Chronicle, 15 oktober 1829. 
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(vrijheid, deugdzaamheid, moed). Daarnaast waren de Grieken, of toch diegenen die in 

gebieden leefden met een gedeeltelijke onafhankelijkheid van de Ottomanen, op andere 

vlakken (handel, nijverheid, onderwijs) wel sterk vooruitgegaan. De Ottomanen leden echter 

aan een algemene onveranderlijkheid. Niet alleen behielden ze de negatieve waarden van hun 

voorouders, ook materieel en intellectueel waren ze er niet meer op vooruit gegaan sinds de 

15de eeuw, en deze situatie ‘bestaat voortdurend’. 

Ook in een brief gepubliceerd in de Journal des Débats, wordt er geopperd dat de morele 

waarden en zeden van de Ottomanen sinds de 15de eeuw onveranderd waren gebleven. 

Verderop in hetzelfde artikel wordt hun statische toestand nog eens sterk benadrukt. 

“Les moeurs des Turcs en général n’ont guère changé, nous retrouvons dans les auteurs du 

quinzième siècle avec les mêmes virtues et eles mêmes vices qu’à présent. (…)  

Ils n’ont pas changé; mais tout a changé autour d’eux, et ils n’ont su ni remédier aux 

inconvénieus ni profiter des avantages qui en résultoient. Ils paroissent manquer éminemment 

de flexibilité et d’imagination, ne voulant pas se plier aux circonsiances, et ne sachant pas 

inventer des moyens pour y résister; aimant en quelque sorte à parir par amour de leurs 

habitudes, de leurs institutions, plutôt que de rien apprendre d’un ennemi qu’ils méprisent. 

”156 

Een laatste aspect dat vaak voorkomt en dat de lezer moet overtuigen van de 

onveranderlijkheid van de Ottomanen, is hun zogenaamde afschuw van de moderne 

wetenschappen. 

“De krijgsmagt heeft meer en meer invloed over hen verkregen; de wetenschappen zijn door 

het zwaard verdreven en de opvoeding is geheel en al verwaarloosd geworden. De grooten 

van het Rijk denken er, zelfs in onze dagen, nog niet aan, hunne kinderen eenige 

beschaafdheid mede te deelen, omdat zij overtuigd zijn, dat zij hun, noch hunne waardigheid, 

noch hun vermogen zullen nalaten.”157 

“Moedig spannen zij hunne krachten in, om zich te ontwringen aan het juk van een volk, 

hetwelk vreemd aan Europa’s grond en zeden, alle zaden van wetenschap en beschaving in 

zijn eigen boezem verstikt”158 

                                                            
156 Journal des Débats, 13 oktober 1822. 
157 Arnhemsche Courant, 1 juli 1828. 
158 Arnhemsche Courant, 8 november 1825. 
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“Will you subtject a religion compatible with knowledge to thraldom under a religion which 

excludes all knowledge?”159 

De nadruk op wetenschap als een belangrijk onderdeel van beschaving was mee het gevolg 

van de verlichting en blijft tot op vandaag een belangrijk aspect in othering-discours. 

Wetenschap en natuurlijke rationaliteit worden opgehemeld als de Hallmarks van de Westerse 

beschaving. 160 

De onbeschaafde Ottomanen werd de mogelijkheid tot vooruitgang en beschaving dus 

ontzegd, in tegenstelling tot de barbaarse Grieken die streden voor hun onafhankelijkheid. 

Zoals we zagen in het begin van dit hoofdstukwerden volgens het discours de Grieken 

barbaars door de onderdrukking en onder het juk van het Ottomaanse Rijk. Deze logica 

benadrukt het barbaarse en het statische karakter van de Ottomanen des te meer: toen de 

Grieken met onder hun heerschappij kwamen, gingen ze erop achter uit, verder weg van de 

beschaving. Het Ottomaanse rijk werd omschreven als een Barbariser of others. Het volgende 

fragment beeld dit zeer grafisch uit:  

“Welk nut geeft Turkije? (…) Want er zijn drieërlei Turkijen; drie werelddelden zijn door dat 

vervloekte Turkije vergiftigd geworden. Wat is hetzelve? De geschiedenis antwoorde: Turkije 

is tevens het lijk en het graf der volken, kunsten en wetenschappen; een afgrond, die alles 

verslindt; een beginsel des doods, des te werkzamer, naardien het uit de bouwstoffen der 

mahomedaansche maatshappij ontspruit; een nimmer opdrogende bron van zedelijke en 

natuurlijke pest, dit is Turkije”161 

De Grieken konden volgens de onderzochte kranten echter makkelijk uit hun barbaarse 

toestand ontkomen. Om de sprong naar de beschaving te maken, moesten ze enkel hun 

onafhankelijkheid verwerven. Met wat hulp van Europa, de civiliser of others - 

Mahomedanism produces cruelty, Christianity in time extinguishes it -162 konden ze makkelijk 

opklimmen tot ze op gelijke voet stonden met de Europese staten op de beschavingsladder. 

