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Inleiding. Karaktermoord is een tijdloos wapen

Edwina Hagen en Martijn Icks

Abstract
Introduction. Character assassination, a timeless weapon
Character assassination is the deliberate destruction of an individual’s reputation or credibility. 
While the term itself is relatively new, the practices it describes can be found in virtually 
all cultures and historical epochs. Despite their great variety, character attacks share f ive 
common aspects or pillars: they involve an attacker, a target, a medium, an audience and 
they take place in a particular cultural, political and technological context. In recent times 
there has been a surge in scholarship on character assassination from a range of academic 
disciplines, including political science, rhetoric and communication studies. This thematic 
issue will explore the historical dimensions of character assassination and the challenges 
and opportunities that come with it. It will focus in particular on the role that various 
media – ranging from Roman histories and medieval chronicles to nineteenth-century 
cartoons – have played in shaping practices of character assassination throughout the ages.

Keywords: character assassination, reputation, slander, image building

De uitvinding van de boekdrukkunst is in 
Nederland tot het einde van de negentiende 
eeuw groots gevierd als een (vermeend) 
vaderlandse uitvinding. Toch zag men ook 
toen al dat er aan deze mediarevolutie 
ook minder fraaie kanten zaten. Dankzij 
de drukpers konden – snel en op grote 
schaal – ‘schand- en schotschriften’ in om-
loop worden gebracht die ‘de deugd honen 
en eer aanranden’, schreef bijvoorbeeld de 
hoogleraar en staatsman J.H. van der Palm.1 
Dat was in de Republiek een reëel bestaand 
probleem. Vooral in politiek turbulenter 
tijden censureerden Staten en steden nogal 
eens ‘eer-rovende’ publicaties gericht tegen 

1 J.H. van der Palm, Redevoering op het vierde eeuwfeest 
van de uitvinding van de boekdrukkunst (Haarlem 1823).

(publieke) personen als vorsten of regen-
ten.2 De Patriottentijd (1780-1787) was zo’n 
periode: ‘De toenmalige tijden waren [zelfs] 
vruchtbaarder dan misschien immer eenige, 
althans uit onze Geschiedenis, in lastertaal 
en eer-roof ’, noteerde een redacteur van 
het tijdschrift De Vaderlandse Letteroefe-
ningen.3 Casussen uit deze begintijd van 
onze democratie zijn er inderdaad te over. 
De Amsterdamse burgemeester E.F. van 
Berckel bijvoorbeeld, in 1780 in diskrediet 

2 I. Leemans, ‘Censuur als onmacht. De omstreden 
Nederlandse publieke ruimte 1660-1760’, in: M. Matthijs-
sen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid 
in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam 2011) 
45-58.
3 De Vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam 1793) 
722.
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geraakt door zijn geheime onderhandelin-
gen met het revolutionaire Amerika, zag 
zich genoodzaakt zijn ‘persoon en gedrag’ 
publiekelijk schriftelijk te verdedigen tegen 
‘een Eerroovend Libel’ van zijn politieke 
tegenstrever J. Rendorp, die hem (vergeefs) 
tot aftreden had proberen te dwingen.4

Politieke f iguren die elkaar in het 
openbaar zoveel mogelijk reputatieschade 
proberen toe te brengen om de andere partij 
van het politieke toneel te stoten en daarbij 
gebruik maken van het machtige wapen van 
de pen, de drukpers, en wat er verder in hun 
tijd voorhanden is aan mediavormen, is niet 
iets typisch achttiende-eeuws of Nederlands, 
maar van álle tijden en samenlevingen. Ook 
de hedendaagse nationale en internationale 
politiek kent genoeg voorbeelden: denk bij-
voorbeeld aan het ‘Hans Brusselmans’-spotje 
waarmee de SP in 2019 Frans Timmermans 
op de korrel nam als machtsdronken euro-
craat.5 Of aan de manier waarop president 
Trump zijn tegenstanders wegzette in zijn 
beruchte tweets. Het via de media kaltstellen 
van politieke rivalen valt precies onder het 
complex van menselijke machtsgedragingen 
dat onderzocht wordt in dit themanummer. 
Het verleden kent voor deze gedragingen 
talrijke woorden die in betekenis verwant 
zijn, zoals smaad, laster, belediging en het 
al gepasseerde ‘eerroof’. Hier kiezen we, om 
nog toe te lichten redenen, voor één over-
koepelende moderne term: karaktermoord.

