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PROBLEEMSTELLING 

 

Deze paper, die zal worden voorgelegd voor het behalen van de mastergraad in de 

geschiedenis aan de Universiteit Gent, heeft als onderwerp de Griekse 

onafhankelijkheidsstrijd (1821-1832), en hoe die werd bericht in de contemporaine pers. 

Hierbij wordt een geografische beperking aangebracht, het gaat namelijk enkel om de pers die 

verscheen in wat nu het grondgebied België zou kunnen worden genoemd.  Deze thesis is 

echter geen exclusief werk over het ontstaan van het moderne Griekenland. De 

onafhankelijkheidsstrijd zal daarentegen worden gekaderd in een breder spectrum over de 

veranderende kijk op het Oosten. De Griekse vrijheidsstrijd verwordt zo tot een case-study 

van het Oriëntalisme, een thema dat al uitvoerig werd onderzocht door Edward Saïd
1
, en 

becommentarieerd en uitgebreid tot het Ottomaanse Rijk door Ussada Maksidi
2
. Mijn 

bedoeling is om vanuit de berichtgeving over het degenererende Ottomaanse Rijk een evolutie 

te schetsen van de kijk die men in West-Europa had op het Oosten na het Congres van Wenen 

(1815) en dit ongeveer tot het revolutiejaar 1830.  

 

De pers bleek een enorm stimulerende factor te zijn in het filehellenisme. Deze oorspronkelijk 

culturele sympathie met de Griekse zaak evolueerde naar een interventioneel politiek beleid 

toen de eerste tekenen van opstand uitbraken. Overal in Europa zag men dat de eigen ambitie 

van een nationalistische revolutie mogelijk werd, en dit tegen een grotere (over)macht. In 

contemporaine geschriften wordt de parallel getrokken tussen de Griekse opstandelingen 

tegenover het Ottomaanse Rijk enerzijds en de Europese revolutionaire nationalisten 

tegenover de Heilige Alliantie anderzijds. 

Hoe was nu deze evolutie mogelijk? De Europese grootmachten hadden op het Congres van 

Wenen geen rekening gehouden met de invloed van de toen nog quasi onbekende factor 

„publieke opinie‟, die nu een belangrijke impact zou krijgen op de Europese besluitvorming 

rond de Griekse kwestie. Wat eerst werd afgedaan als een revolutie die de kop moest worden 

ingedrukt (status quo-doctrine) evolueerde naar een interventiepolitiek die actief ingreep in de 

binnenlandse constitutie van een oude grootmacht, en dit alles onder invloed van deze nieuwe 

drukkingfactor. Deze werd gevormd en gevoed door de Verlichtingsidealen van de vorige 

eeuw en door de pers die toen voor vele mensen de mogelijkheid bood om de gebeurtenissen 

                                                 
1
 SAÏD (E.).  Orientalism. New Delhi, Penguin books India. 2001. 

2
 Maksidi (U.). Ottoman Orientalism. Online beschikbaar op 

http://www.historycooperative.org//journals/ahr/107.3/ah0302000768.html 
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op grote afstand te volgen. Het traditionele optreden van het Ottomaanse Rijk tegen de 

Griekse opstandelingen werd in de pers afgedaan als een reactionaire repressie van een 

onderdrukt volk dat leed onder zijn bezetting. Voor Frankrijk verscheen al een werk dat de 

invloed van de pers beschrijft op de publieke opinie voor de periode 1821-1824
3
, voor het 

Koninkrijkrijk der Nederlanden eveneens, maar dan voor de periode 1821-1829
4
. Zoals blijkt 

zijn dit geen recente werken, maar aangezien de beide onderzoekers zeer uitgebreid te werk 

zijn gegaan, en dit op basis van het statisch bronnenmateriaal dat krantenonderzoek nu 

eenmaal biedt, kan men hun onderzoeken in deze materie nog steeds als standaardwerken 

zien. Voor de Duitstalige gebieden in Europa is er eveneens veel verschenen over de pers 

rond de eerste helft van de 19
e
 eeuw. Aangezien de eenmakingbeweging rond deze periode 

opkomt in de Duitse Staten, is het niet verwonderlijk dat de nationalisten hier dezelfde 

gevoelens koesterden als hun Griekse „broeders‟. Het filhellenisme werd in de Duitsland al 

onderwerp van talloze studies, maar voor de pers in die periode is het standaardwerk de studie 

van Evangelos Konstantinou
5
. Interessant is ook de studie van Regine Quack-Eusthatiades