Voor de Ottomanen zou deze ontwikkeling, door het statische beeld dat hen in de 

krantentoegeschreven werd, onmogelijk zijn.  

  

                                                            
159 The Morning Chronicle, 4 september 1822. 
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Conclusie 
 

Tijdsconcepten speelden in het discours van de bestudeerde kranten een belangrijke rol tijdens 

de Griekse onafhankelijkheidsoorlog, zowel ten opzichte van de Grieken als ten opzichte van 

de Ottomanen. De Griekse onafhankelijkheidsoorlog wordt beschouwd als één van de eerste 

oorlogen waarbij de publieke opinie een rol speelde in het verloop van de oorlog, ook en niet 

in het minst bij de internationale spelers die betrokken waren bij de opstand. Dankzij de 

aanhoudende propaganda van de filhellenistische organisaties in de pers en elders bleef de 

Griekse zaak sterk op de agenda staan in de rest van Europa, en werden er steeds meer 

mensen overtuigd van het recht op onafhankelijkheid voor de Grieken. Dat zette steeds meer 

druk op de regeringen van de grootmachten om te interveniëren in het Ottomaanse Rijk, wat 

uiteindelijk zou gebeuren met de slag bij Navarino in 1827 en met de hulp van de Franse 

troepen op het vasteland in 1828.  

De tijdsconcepten die we aantroffen in het krantendiscours zijn tweedelig. Vooreerst is er de 

ophemeling van de Grieken door een gelijkschakeling van de moderne Grieken met de 

Grieken uit de klassieke oudheid, een techniek die volledig past binnen de creatie van de 

etnische oorsprongsmythen. Etnische oorsprongsmythologie is een belangrijk onderdeel van 

het toen opkomende nationalisme, waarbij men het verleden van een bepaalde bevolking 

gebruikt om haar claim op een onafhankelijke natie-staat te versterken. Dit concept is 

uitgebreid behandeld door Anthony D. Smith, die binnen het concept een onderscheid maakte 

tussen genealogische oorsprongsmythen en ideologische oorsprongsmythen. Wanneer we 

deze theorie toetsen aan het discours in de bestudeerde kranten, merken we dat beide vormen 

voorkomen. Het discours trachtte de lezers te overtuigen van de rechtstreekse band tussen de 

moderne Grieken en de Grieken uit de klassieke oudheid, en benadrukte tevens de waarden, 

de taal en de cultuur die de inwoners van het Griekenland van 1821-1832 deelden met hun 

zogenaamde voorouders. Daarvoor hanteerden ze verschillende technieken, zoals de 

verwijzing naar de Griekse helden uit het verleden, het gebruik van bepaalde termen die naast 

een denotatie ook een sterke connotatie bezitten, de koppeling van eeuwige positieve waarden 

aan de Griekse bevolking, enz. Volgens het discours zorgde het verleden ook voor een band 

tussen de Europeanen en de Grieken, aangezien de opstandelingen de directe nakomelingen 

zijn van de scheppers van de Europese beschaving en cultuur. De Grieken en de Euroepanen 

waren dus verbonden en er ontstond een ‘Wij’-groep van niet enkel Grieken, maar van 

Grieken en Europeanen, wat versterkt werd door het gehanteerde discours. Deze constructie 
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van een ‘Wij’-groep is een belangrijk element in de techniek van Othering, een techniek die 

nog versterkt werd in het andere aanwezige tijdsconcept: het discours van het allochronisme 

en de temporal lag.  

Het allochronistisch discours wordt vooral toegepast op de Ottomaanse bevolking. Het 

concept van de temporal lag, dat Todorova onder meer baseerde op de theorieën van Fabian’s 

allochronisme, is zeer duidelijk aanwezig in het opkomende sociaal evolutionisme, waarbij 

men veschillende samenlevingen onderscheidt op basis van hun ontwikkeling. Hierbij stond 

West-Europa aan de top en ging men ervan uit dat alle andere samenlevingen, mits ze de 

juiste aanpassingen doorvoerden, dit niveau ook konden behalen. Het sociaal evolutionisme is 

duidelijk aanwezig in de kranten, ook in verband met de berichtgeving over de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog. Maar het komt slechts volledig tot uiting als wordt toegepast op de 

Grieken. Zij worden niet alleen weergegeven als het spiegelbeeld van hun zogenaamde 

voorouders uit de klassieke oudheid, maar ook als een bevolking die op de 

ontwikkelingsschaal ver achter liep op West-Europa. Maar het verschil met de Ottomanen, die 

door de Europese kranten ook als barbaren werden gezien, was hun mogelijkheid tot 

ontwikkeling. De Grieken waren maar in een tijdelijke staat van barbaarsheid geraakt, en dat 

dan nog door de schuld van de Ottomaanse overheersing. De Ottomanen werden gezien als de 

‘Barbariser of others’. De Grieken waren na en door hun onderwerping door de Ottomanenin 

de 15de eeuw gestopt met ontwikkelen op politiek, sociaal, cultureel en economisch vlak. 