Het lijdt geen twijfel dat het zwartmaken 
van politieke tegenstanders een uiterst actu-
eel thema is. Zowel in Europa als daarbuiten 

4 De Vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam 1793) 
71-77; 627-635.
5 M. Icks & E.B. Shiraev, ‘Introduction’, in: Idem (eds.), 
Character Assassination throughout the Ages (New York 
2014) 1-13, aldaar 4-5; M. Icks, E.B. Shiraev, J. Keohane & 
S.A. Samoilenko, ‘Character assassination: Theoretical 
framework’, in: S.A. Samoilenko e.a. (eds.), Routledge 
Handbook of Character Assassination and Reputation 
Management (New York 2020) 11-24, aldaar 12-13.

is de laatste decennia een gepolariseerd 
politiek klimaat ontstaan waarin de te-
genstellingen tussen partijen lijken te zijn 
verscherpt en de toon van het politieke en 
maatschappelijke debat harder is geworden.6 
Deze ontwikkeling hangt nauw (maar niet 
uitsluitend) samen met de opkomst van 
populistische stromingen, die vaak fel van 
leer trekken tegen een veronderstelde ‘elite’ 
en persoonlijke aanvallen niet schuwen.7 
Vanuit diverse academische disciplines 
zoals de politicologie en communicatiewe-
tenschappen worden pogingen ondernomen 
om deze ontwikkelingen te duiden. Daarbij 
zijn ook karaktermoord en aanverwante 
thema’s zoals negative campaigning sterker 
in de belangstelling komen te staan.

Historisch perspectief

Binnen de geschiedwetenschap staat het 
imago van politieke leiders reeds lang in 
de belangstelling. Veel onderzoek heeft 
zich erop gericht hoe prominente vorsten 
zoals Augustus en Lodewijk XIV zich 
door middel van kunst, architectuur en 
ceremoniële optredens in de publieke sfeer 
prof ileerden.8 Er is ook aandacht geweest 
voor aanvallen op het positieve imago van 

6 M.J. Hetherington & Th.J. Rudolph, Why Washington 
Won’t Work: Polarization, Political Trust, and the Gover-
ning Crisis (Chicago 2015); L. Mason, Uncivil Agreement: 
How Politics Became Our Identity (Chicago 2018); M. 
Moral, ‘The bipolar voter: On the ef fects of actual 
and perceived party polarization on voter turnout in 
European multiparty democracies’, Political Behavior 
39 (2017) 935-965.
7 C. Mudde, On Extremism and Democracy in Europe 
(Londen-New York 2016); S. van Kessel, ‘Character attacks 
by Dutch populist radical right leader Geert Wilders’, 
in: Samoilenko (eds.), Routledge Handbook of Character 
Assassination, 131-143.
8 P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (vijfde 
druk; München 2009); P. Burke, The Fabrication of Louis 
XIV (New Haven-Londen 1992).
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De hertog van Alva wordt afgebeeld als kinderverslindende kannibaal in dit pamflet van Nederlandse 
opstandelingen. De onthoofde lijken van de graven Egmont en Horne liggen aan zijn voeten.

Anoniem, Alva vermoordt de onschuldige inwoners van de Nederlanden (ca. 1572). rijksmuseum Amsterdam
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vooraanstaande historische f iguren door 
hun politieke tegenstanders en critici. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan Romeinse keizers 
die postuum werden zwartgemaakt, maar 
ook aan personen als de Hertog van Alva, de 
Franse koningin Isabella van Beieren en de 
Engelse staatsman en wetenschapper Fran-
cis Bacon.9 Deze casestudies staan echter 
grotendeels op zichzelf: ze worden niet in 
een overkoepelend theoretisch raamwerk 
geplaatst en bedienen zich niet van hetzelfde 
vocabulaire.

Andere historici hebben hun net breder 
uitgeworpen en zich bijvoorbeeld gericht op 
het gebruik van de smaadrede in de Romein-
se retorica of de rol van lasterpamfletten in 
het Frankrijk van het Ancien Régime en de 
Revolutie.10 Ook zij plaatsen hun bevindingen 
echter zelden in een breder historisch kader 
dat de periode van onderzoek overstijgt, 
waardoor de overeenkomsten en verschil-
len tussen praktijken van karaktermoord in 
verschillende historische contexten onderbe-
licht blijven. Vergelijkingen met hedendaagse 
gevallen van karaktermoord ontbreken goed-
deels. Net als in andere wetenschappen zijn 
er dus talrijke historische onderzoeken aan 
te wijzen die zich richten op verschijnselen 
die zich (volgens de door ons voorgestelde 
benadering) als karaktermoord laten clas-
sif iceren, of daaraan verwant zijn, maar 
zonder deze specifieke term te bezigen. Toch 
zou het historisch onderzoek, net als andere 

9 J. Elsner & J. Masters (eds.), Reflections of Nero: Cul-
ture, History, & Representation (Londen 1994); J. Tanis & 
D. Horst, Images of Discord: A Graphic Interpretation of the 
Opening Decades of the Eighty Years’ War (Grand Rapids, 
MI 1993); T. Adams, The Life and Afterlife of Isabeau of 
Bavaria (Baltimore 2010); N. Mathews, Francis Bacon: 
The History of a Character Assassination (New Haven 
1996).
10 C. Smith & R. Covino (eds.), Praise and Blame in 
Roman Republican Rhetoric (Swansea 2011); R. Darnton, 
The Devil in the Holy Water, or The Art of Slander from 
Louis XIV to Napoleon (Philadelphia 2010).