6
, 

die een aanvulling vormt op het werk van William St. Clair
7
 rond Duitse filhelleense 

pamfletten. Deze vormen unieke documenten aangezien ze niet onderhevig waren aan 

censuur. De officiële pers was dit wel. De Duitstalige pers had echter weinig rechtstreekse 

invloed op de berichtgeving van de Zuidelijke Nederlanden. Vaak werden artikels 

overgenomen uit Noord-Nederlandse en Franse bladen die op hun beurt Duitse kranten 

kopieerden.  

 

In mijn betoog zal ik proberen om de evolutie te schetsen in de kijk op het Oosten, en dan 

specifiek op het Ottomaanse Rijk, voor de periode waarin de Griekse onafhankelijkheidsstrijd 

plaatsvond. Hiervoor zal ik gebruik maken van de bovenstaande standaardwerken die van 

toepassing zijn op de Zuidelijke Nederlanden en de informatie die hierin werd opgenomen 

proberen uitbreiden met eigen onderzoek in het krantenarchief van de Universiteit Gent. 

Tenslotte zal ik nog trachtten een beeld te vormen van hoe de publieke opinie werd beïnvloed 

door de inhoud van de berichtgeving. Uiteraard is voor dit alles een historische kader nodig 

                                                 
3
 DIMAKIS (J. ). La guerre de l 'indépendance grecque vue par la presse franc ̧aise (période de 1821 à 1824). 

Contribution à l 'étude de l 'opinion publique et du movement philhellénique en France . Institute for Balkan 

Studies (Thessalonica). 1968. 
4
 WAGNER-HEIDENDAL (L.). het filhellenisme in het koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). 1972. Brussel 

5
 KONSTANTINOU (E.). Europäische Philhellenismus: die europäische philhellenische Presse bis zur 1. Hälfte 

des 19. Jahrhunderts. 1992.  
6
 QUACK EUSTHATIADES(R.). Der deutsche Philhellenismus wärhend des grieschischen Freiheitskampfes 

(1821 – 1827). 1984 
7
 ST. CLAIR.(W.). That Greece might still be free. 1972. 
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waarop men de heersende sentimenten kan plaatsen. Dit zal ik doen door een kort overzicht te 

even van hoe de Griekse onafhankelijkheid verliep. Hierbij zal ik naast het nationale niveau 

ook proberen het Europese toneel te schetsen, aangezien de Griekse staat niet op eigen kracht 

ontstond, maar eerder als gevolg van macropolitieke beslissingen. . 
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DE GRIEKSE ONAFHANKELIJKHEIDSTRIJD. 

 

Bij de aanvang van dit onderzoek is het belangrijk om meteen een duidelijke politieke en ook 

sociale achtergrond te schetsen van het gebied en de figuren op dewelke het betrekking heeft. 

Ik zal dit proberen bundelen in een historisch overzicht van de opstand die ontsprong in 1821 

en de beslissingen die tengevolge hiervan werden genomen op het Europese toneel. Hierbij 

moet echter steeds in het achterhoofd worden gehouden dat dit werk geen geschiedenis is van 

het moderne Griekenland, maar dat het voor de lezer nodig is een contextueel raamwerk te 

scheppen waarin uiteindelijk de berichtgeving door de pers in de Zuidelijke Nederlanden zal 

worden geplaatst. 