Maar volgens het discours waren ze niet gedoemd tot deze staat van barbaarsheid, want zo 

gauw ze de onafhankelijkheid van de Ottomanen zouden bereiken, zouden ze zich zonder 

enige probleem razendsnel kunnen ontwikkelen tot het niveau van West-Europa. De 

Ottomanen daarentegen werd deze mogelijkheid tot ontwikkeling ontzegd. Ze werden, ook 

hier met het basisconcept van Othering, afgeschilderd als een barbaarse samenleving. De 

Ottomanen waren in de ogen van de bestudeerde kranten een bevolking die zich afkeerde van 

wetenschap, sociale en culturele verrijking, en ontwikkeling en vooruitgang in het algemeen. 

Het Ottomaanse Rijk werd beschreven als een stagnerende maatschappij, zonder enige 

dynamiek en verandering. We zien dus dat het sociaal evolutionisme volledig geldt voor de 

Grieken, daar waar ze beschreven worden als barbaren in plaats van eeuwige helden. Zij 

hadden de kans tot ontwikkeling, een idee inherent aan het sociaal evolutionisme. De 

Ottomanen wordt deze kans ontzegd. 

Het onderzoek naar tijdsconcepten binnen het discours rond de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog maakt dus duidelijk dat deze niet genegeerd mogen worden in 
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discoursonderzoek, en dat het zelfs mogelijk is om er een volledige studie aan te wijden. De 

tijdsconcepten zijn echter maar een deel van het discours dat gevoerd werd rond de 

Ottomanen en de Grieken tijdens deze opstand. Daarnaast speelden ook andere elementen een 

grote rol, waaronder bijvoorbeeld religie, waarvan het belang niet onderschat mag worden. 

Verder onderzoek naar tijdsconcepten binnen het discours rond andere opstanden, oorlogen en 

historische gebeurtenissen zouden zeker interessant zijn, en het is een nog weinig ontgonnen 

terrein in de geschiedwetenschap en de discoursanalyse. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Verklaring van Ypsilanti – 17 april 1821 – Arnhemsche Courant 

Welaan! Voor geloof en vaderland! Het oogenblik is gekomen, Grieken, Sedert langen tijd 

strijden Europa’s volken voor eigendom en vrijheid; zij roepen u tot navolging op, en de 

vrijgewordenen zoeken met inspanning van alle krachten, deze vrijheid, waarin zij hun 

hoogste geluk aanschouden, te handhaven. Onze vrienden en broeders, de Serviers, de 

Sullioten, en de Bosniers zijn strijdvaardig, en geheel Epirus, waar wij insgelijks de geestdrift 

ontvlamden, verwacht ons gewapend. Europa ziet met weerzin op onze langere 

werkeloosheid: geheel Griekenland vereenige zich met eenen wil. Het trompettergeschal en 

het gedruisch der wapenen roepen u tot den strijd: Europa verwacht wonderen van dapperheid 

van u: onze tijrannen beven, en maken zich tot de vlugt gereed.  

De beschaafde volken van Europa, zich met de bevestiging van hun eigen welzijn bezig 

houdende, eischen tevens de vrijheid van Griekenland, daar zij de regtvaardigheid onzer zaak 

erkennen en de deugden onzer voorvaders vereeren – beloonen wij ons der dapperheid onzer 

voorvaders waardig, dan hebben wij tevens de gegronde hoop, dat ook anderen, uit liefde tot 

de vrijheid, zich bij ons zullen voegen – verzamelt u alzoo, vrienden: eene sterke mogendheid 

zal onze regten beschermen – Thans ziet gij u veracht en bespot; men keert u den rug toe, men 

acht u der vrijheid onwaardig; doch zoodra gij u tot één belang vereenigt, wie zal dan uwe 

mannelijke kracht kunnen weerstaan, al mogten ook zwakken, onmagtigen een weekhartigen 

als vijanden tegen u optreden? – Ervarene veldheeren juichen ons voornemen toe: daarom, gij 

manhaftige en edele Grieken, verzamelt u rondom uwe eigene slag-ordeningen, rukt aan, 

betoont u als vaderlandsche legioenen, en stort den ouden kolossus der dwingelandij ter aarde. 