vakgebieden, gebaat zijn bij de ontwikkeling 
van een methodologie voor een interdisci-
plinaire aanpak. Een eerste poging daartoe 
was de bundel Character Assassination 
throughout the Ages (2014), waarin wordt 
getracht een vocabulaire te ontwikkelen om 
praktijken van karaktermoord van het oude 
Rome tot de moderne tijd te beschrijven en 
in een vergelijkend perspectief te plaatsen. 
Deze aanpak is in de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een heel eigen interdisciplinair en 
internationaal georiënteerd onderzoeksveld.11 
Vorig jaar resulteerde dit in de publicatie 
van het Routledge Handbook of Character 
Assassination and Reputation Management, 
een bundel die het fenomeen karaktermoord 
vanuit verschillende academische perspec-
tieven – waaronder naast historische bij-
voorbeeld ook politicologische, retorische en 
communicatiewetenschappelijke – belicht. 
Nieuwe publicaties staan op stapel.12

Met hun meer brongerichte en diachrone 
onderzoekstraditie die de bestudering en 
duiding van primaire brontypen en data 
centraal stelt, zijn historici bij uitstek in staat 
de complexiteit van karaktermoordcasussen 
te begrijpen vanuit onderliggende context-
specifieke mediale en politieke processen. Zij 
kunnen de grotere lijnen in kaart brengen. 
Historisch – vooral kwalitatief – brongericht 
onderzoek dat karaktermoord thematiseert 
als onderzoeksobject draagt dan ook bij 
aan het besef dat we niet met een nieuw 
verschijnsel te maken hebben, maar met een 
praktijk die door de eeuwen heen in allerlei 
culturen een rol heeft gespeeld. Historisch 

11 Deze bundel werd gepubliceerd naar aanleiding 
van het interdisciplinaire colloquium ‘Character assas-
sination: The art of defamation throughout the ages’ dat 
Martijn Icks en Eric Shiraev in 2011 aan de Universiteit 
van Heidelberg organiseerden.
12 Onder andere de congresbundel n.a.v. het internati-
onale congress ‘Auto/Biography and Reputation Politics’ 
aan de Universiteit van Wenen (6-8 februari 2020).
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onderzoek heeft oog voor de constanten én 
een scherp oog voor tijd- en cultuurgebonden 
factoren, in casu de grote variëteit in de 
historische (publieke) verschijningsvormen 
van karaktermoord.

De geoefende omgang van historici met 
primaire bronnen die door een brede ver-
scheidenheid aan periode-specialismen en 
kennis van zeer uiteenlopende brontypen de 
mediageschiedenis in de volle breedte omvat-
ten, is juist voor de studie van karaktermoord 
van onschatbare waarde. De belangrijkste 
omslagmomenten van versterkte toename 
van dit al zo lang bestaande fenomeen vallen, 
zo is althans de stelling van dit themanum-
mer, namelijk niet los te zien van historische 
veranderingen in de media- en communica-
tietechnologie, in nauwe samenhang met 
politieke machtsverschuivingen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de vanaf de laat-achttiende 
eeuw sterk gegroeide invloedssfeer van de 
massamedia, die mede heeft plaats kunnen 
grijpen onder invloed van de opkomst van 
de democratische rechtsstaten, maar ook 
dankzij bijbehorende idealen rondom de 
vrijheid van meningsuiting en drukpers, dito 
constitutionele wetgeving, én de opkomst 
van Habermas’ openbare sfeer.13

De recentelijke opmars van de telecom-
municatie, en andere informatiesectoren 
die een grote economische waarde verte-
genwoordigen, sorteert weer andere effecten 
op de maatschappij, zoals versnelling en 
het bereik van een veel groter publiek op 
nationaal en zelfs mondiaal niveau. Anders 
dan in voorgaande eeuwen beïnvloeden de 
media van nu niet meer alleen de opinie, 
maar vormen ook voor het te beïnvloeden 
publiek zelf een platform voor uitwisseling 
(mediatisering). Daarbij werken de moderne 
gedigitaliseerde massamedia ook nog eens als 

13 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Ge-
sellschaft (Berlijn 1962).

een vergrootglas voor veranderende politieke 
normen en daarmee als een voor karakter-
moord bevorderende factor. Voorbeelden zijn 
de huidige toegenomen politieke personen-
cultus en de door de media versterkte zicht-
baarheid van door politici en toeschouwers 
beleefde gevoelens, de ‘emocratie’. Al dit soort 
historische, met politieke veranderingen 
nauw verbonden mediaontwikkelingen 
hebben als vanzelf ook hun weerslag op het 
verschijnsel karaktermoord.

Door de historische mediaveranderingen 
in nauwe relatie met cultuurpolitieke ontwik-
kelingen als invalshoek voor de bestudering 
van karaktermoord te nemen, wordt een 
hedendaags fenomeen, dat terecht vaak als 
typerend voor het verhitte politieke klimaat 
van deze tijd wordt beschouwd, van een be-
langrijke historische dimensie voorzien. Juist 
het feit dat we in veel opzichten vergelijkbare 
praktijken van karaktermoord in zulke di-
verse historische culturen kunnen terugvin-
den, maakt dit tot een vruchtbaar terrein van 
onderzoek. Het biedt onderzoekers immers de 
mogelijkheid om interculturele vergelijkin-
gen te maken tussen samenlevingen die op 
politiek, sociaal-cultureel en technologisch 
vlak heel verschillend in elkaar zitten. Door 
gevallen van karaktermoord in verschillende 
historische contexten aan de hand van plaats- 
en tijdgebonden media-uitingen systematisch 
met elkaar te vergelijken, kunnen we meer 
inzicht krijgen in de manier waarop deze 
praktijken door wisselende politieke, sociaal-
culturele en technologische omstandigheden 
worden beïnvloed.14