 

1. Prerevolutionair Griekenland. 

1.1 Sociale structuur 

De sociale structuur van het gebied dat later het koninkrijk Griekenland zou worden, kan voor 

de periode voorafgaand aan 1821 worden opgedeeld in drie grote groepen die ik hieronder 

bespreek. Deze vorm van onderverdeling was inherent aan de structuur van het Osmaanse 

Rijk en werd het Millet-systeem genoemd. Deze onderverdeling gebeurde niet op basis van 

etniciteit, maar wel op basis van de geloofsovertuiging van de verschillende 

bevolkingsgroepen. Zo was er voor de Grieks-orthodoxe bevolking een Milleti al Rûm,
8
 
9
 die 

opgedeeld werd in drie klassen. 

 

Een eerste groep was de elite, die enerzijds bestond uit de hogere Grieks-orthodoxe 

geestelijkheid, die werd ingeschakeld in het politieke en juridische apparaat van het 

Ottomaanse Rijk. Anderzijds bestond deze sociale toplaag uit een aristocratie (Fanarioten) die 

werd ingezet bij het binnen- en buitenlands beleid. De Fanarioten dankten hun naam aan de 

residentiële Fanar-wijk in Istanbul, en legitimeerden hun hoge posities met hun (mogelijke) 

Byzantijnse afkomst. Door handelscontacten met het Westen genereerden ze enorme 

inkomsten en beschikten ze ook over een goede talenkennis. Dankzij die talenten werden ze 

opgemerkt door de Ottomaanse administratie die hen benoemde op posten zoals Draguman
10

 

die als persoonlijke secretaris van de Grootvizier kon fungeren, Hospodar
11

, enzovoort.
12

  

                                                 
8
 DETREZ (R.). Het Osmaanse Millet-systeem. In: DETREZ (R.), BLOMMAERT (J.) (eds.). Nationalisme. 

Kritische opstellen. p. 290-303 
9
 „Millet van de Romeinen‟ ; de Christelijke bevolking, uitgezonderd de Armeense Christenen. 

10
 Een soort diplomaat, vergelijkbaar met een minister van Buitenlandse Zaken 

11
 Vazalvorst van Walachije of Moldavië 

12
 DETREZ (R.). Geschiedenis van Zuidoost-Europa. Syllabus voor de UGent 2008-2009. p. 80 
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Zoals reeds vermeld deelden de Sultans hun bevolking enkel in, op basis van het verschil in 

geloofsovertuiging, niet op basis van nationaliteit. Dit was een duidelijke progressieve en 

non-discriminatieve maatregel, die mogelijke  religieuze onlusten tegenover Turkse 

minderheden in het Ottomaanse Rijk beperkte, en toeliet onderworpen intelligentsia in te 

schakelen in het bestuur van het veroverde gebied. 

 

De tweede onderverdeling binnen de Millet was de groep van de middenstanders (Raja). Deze 

groep, die negentig procent van de totale Millet omvatte,  bestond uit mannen die in diverse 

sectoren actief waren. Zowel grote boeren als handelaars werden hierin ondergebracht. Deze 

Raja van de Milleti al Rûm had zich in vergelijking met andere Raja‟s in de rest van het 

Ottomaanse Rijk disproportioneel ontwikkeld. De oorzaak hiervan is te vinden in het verdrag 

van Koetsjoek-Kainardsji uit 1774, waarin Rusland het protectoraat over de Christelijke, en 

dus ook de Grieks-orthodoxe inwoners van het Ottomaanse Rijk opeiste
13

. Op deze manier 

konden Griekse zeevaarders onder Russische vlag vrij van belastingen handel drijven met 

Turkse Havens. De bloeiende zeevaart die zo ontstond zou later de basis vormen voor de 

Griekse zeemacht, doordat vele van deze schepen bewapend waren tegen zeerovers. Ook 

financieel zouden ze de opstand steunen. 