De roepstem van uwe trompetten zullen de bewoners van Ioniën en van de Egeische zee 

volgen; de vreedzame schepen van uwe handeldrijvende broeders zullen met u strijden, en in 

alle havens der tijrannen dood en verderf verbreiden. Welke Griek zal bij de oproeping des 

vaderlands werkeloos blijven! Een vriend van Cesar vertoonde het bebloede kleed van den 

vermoorden regent, en geheel Rome stond tegen de moordenaars op. U toont het vaderland 

derzelfs wonden, het smeekt zuchtend om den bijstand zijner kinderen: wat wilt gij doen 

Grieken? Vrienden en beminnaars des vaderlands! De hemel zelf, bedroefd over onzen diepen 

val, billijkt onze onderneming. Wee ons echter, wanneer wij voor ons gelukt, voor onze 

vrijheid niet het uiterste wagen! Dan gewis zou de tijran slechts nog woedender, ons ongeluk 

slechts nog grooter worden, alle onheil zou dan nog drukkender op onze hoofden vallen.- Heft 
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uwe oogen maar op, broeders! Aanschouwt uwen deerniswaardigen toestand, uwe ontheiligde 

tempels, uwe dochters den wellust van barbaren prijsgegeven, uwe geplunderde huizen, uwe 

verwoeste velden u zelven onzalige slaven. – Zou het niet eindelijk tijd zijn, om het 

onverdragelijke juk af te werpen, het vaderland te bevrijden? – Legt al het ongrieksche af, 

zwaait de vaandels, slaat het kruis, en gij zult overal zegevieren, en het vaderland en den 

godsdienst van de beschimping der godloozen redden. Wei van u, edele Grieken, zal het 

vaderland niet gaarne van zijne kluisters willen bevrijden? Het volk verzamele zich en werve 

strijders voor dit verheven doel aan. Voor alles echter moet er eendragt heerschen. De rijken 

onder u moeten een deel van hun vermogen opofferen, de priesters door leer en voorbeeld den 

volke moed inboezemen, en de aan buitenlandsche hoven dienende burgerlijke en militaire 

ambtenaren moeten hunne posten nederleggen, onder welke regering zij zich ook bevinden. 

Zij moeten allen voor het groote doel ijveren, en hierdoor aan het vaderland de oude schuld 

betalen. Gelijk het edele mannen betaamt, moeten zij allen zich zonder tijdverlies wapenen, 

en ik beloove u binnen kort de overwinning, en met haar alle geluk. Stelt tegen gene verwijfde 

slaven, tegen gene huurlingen, een dapper volk over, en betoont u zelven als  ware 

afstammelingen van de helden der oudheid. – Getuige van uwen strijd zal Spanje zijn, dat 

alleen en allereerst het grootste leger van eenen tijran overwon. – Deze vereeniging van 

medeburgers voor God en de wetten, onder eenen veldheer, die gehoorzaamheid eischt, 

vordert wel moed en standvastigheid, doch de overwinning isook zeker ons deel, en zal onze 

krijgshaftige aanvoerders met de laauweren des roems bekroonen? Zij zal onze vaderlandsmin 

in het schoonste licht stellen, onze namen opteekenen in de jaarboeken der onsterfelijkheid, 

tot voorbeeld van het nageslacht. Het vaderland zal de gewilligen beloonen, en zijnen 

regtschapen kinderen zal het den prijs der eere en des roems toedeelen: die echter onwillig 

zijn, zal het bestraffen, verbannen als bastaarden der Asiaten, en hunne namen, als verraders, 

vervloeken tot in de laatste geslachten. – Nu roep ik u bij vernieuwing op, mannen! Moedige 

Grieken! Laat ons het verpletterde vaderland bevrijden! Wij zullen tusschen Macedonien en 

Termopijle onze legers opstaan- Wij zullen den oorlog tusschen de graven onzer voorvaders 

voeren, daar, waar zij vielen in den strijd voor hunne vrijheid. Het bloed der Tyrannen moet 

verzoenen de schimmen van Epomindas en Trasibulus, die de dergi tijrannen verdreven, de 

schimmen van Armodius en Aristogiton, die het Juk van de Phisistratus afwierpen, van 

Timoleon, die de vrijheid van Korinthe en Syracuse herstelde, vooral echter de schimmen van 

Miltiades, Themistocles, Leonidas en der drie honderden, die tegen de Persen gevallen zijn. 

Te wapen roept ons het vaderland!  
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Jassij, den 24. Febr. (8 maart) 1821 

Alexander Ypsilanti, 

Prins van het Rijk. 163 

  

                                                            
163 Arnhemsche Courant, 17 april 1821. 
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