Om (media)praktijken van karaktermoord 
door de eeuwen heen in vergelijkend per-
spectief te plaatsen, gaan we in onze metho-
diek uit van vijf aspecten of ‘pijlers’. Bij elke 

14 Voor het belang van een interculturele benadering 
van karaktermoord, zie: E.B. Shiraev, ‘Cross-cultural 
comparisons of character assassination’, in: Samoilenko, 
Routledge Handbook of Character Assassination, 63-72.
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poging tot karaktermoord is er sprake van 
een aanvaller die via een bepaald medium 
probeert een doelwit te beschadigen in de 
ogen van een publiek. De vorm van de aanval 
wordt mede bepaald door de culturele, poli-
tieke en technologische context waarin deze 
plaatsvindt. Omdat deze vijf pijlers deel uit-
maken van elke poging tot karaktermoord, 
kunnen ze als basis dienen om verschillende 
gevallen met elkaar te vergelijken.

In dit themanummer richten we de aan-
dacht in het bijzonder op twee van de zojuist 
genoemde vijf pijlers van karaktermoord, 
namelijk het slachtoffer, of doelwit (vaak een 
politieke f iguur) en het type medium of de 
media. Dit plaatst ons als historici voor een 

aantal specif ieke vakgebonden uitdagin-
gen, waarop we hierna nader ingaan. Eerst 
behoeft onze inzet van de term ‘karakter-
moord’, in het dagelijks taalgebruik tamelijk 
los gehanteerd, een nadere toelichting.

Karaktermoord

De term karaktermoord is nauw verwant 
aan begrippen als smaad en laster, maar valt 
daar niet helemaal mee samen. Smaad en 
laster worden vooral gebruikt als juridische 
aanduiding voor een vorm van belediging 
die kan leiden tot strafvervolging. Karak-
termoord is een bredere term die niet per 

In de propaganda van Octavianus werd Marcus Antonius voorgesteld als een losbol die zijn Romeinse roots 
vergat en zich door Cleopatra liet meesleuren in een wereld van oriëntaalse decadentie.

Gerard de Lairesse, het feestmaal van Cleopatra (ca. 1675-1680). rijksmuseum Amsterdam
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se naar een strafbaar feit hoeft te verwijzen, 
al nemen raadsmannen het woord soms 
wel in de mond en is het terug te vinden 
in vele recente rechterlijke uitspraken en 
jurisprudentie van civiele procedures.15 Wij 
verwijzen met de term karaktermoord naar 
het moedwillig en publiekelijk beschadigen 
van iemands reputatie of geloofwaardigheid. 
Dat gebeurt door middel van karakteraanval-
len, waarbij we bijvoorbeeld kunnen denken 
aan smaadredes en spotdichten, maar ook 
aan methodes die gewoonlijk niet als vormen 
van smaad of laster worden gezien, zoals het 
verminken van een standbeeld of het afdwin-
gen van een bekentenis in een showproces.

Vanuit een historisch perspectief is karak-
termoord een betrekkelijk nieuwe term. Het 
is feitelijk een anachronisme. In onze taal is 
het woord bijvoorbeeld pas echt ingeburgerd 
geraakt vanaf de jaren tachtig van de vorige 
eeuw (zie de afsluitende bijdrage van Hagen). 
Het feit dat historische culturen geen exact 
equivalent van het woord ‘karaktermoord’ 
kenden, wil echter niet zeggen dat de praktij-
ken waar het aan refereert niet plaatsvonden. 
Integendeel: er is karaktermoord gepleegd in 
vrijwel alle historische periodes en samen-
levingen, van het klassieke Athene tot de 
Sovjetunie. Op keizers en koninginnen, bis-
schoppen en generaals, denkers en dichters. 
Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld 
uit de Oudheid betreft Cleopatra en Marcus 
Antonius, die op allerlei manieren werden 
bespot en belasterd in de propaganda van 
Octavianus, de latere keizer Augustus. Ook 
in middeleeuwse en vroegmoderne culturen 
werd de reputatie van individuen moedwillig 
beschadigd door aanvallers die daar baat 

15 https://jure.nl/karaktermoord (geraadpleegd op 
3 maart 2020). In maart 2020 diende bijvoorbeeld het kort 
geding dat politicus Thierry Baudet wegens vermeende 
‘karaktermoord’ aanspande tegen het tv-programma 
Buitenhof.

bij dachten te hebben.16 ‘Karaktermoord’ 
biedt een nuttige lens om deze historische 
praktijken scherp in beeld te krijgen en in 
een vergelijkend perspectief te plaatsen.

Een nadere aanscherping van onze defini-
tie is evenwel op zijn plaats. We spreken van 
karaktermoord wanneer aan een aantal voor-
waarden is voldaan.17 Ten eerste kijken we al-
leen naar karakteraanvallen op individuen en 
laten aanvallen op de reputatie van bedrijven, 
organisaties, landen of bevolkingsgroepen 
buiten beschouwing. Door zo’n brede focus 
zou de term te veel aan scherpte verliezen.