 

Tenslotte was er nog de derde klasse. Ze bestond uit een verzameling kleine boeren, „Kleften‟ 

en lagere geestelijken. De boeren bewerkten doorgaans land in handen van de Turkse 

minderheid, en werden blootgesteld aan hoofdelijke belastingen en het risico op slavernij. Een 

ongebonden groep „Kleften‟ leefde teruggetrokken in de 

bergen van Griekenland en leverde een soort van guerrilla 

tegen de Turkse bezetters, die er slechts sporadisch in 

slaagden belastingen op te leggen.
14

 De lagere 

geestelijkheid was er vooral als lokale vertegenwoordiging 

van het Patriarchaat van Constantinopel, en kon op die 

manier een geringe vorm van macht uitoefenen. Toch 

hadden enkele priesters door hun religieuze legitimering 

een enorme morele invloed op de bevolking. 

 

 

                                                 
13

 EYFFINGER A. BEZEMER C. H. Compendium volkenrechtsgeschiedenis. p. 154 
14

 Hermeneus: maandblad voor de antieke cultuur. Vol. 4. p. 79 

Inzet 1 

Inzet 1 
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Met deze kennis in gedachten, is het niet verwonderlijk dat het initiatief voor de opstand 

ontsprong bij de sociale toplaag. Een deel van de hogere clerus steunde openlijk de opstand. 

Zoals afgebeeld op het schilderij van Theodoros Vryzakis uit 1865, waarop Aartsbisschop  

Germanos van Patras de Griekse vlag inzegent.
15

 (cfr. Inzet 1 hierboven). Dit gebeurde in het 

klooster van Hagia Levra bij Kalavtyra op 6 april 1821. deze dag is nog steeds de Griekse 

nationale feestdag.
16

 

 

Specifiek de Fanarioten zouden echter de motor vormen voor de opstand. Door hun hogere 

graad van ontwikkeling (kennis van vreemde talen, onderwijs, inzet in de diplomatie, 

bureaucratische ervaring,…) beschikten velen van hen over uitgebreide netwerken in heel 

Europa en Rusland. Zo waren er onder andere contacten met vrijmetselaarsloges, die de 

ideeën van de verlichting en het post-Napoleontisch liberalisme verspreidden. Onder invloed 

hiervan werden verschillende „Hetariën‟ of verenigingen opgericht met het oog op het vormen 

van een Griekse natie, sommigen waren openbaar, andere dan weer geheim. De twee 

belangrijkste die in de literatuur naar voren komen zijn de openbare Hetarie der Filomuzen en 

de geheime Philiki Hetairia of Hetarie der Vrienden.  

 

1.2 Hetarie der Filomuzen.
 17

 

De Hetarie der Filomuzen werd in 1813 in Athene opgericht. Het doel van deze vereniging 

was de oprichting van hogescholen, de verzameling en bewaring van kunstvoorwerpen, het 

organiseren van archeologische opgravingen, het verlenen van beurzen en steun aan 

buitenlandse onderzoekers, enzovoort. Zo hoopten zij een stapsgewijze ontwikkeling van het 

Griekse volk te bewerkstelligen en het Ottomaanse gezag op geweldloze manier te 

ondermijnen. Sterker nog: op die manier poogden zij een onafhankelijkheid te 

bewerkstelligen die bekomen werd zonder bloedvergieten. Eerdere pogingen van de Grieken 

om door middel van geweld een staat op te richten, hadden in het verleden steeds geleid tot 

repressieve bloedbaden, zoals bijvoorbeeld in 1769 tijdens de Turks-Russische oorlog.  

Aangezien de Hetarie der Filomuzen al in 1813 was opgericht, konden vertegenwoordigers 

ervan een rol spelen op het Congres van Wenen in 1815. Zo was er bijvoorbeeld graaf 

Ioannes Antonios Capodistrias.  

 

                                                 
15

 Inzet 1: Bron : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Epanastasi.jpg , geraadpleegd op 2008-10-14  
16

 FORSTER (E.S.), DOUGLAS (D.).A short history of modern Greece 1821-1956. p. 10 
17

  WAGNER-HEIDENDAL (L.). op. cit. p.5 
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1.2.1 Ioannes Antonios Capodistrias. 

Deze aristocraat werd op 31 januari of 11 februari 1776 geboren op Corfu (Ionische eilanden) 

en was tijdens zijn studies medicijnen in Padua getuige geweest van het neerslaan van de daar 

op handen zijnde opstand door Napoleon. Hier pikte hij bepaalde liberale politieke ideeën op. 

Toen het Verdrag van Campo formio
18

 van 1797 stipuleerde dat de Ionische eilanden van 

Venetiaanse in Franse handen overgingen, ging hij zijn ambt uitoefenen op Corfu. Vooral de 

armen kregen zijn aandacht, wat hem sympathie bij brede lagen van de bevolking opleverde.
19

 

Toen de eilanden in 1798 werden bevrijd door een Turks-Russische zeemacht, kon deze 

coalitie die de Franse invloed in de Middelandse Zee wilde beperken, rekenen op grote 

sympathie. De Grieken zagen de Russen als bevrijdende geloofsgenoten. Ook de encycliek 

die de orthodoxe Patriarch (in opdracht van de Ottomaanse Sultan) had uitgevaardigd riep op 

tot steun aan deze legermacht.
20

 Op deze manier werd een staat uit de grond gestampt die de 

zeven Ionische eilanden omvatte en aanvankelijk onder gedeelde Turks-Russische 

bescherming stond. In 1802 stond Capodistrias aan de wieg van het Collegio Medico en 

andere medische instellingen op de Ionische eilanden die zich bezig hielden met 

vaccinatiecampagnes, waaronder die tegen pokken.
21

 

 

Toen de vader van Capodistrias als een van de belangrijkste edelen ging onderhandelen in 

Constantinopel over welke staatsvorm deze eilandenstaat dan wel zouden krijgen, ontstond er 

onenigheid. De Tsaar had een republiek voor ogen, de Sultan een vazalstaat, waar liberale 

ideeën minder invloed zouden krijgen. Uiteindelijk haalde Tsaar Alexander I (1801-1825) zijn 

slag thuis. Toen graaf Capodistrias in 1801 terugkeerde met een grondwet waarin deze 

structuur werd voorgesteld, ontstond er rond tal van punten strijd, wat uitmondde in een 

burgeroorlog. De graaf probeerde de gemoederen te bedaren door een grand-tour over de 

eilanden, en bracht zijn zoon naar voor om hem als zijn lieutenant aan te stellen op 

Cephallonia. Dit was een van de rumoerigste plaatsen op de Ionische eilanden. Capodistrias 

ontpopte zich echter tot een gouverneur met enorme diplomatieke vaardigheden.
22

  Op die 

manier vestigde hij zijn naam en schopte het tot staatssecretaris. Dit ambt behield hij tot 1807. 

 

                                                 
18

    17 oktober 1797. Artikel 5 
19

    LASKARIS S. Capodistrias avant la Révolution Grecque. Sa carrière politique jusqu‟au 1822. p. 6-8 
20

  CLOGG. (R.). A short history of modern Greece. p. 46. 
21

  DIAMANTIS (A.), TSIAMIS (C.). John capodistrias (1776-1831): the eminent politician-doctor and first 

governor of Greece. Budapest, 2006, 1 (), pp. 365-367.  

In: http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/eng/acc_rechart.htm. geraadpleegd op 2009-05-05 
22

  LASKARIS S. op. cit  p.8-12 . 

http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/eng/acc_rechart.htm
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Toen de opstandige Ottomaanse provinciegouverneur van Albanië Ali Pascha van Yanina in 

1807 een poging deed zijn invloedssfeer uit te breiden naar de Ionische eilanden, om zo een 

sterkere basis te vormen tegen de Porte, dacht hij een coalitie te kunnen sluiten met de 

Ioniërs.
23

 Ioannis Capodistrias organiseerde echter de verdediging van het strategische eiland 

Sainte-Maure tégen Ali Pascha.
24

 De Ionische eilanden konden nu geen beroep meer doen op 

hun oude bondgenoten: Rusland had zichzelf uitgeroepen tot beschermer van de Ionische 

Eilanden, maar was op dat ogenblik zelf verwikkeld in de Turco-Russische oorlog van 1806-

1812. Aangezien de Ioniërs uitgesproken bondgenoten van Rusland waren, konden ze ook 

niet op steun rekenen van de Turken, die sowieso hun handen al vol hadden aan Ali Pascha en 

Rusland. Capodistrias lanceerde daarom een oproep tot mobilisatie waar enorm veel 

eilandbewoners, maar ook kleften en vrijheidsstrijders van het vasteland gehoor aan gaven. 