Ten tweede zien we karaktermoord als 
een strategisch middel dat wordt ingezet om 
een bepaald doel te bereiken. Vaak is dat het 
zwartmaken van een politieke tegenstander 
om zo de eigen positie te verbeteren, maar er 
zijn ook andere motieven denkbaar, zoals het 
ondermijnen van een wereldbeeld of ideologie. 
Door de integriteit van klimaatwetenschap-
pers en ‘groen icoon’ Greta Thunberg in 
twijfel te trekken, kan men bijvoorbeeld het 
idee bestrijden dat de aarde door menselijk 
toedoen aan het opwarmen is en zo gevestigde 
belangen verdedigen.18 Het punt is dat karak-
teraanvallen altijd de opzet hebben iemand te 
beschadigen. Als een politicus reputatieschade 
oploopt door een ‘bedrijfsongeval’ – bijvoor-
beeld doordat een microfoon ongemerkt aan 
was blijven staan – is er geen sprake van opzet 
en dus ook niet van karaktermoord.

Een derde en laatste criterium is dat karak-
teraanvallen per definitie in de publieke of op 
zijn minst semipublieke sfeer plaatsvinden. 
Het doel is immers om anderen ervan te 

16 Icks & Shiraev (eds.), Character Assassination 
throughout the Ages; L. Borgies, Le Conflit propagandiste 
entre Octavien et Marc Antoine. De l’usage politique de la 
uituperatio entre 44 et 30 a. C. n. (Brussel 2016).
17 Icks & Shiraev, ‘Introduction’, 5-6; Icks, Shiraev, 
Keohane & Samoilenko, ‘Theoretical framework’, 13.
18 G. Knight & J. Greenberg, ‘Talk of the enemy: Ad-
versial framing and climate change discourse’, Social 
Movement Studies 10 (2011) 323-340.
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overtuigen dat het doelwit een gebrekkig 
karakter heeft of in andere opzichten moreel, 
intellectueel of emotioneel tekortschiet. 
Anders gezegd, het gaat om de perceptie van 
iemands karakter, ofwel diens reputatie in 
de ogen van anderen. Een belediging die in 
een privé-context wordt geuit valt dus buiten 
onze definitie. Het beoogde publiek kan heel 
breed zijn – bijvoorbeeld het electoraat van de 
Verenigde Staten – of heel beperkt – bijvoor-
beeld de leden van de Romeinse senaat – al 
naar gelang de relevantie van de groep voor de 
aanvaller en het doel dat hij of zij wil bereiken.

Wat voor ons géén criterium is, is het 
waarheidsgehalte van de beschuldigingen 
aan het adres van het doelwit, al is nader 
onderzoek naar het begrip waarheid in 
deze context zeker nuttig. In het dagelijks 
taalgebruik spreekt men slechts van karak-
termoord als iemand ten onrechte aan de 
schandpaal wordt genageld. Ook feitelijk 
juiste informatie kan echter worden ge-
bruikt om iemands reputatie moedwillig te 
beschadigen, bijvoorbeeld door de buitenech-
telijke affaire van een presidentskandidaat te 
onthullen. We maken dus geen onderscheid 
tussen ‘terechte’ en ‘onterechte’ aanvallen.

Karakter

Behalve de hierboven genoemde def ini-
tiekwesties rond het te hanteren karakter-
moordbegrip, is een andere uitdaging voor 
historici de duiding van ‘karakter’, in dit geval 
in relatie tot het doelwit van een aanval. Net 
als de Engelse term character wordt karakter 
in het Nederlands gebruikt om te verwijzen 
naar iemands aard of inborst, waarbij vooral 
morele eigenschappen centraal staan. Wan-
neer we spreken over een ‘man van karakter’ 
roept dat associaties met eerlijkheid, dap-
perheid en andere deugden op. Uiteraard 
zijn die deugden sterk cultureel-historisch 

bepaald en kunnen ze verschillen naargelang 
het gender, de klasse en de etniciteit van 
het individu. Iemands reputatie behelst een 
publiek oordeel over diens karakter en is dus 
sterk afhankelijk van de waarnemer.

Rond het begrip ‘karakter’ bestaat een 
omvangrijk historisch discours met onder 
andere politiek-theoretische, psychologische, 
retorische, medische en antropologische di-
mensies.19 Binnen het veld van de imagologie 
gaat de aandacht uit naar de manier waarop 
het karakter van collectieven zoals landen of 
volkeren door middel van teksten en andere 
media wordt geconstrueerd. Verwant aan deze 
benadering is het onderzoek naar vijandbeel-
den, die eveneens vaak betrekking hebben op 
complete landen, volkeren of sociale groepen 
en deze in zeer zwarte termen afschilderen.20 
Zulke stereotypes en clichés kunnen ook bij 
karaktermoord een rol spelen, omdat ze vaak 
worden ingezet om iemand vanwege haar 
nationaliteit of etniciteit verdacht te maken.