Volgens Laskaris is het hier dat Capodistrias de eerste ideeën opdeed van een vrij 

Griekenland. En ook: het is hier dat hij zou kennismaken met de latere „helden‟ van de 

opstand. Zijn latere politiek zou dan ook steeds drijven op een verborgen onderstroom van 

Hellenisme die hier zijn bron heeft.
25

  

 

De rijzende ster op de Ionische eilanden werd na 1807 opgemerkt door verschillende 

Europese staten. Zo probeerde Frankrijk hem in dienst te krijgen door hem de post van 

„auditeur au Conseil d‟Etat‟ aan te bieden, een post met uitstekende vooruitzichten waarvoor 

hij bedankte. Hij zag meer heil in een dienst aan het Russische hof te Sint-Petersburg. Hier 

zette hij zijn hoop op de Tsaar om hem te winnen voor de Griekse zaak.
26

 

Hij kwam aan in Sint-Petersburg in januari 1809
27

 waar hij zich wist op te werken tot 

diplomatiek medewerker, en in 1816-1817 zelfs tot een soort van minister van buitenlandse 

zaken voor Alexander I.
28

 Op het Congres van Wenen wist hij voor de Griekse zaak grote 

sympathie en financiële steun te verwerven, en nog belangrijker: hij deed een groot netwerk 

ontstaan van Grieksgezinden. Op hetzelfde Congres besloot men trouwens ook de Ionische 

eilanden onder Brits protectoraat te plaatsen. Het duurde nog tot 1864 voordat de Verenigde 

Staten van de Ionische Eilanden aan Griekenland werden overgedragen. (cfr. infra) 

                                                 
23

  Dezelfde Ali Pascha zou later ongewild de Griekse opstand steunen door met zijn leger een 20.000-tal Turkse 

troepen weg te houden uit Griekenland. 
24

 Capodistrias had net zijn ontslag gegeven als staatssecretaris, maar werd benoemd tot „buitengewoon militair 

gouverneur‟. 
25

   LASKARIS S. op. cit  p. 27 
26

   LASKARIS S. ibidem 
27

 Vreemd genoeg begon in hetzelfde jaar Alexander Ypsilanti zijn militaire dienst aan het Russische hof in 

hetzelfde jaar. 
28

   LUYKX T. Geschiedenis van de internationale betrekkingen sedert het Congres van Wenen. p. 545 
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De pogingen van Capodistrias lopen vrij parallel met de Russische Balkanpolitiek van dat 

moment. De „Zieke Man aan de Bosporus‟ vertoonde al enige tekenen van desintegratie, en 

Rusland stond klaar om de koek te verdelen. De Tsaar droomde van enkele bondgenoten aan 

de Donau of de Zwarte Zee die zijn operaties vanuit de ijsvrije haven Azov konden 

ondersteunen. Capodistrias kon dan ook op alle steun rekenen van de Tsaar wanneer dat 

politiek interessant leek voor het Russische rijk. Of de steun aan de geloofsgenoten in het 

Zuiden nu voortkwam uit politiek-economische belangen of uit filhellenisme, de houding van 

de Tsaar is gedurende de jaren tussen 1815 en 1825 vaak veranderd. Nu eens ten gunste, dan 

weer tegen een Griekse onafhankelijke staat en dit vaak onder invloed van kanselier Von 

Metternich. De reden hiervoor is te zoeken bij de pogingen die Rusland deed om de grootste 

continentale macht te worden op het Europese vasteland
29

 na het wegvallen van Frankrijk. 