Veel historisch onderzoek heeft zich 
toegespitst op het karakter van indivi-
duen, ofwel de vraag welke persoonlijke 
eigenschappen in verschillende culturen 
werden verbonden met karakter, eer, of 
aanverwante begrippen die getuigen van 
een deugdzame inborst.21 Daarbinnen is het 

19 Zie bijvoorbeeld M. Garber, Character: The History 
of a Cultural Obsession (New York 2020), waarin veel 
aspecten van karakter aan bod komen.
20 M. Beller & J. Leerssen (eds.), Imagology: The Cultural 
Construction and Literary Representation of National Charac-
ters: A Critical Survey (Amsterdam 2007); S. Keen, Faces of the 
Enemy: Reflections of the Hostile Imagination (San Francisco 
1986); A.K. Flohr, Feindbilder in der internationalen Politik. 
Ihre Entstehung und ihre Funktion (Münster-Hamburg 1991).
21 Zie onder andere M. Jacotot, Question d’honneur. Les 
notions d’honos, honestum et honestas dans la République 
romaine antique (Rome 2013); T. Lendon, Empire of Honour: 
The Art of Government in the Roman World (Oxford 1997); 
Th. Fenster & D.L. Smail (eds.), Fama: The Politics of Talk 
and Reputation in Medieval Europe (Ithaca – Londen 2003); 
J. Bos, Reading the Soul: The Transformation of the Classical 
Discourse on Character, 1550-1750 (dissertatie; Leiden 2003).
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ook vaak gegaan over welke eigenschappen 
van belang moesten worden geacht voor 
deelname aan het politieke leven of het 
uitoefenen van macht. De opvattingen over 

de kwaliteiten waarover regenten, koningen 
of presidenten voor het vervullen van hun 
ambt dienden te beschikken, zijn door de 
tijd heen steeds veranderd naar gelang de 

Duivels storten paus Leo X in het hellevuur in een protestants pamflet. Houtsnede van Lucas Cranach de Oude 
voor passional Christi und Antichristi (1521-22).

Rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-4464(R)



 Guest (guest)

IP:  146.50.144.62

On: Tue, 15 Feb 2022 12:33:29

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS

INLEIDING. K ARAK TERMOORD IS EEN TIJDLOOS WAPEN196

politieke omstandigheden. In de politieke 
taal van het klassieke republicanisme lag 
de nadruk op deugdzaamheid; in het ver-
lichte idioom meer op sociabiliteit.22 De 
professionalisering van de beroepspoliticus 
is een relatief modern fenomeen. Bij iedere 
nieuwe vorm van politiek – monarchaal, 
dictatoriaal of democratisch – hoort weer 
een nieuw type leider: van charismatisch tot 
consensusgericht, van warm en emotioneel 
tot juist koelbloedig.23 De bestudering van 
historische karaktermoordgevallen legt vaak 
precies de eigenschappen bloot waarop lei-
ders in een bepaalde periode en samenleving 
klaarblijkelijk konden worden afgerekend, of 
waar ze juist om werden gewaardeerd.

Historische vraagstukken

Waar de historisch onderzoeker van karak-
termoord zich dus rekenschap van moet 
geven is het feit dat de meeste historische 
karakteraanvallen niet in een democrati-
sche context, maar binnen andere politieke 
systemen hebben plaatsgevonden. Omdat 
het leeuwendeel van het onderzoek naar 
contemporaine karaktermoord juist wel over 
democratieën gaat, met name over de Ver-
enigde Staten, kunnen de inzichten van dit 
onderzoek niet zondermeer op historische 
samenlevingen worden toegepast. Historici 
staan dus voor de vraag hoe karaktermoord 
‘werkt’ in een niet-democratische context, 

22 M. van Gelderen & Q. Skinner (eds.), Republicanism: 
A Shared European Heritage (2 delen; Cambridge 2002). 
Voor Nederland: W. Velema, ‘Beschaafde republikeinen. 
Burgers in de achttiende eeuw’, in: R. Aerts & H. te Velde 
(eds.), De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke 
cultuur vanaf de middeleeuwen (Kampen 1998) 80-99.
23 Zie onder andere: D.A. Bell, Men on Horseback: The 
Power of Charisma in the Age of Revolution (Princeton 
2020). Voor Nederland: H. te Velde, Stijlen van leiderschap. 
Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (Amsterdam 
2002).

waarin het merendeel van de bevolking geen 
zeggenschap heeft over wie de politieke 
macht toekomt. Een verschijnsel dat zich 
daarbij vaak voordoet is dat karaktermoord 
postuum plaatsvindt, op het moment dat 
men van de heerser in kwestie niets meer 
te duchten had (zie met name het artikel van 
Van Nispen over keizer Caligula).