Von Metternich steunde hetzij actief, hetzij passief verschillende partijen om zo een „balance 

of powers‟ te creëren waarbij Oostenrijk althans politiek de grootste macht bleef in Europa. 

De steun aan de Griekse zaak werd zo afhankelijk van de Europese macropolitieke 

beslissingen. 

 

Uit onvrede met dit inconsistente beleid ten aanzien van Griekenland trok Capodistrias zich 

terug uit de Russische diplomatieke dienst en vestigde zich lange tijd in Genève. Hier richtte 

hij met de Zwitserse filhelleense bankier Eynard een Griekse Nationale Bank op, die o.a. tot 

doel had de landbouw en het onderwijs te bevorderen.
30

 Zijn Zwitserse periode werd 

gekenmerkt door de uitbouw van een gigantisch Europees netwerk van filhellenisten, die 

uiteindelijk via de publieke opinie staten ertoe gingen aanzetten om actie te ondernemen ten 

gunste van een Griekse staat. Graaf Capodistrias dacht dit onafhankelijke Griekenland echter 

te bekomen door het sluiten van verdragen, niet door gewelddadige actie. Zijn naam kan dan 

ook dikwijls worden gevonden in deelnemerslijsten aan Europese conferenties tussen 1816 en 

1827. 

 

Het belang en het aanzien dat Capodistrias had door zijn ijver voor de Griekse zaak kan men 

bevestigd zien door het feit dat hij de eerste president werd van de herenigde Griekse 

republiek in 1827. Zijn regering duurde tot 1831, het jaar waarin hij werd vermoord door 

                                                 
29

 Door bijvoorbeeld uit te breiden richting Polen in het Westen, en richting Bosporus in het Zuiden. 
30

 In : http://www.personenencyclopedie.info/C/Cao/CAPODISTRIAS,%20Johannes/view. geraadpleegd op 

2008-10-15. Concrete beleidsplannen zijn te lezen in PETRONDAS (G.). Capodistrias et Eynard : leur oeuvre 

éducative pour la régénération de la Grèce  Doctoraatsthese voor de Universiteit van Gevève. p. 1-80 

http://www.personenencyclopedie.info/C/Cao/CAPODISTRIAS,%20Johannes/view.%20geraadpleegd%20op%202008-10-15
http://www.personenencyclopedie.info/C/Cao/CAPODISTRIAS,%20Johannes/view.%20geraadpleegd%20op%202008-10-15
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politieke tegenstanders (cfr. infra.).
31

 In die tijd gebruikte hij zijn ervaring als arts om enkele 

sanitaire maatregelen door te voeren. Zo liet hij bijvoorbeeld lazaretten, weeshuizen en 

hospitalen oprichten. Ook richtte hij een soort gezondheidspolitie op, die naast de hygiëne van 

de bevolking ook die van matrozen en andere zeelui ging controleren.
32

 

Hij ging de geschiedenis in als nationale held en symbool voor 

Griekenland. De Atheense universiteit draagt zijn naam, en zijn 

afbeelding siert ook het Griekse muntstuk van 20 eurocent (cfr. Inzet 

2
33

), zoals daarvoor ook het biljet van 500 Drachmen. 

  

 

1.3 Hetarie der Vrienden. 

Zoals al werd vermeld was de Hetarie der Filomuzen een openbaar genootschap dat de 

Griekse onafhankelijkheid probeerde te verwerven door het Ottomaanse gezag geweldloos en 

van binnenuit te ondermijnen. De geheime tegenhanger hiervan, die een meer hands-on 

aanpak voorstond, was de Philiki Hetairia of Hetarie der Vrienden. Deze handelde volledig in 

de geest van Rigas Feraios. Dit was een geëxecuteerde vrijheidsstrijder die eerder al plannen 

had gemaakt voor een militaire opstand (met behulp van Napoleon) maar werd verraden. Hij 

had ook  enkele belangrijke teksten vertaald uit het Frans, en op basis hiervan de revolutie 

ook in Griekenland gepredikt. Clogg schrijft dat er een traktaat bestond van zijn hand voor “al 

degenen die lijden onder de hoogst ondraaglijke tirannie en het meest abominabele 