Historisch onderzoek naar karaktermoord 
en media biedt een waardevolle aanvulling 
op het politicologische en communicatief-
retorische onderzoek naar contemporaine 
gevallen, maar stelt ons ook voor een aantal 
uitdagingen. Karaktermoord vindt plaats 
via pamfletten, spotprenten en opruiende 
toespraken, maar tegenwoordig ook via 
campagnespotjes of memes die de ronde 
doen op het Internet. De pamfletten van 
Luther en zijn medestanders hekelden de 
Renaissance-pausen als verderfelijk hellege-
broed. Napoleon werd letterlijk gekleineerd 
in Engelse spotprenten.24 Iedere nieuwe 
vorm van communicatietechnologie bracht 
nieuwe mogelijkheden voor karaktermoord 
met zich mee, waardoor ook de impact van 
gepleegde karaktermoorden per periode en 
context verschilt. Om dit te kunnen wegen, 
moeten historici beschikken over een 
grondige brontechnische kennis, en het 
geanalyseerde materiaal kunnen plaatsen 
binnen de verschillende fasen van de me-
diageschiedenis.25 Het scala aan bronnen 
geschikt voor het karaktermoordonderzoek 
is evenwel oneindig breed: van politieke en 
literaire publicaties, tijdschriften, kranten, 
speeches, preken, visuele bronnen als spot-
prenten, cartoons, portretten en f ilms tot 

24 R.W. Scribner, For the Sake of Simple Folk: Popular 
Propaganda for the German Reformation (Oxford 1994); 
S. Burrows, ‘British propaganda and anti-Napoleonic 
feeling in the invasion crisis of 1803’, in: M. Lincoln (ed.), 
Nelson & Napoléon (Londen 2005) 125-130.
25 A. Briggs, P. Burke, A Social History of the Media: 
From Gutenberg to the Internet (Cambridge 2009).
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In Glanert’s opera Caligula (een bewerking van het beroemde toneelstuk van Albert Camus) viert de keizer 
naar hartenlust zijn waanzin en wreedheid bot – een getuigenis van het gitzwarte imago dat hem na 
tweeduizend jaar nog steeds aankleeft.

Christopher glanert, the English National opera at the London Coliseum 2012, UK. Johan persson/ArenapAL; www.arenapal.com
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(gedigitaliseerde) tekstcorpora voor taalkun-
dig onderzoek naar retorische technieken.

De mogelijkheden van receptieonderzoek 
– nog zo’n specif iek historisch onderzoeks-
probleem – zijn echter bij veel brontypen 
beperkt. Reacties op bijvoorbeeld Griekse en 
Romeinse geschriften zijn schaars, met als 
gevolg dat het effect van de aanvallen van 
verder terug in de tijd lang niet altijd, om 
niet te zeggen zelden, meetbaar is.

Het is een complexe vraag hoe de opkomst 
van het Internet en sociale media de impact 
van karakteraanvallen hebben beïnvloed. 
Ongetwijfeld is de drempel voor het lanceren 
van zulke aanvallen drastisch verlaagd. Wie 
een ander zwart wil maken, hoeft immers 
niet meer over zendtijd of een drukpers te 
beschikken. Van achter zijn of haar laptop 
of smartphone is iedere willekeurige per-
soon in staat om, eventueel anoniem, een 
giftige tweet of vileine column de wereld 
in te slingeren. Ook de doelwitzijde is ge-
democratiseerd. Karakteraanvallen treffen 
niet alleen meer de groten der aarde, maar 
ook de doorsnee burger. Een berucht geval is 
dat van Justine Sacco, een vrouw die in 2013 
argeloos een grap over haar reis naar Zuid-
Afrika op haar Twitter-account plaatste, 
door anderen als racist werd weggezet, in 
een online mediastorm belandde en haar 
baan verloor.26

Tegelijkertijd is er door de opkomst van 
sociale media zo’n kakofonie van stemmen 
ontstaan dat het voor de doorsnee internet-
gebruiker moeilijk is daar nog bovenuit te 
komen en een karakteraanval te lanceren 
die viraal gaat. Professionele karaktermoor-
denaars, zoals de werknemers van Russische 
trollenfabrieken, zetten daarom in op 

26 J. Ronson, ‘How one stupid tweet blew up Justine 
Sacco’s life’, The New York Times (12 februari 2015): https://
www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one- 
stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html (geraad-
pleegd op 4 maart 2020).

grootscheepse, gecoördineerde campagnes 
om hun doelwitten online te beschadigen.27

Casestudies

De artikelen in dit themanummer onderzoe-
ken de wisselwerking tussen karaktermoord 
en media in verschillende historische 
contexten. We hebben ervoor gekozen om 
ons te beperken tot het politieke domein, 
dat sowieso een van de meest vruchtbare 
voedingsbodems voor karaktermoord biedt. 
De geselecteerde casestudies beslaan de 
periode van de oudheid tot de moderne tijd 
en hebben betrekking op een breed scala aan 
media, van historiograf ie en pamfletten tot 
brieven, kranten en cartoons. Drie artikelen 
hebben betrekking op Nederland, de overige 
staan in een internationale context.

Henri van Nispen analyseert hoe Ro-
meinse geschiedschrijvers en biografen 
postuum de inktzwarte reputatie van keizer 
Caligula construeerden. In het artikel van 
Bart van Hees staat de karaktermoord op 
Pippijn de Gebochelde centraal, een zoon 
van Karel de Grote die na een couppoging 
uit de gratie raakte. In Karolingische kro-
nieken werd hij aanvankelijk zwartgemaakt, 
maar later gerehabiliteerd, wat laat zien 
dat karaktermoord soms ook omkeerbaar 
kan zijn. Helmer Helmers bespreekt hoe 
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt 
het slachtoffer werd van een karaktermoord-
campagne die enerzijds door een nieuwe 
infrastructuur voor internationaal nieuws 
en anderzijds door een politieke cultuur van 
complotdenken werd gevoed. Het artikel 
van Eric Shiraev richt zich op een andere 
vroegmoderne staatsman, de Amerikaanse 
president George Washington, wiens goede 

27 C. Watts, Messing with the Enemy: Surviving in a Social 
Media World of Hackers, Terrorists, Russians, and Fake 
News (New York 2018).
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naam door middel van vervalste brieven 
werd besmeurd – een vroeg voorbeeld van 
het gebruik van ‘fake news’ in de politieke 
arena. Eveline Koolhaas-Grosfeld richt zich 
op karaktermoord in visuele media. Zij ana-
lyseert hoe Nederlandse politici in de periode 
1880-1920 in spotprenten belachelijk werden 
gemaakt. Edwina Hagen, ten slotte, traceert 
het gebruik van de term ‘karaktermoord’ in 
Nederlandse kranten en laat zien hoe het 
begrip lange tijd vooral als een buitenlands 
(met name Amerikaans) fenomeen gezien 
werd, maar in de laatste decennia van de 
vorige eeuw steeds meer ingeburgerd begon 
te raken.

Wat deze casestudies in elk geval onder-
strepen, is dat het cultiveren van een positief 
imago niet alleen voor democratisch gekozen 

leiders, maar ook voor heersers in andere 
politieke systemen van groot belang was. 
Ook de reputatie van premoderne keizers 
en koningszonen kon het doelwit van felle 
persoonlijke aanvallen zijn. Tegelijkertijd 
valt op dat zulke aanvallen in het geval van 
Caligula en Pippijn heel anders werden 
ingezet dan bij de besproken casestudies uit 
latere periodes. De negatieve beeldvorming 
rond Caligula en Pippijn voltrok zich middels 
een traag proces dat pas op gang kwam nadat 
zij van het politieke toneel waren verdwenen 
en dat zich over decennia, zo niet eeuwen 
uitstrekte. Daarbij werd via het historiogra-
f ische medium slechts een beperkt publiek 
bereikt. In latere gevallen, zoals de pogingen 
tot karaktermoord op Oldenbarnevelt en 
 Washington – en wellicht op Abraham 

Het clichébeeld van Napoleon als klein mannetje met een groot ego werd gevormd door Britse spotprenten 
zoals deze.

James Gillray, the plumb-pudding in danger;–or–state Epicures taking un petit souper (1805). Metropolitan Museum of Art
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Kuyper en andere politici die werden bespot 
door Nederlandse cartoonisten – probeerden 
de aanvallers daarentegen direct in de loop 
van de politieke gebeurtenissen in te grijpen 
door hun doelwit ten val te brengen. Karak-
termoord werd dus een veel dynamischer 
wapen toen het mogelijk werd om via pam-
fletten, kranten en weekbladen veel sneller 
een veel groter publiek te bereiken.

De casestudies laten echter ook zien 
dat de frequentie en intensiteit van per-
soonlijke aanvallen niet alleen afhankelijk 
zijn van technologische omstandigheden, 
maar ook van politiek-culturele factoren. 
Karaktermoord gedijt vooral goed in een 
verhit politiek klimaat. De pamfletten die 
Oldenbarnevelt op de korrel namen waren 
het product van een samenleving die zich 
in de greep van paranoia en complotdenken 
bevond, de vervalste brieven van Washington 
kwamen in de context van een oorlog tot 
stand en het genre van de politieke spotprent 
kwam in Nederland pas (weer) tot bloei toen 
de opkomst van klerikalen en socialisten het 
politieke speelveld polariseerde.

Daarnaast lijkt de aard en felheid van 
persoonlijke aanvallen ook af te hangen 
van de mate waarin het doelwit zijn of haar 
politieke legitimiteit aan een goed karakter 
ontleent. Dat is bij democratisch gekozen 
leiders gewoonlijk evident het geval: zij 
hebben immers de steun van hun kiezers ver-
worven door zich te laten voorstaan op hun 
persoonlijke kwaliteiten. Maar zoals uit de 
verwijten van incest, waanzin en wreedheid 
aan het adres van Caligula blijkt, werd ook 
diens legitimiteit als Romeins keizer in de 
ogen van de geschiedschrijvende aristocratie 
in hoge mate door zijn inborst en gedrag 

bepaald. Dat was blijkbaar veel minder het 
geval voor een f iguur als Pippijn, die vooral 
werd aangevallen op de legitimiteit van zijn 
afkomst en de staat van zijn lichaam.

Uiteraard kunnen we aan de bespreking 
van deze selecte gevallen geen verreikende 
conclusies verbinden. We hopen met dit 
themanummer echter te laten zien hoe ka-
raktermoord en bijbehorende concepten en 
termen op gevarieerde historische casussen 
kunnen worden toegepast en tot waardevolle 
inzichten kunnen leiden. Daarmee hopen 
we bij te dragen aan een beter begrip van 
karaktermoord als historisch verschijnsel.
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