Ottomaanse despotisme” en de Grieken tot opstand moest aanzetten. Verder schreef hij nog 

een Thourios of strijdlied, en het meest opvallende: Feraios had een grondwet geschreven 

voor de volkeren op de Balkan, in navolging van de Franse grondwet en daarbij nog een 

Griekse Verklaring Van De Rechten Van De Mens.
34

  

De Hetarie werd in 1814 opgericht te Odessa, en hun gedachtegang werd enerzijds beïnvloed 

door de quasi-succesvolle opstand van de Serven in 1804, en anderzijds door de aanwezigheid 

van een groep Kleften op de Ionische eilanden die in Britse dienst waren omgevormd tot 

efficiënte strijders met kennis van het terrein.
35

 De organisatie werd in handen genomen door 

                                                 
31

   Over deze periode uit zijn leven  is nog zeer weinig verschenen. 
32

 DIAMANTIS (A.), TSIAMIS (C.). John capodistrias (1776-1831): the eminent politician-doctor and first 

governor of Greece. p. 365-367.  

In: http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/eng/acc_rechart.htm. geraadpleegd op 2009-05-05 
33

 Inzet 2: Ioannis Capodistrias staat nog steeds afgebeeld op de Griekse euromunten. Bron: 

http://www.eurocoins.co.uk/images/2002greece20eurocentobv240.jpg. geraadpleegd op 2008-10-15 
34

    CLOGG. (R.). A short history of modern Greece. p. 44 
35

    CLOGG. (R.). op. cit. p.47 

Inzet 2 

http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/eng/acc_rechart.htm
http://www.eurocoins.co.uk/images/2002greece20eurocentobv240.jpg
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de stichters Emanuel Xanthos, Skoufas en Tsakalof, die hun chain of command spiegelden 

aan de zeven graden die de Franse vrijmetselaarsloges kenden.
36

 

Het bekendste lid was de Fanarioot Alexander Ypsilanti (inzet 3
37

), wiens grootvader ooit nog 

Feraios in dienst had gehad als secretaris in Constantinopel (tussen 1774-1780).
38

 Toen 

Capodistrias een aanbood van het leiderschap over deze Hetarie afsloeg in 1820, nam 

Ypsilanti het op zich. 

 

1.3.1 Alexander Ypsilanti. 

Alexander Ypsilanti werd genoemd naar zijn grootvader, zowel Hospodar van Moldavië als 

Voidvode van Wallachije.
39

 Alexander de oudere werd verdacht van een complot om de 

Balkan gewapenderhand te bevrijden. De verdenking ontstond nadat hij in Wallachije een 

staand leger van geregelde, geüniformeerde grenswachten op de been had gebracht. Dit 

bestond uit 60 compagnieën van elk 200 mannen met dezelfde etnische achtergrond (58 

compagnieën waren Grieks, één was Bulgaars en één Servisch). Verschillende Griekse 

officieren zagen in deze troepen een wapen om de Ottomaanse regering omver te werpen en 

stichtten een geheim genootschap waarin ook de zoon (Constantinus) en kleinzoon (Demetris) 

van Alexander Ypsilanti toetraden. In 1782 kwam dit ter oren van de Porte, Constantinus en 

Demetris vluchtten naar Transylvanië (in Habsburgse handen), terwijl Alexander achterbleef 

en zich verantwoordde bij de Sultan.
40

 Hij werd vastgezet en geëxecuteerd in 1807 voor 

vermeende betrokkenheid in een andere samenzwering van ditzelfde jaar. Constantinus
41

 wist 

van de Sultan reeds in 1799 een volledig pardon te verkrijgen en werd van dan af tot 1801 

Hospodar van Moldavië, en later ook Hospodar van Wallachije (1802-1806). In dat jaar 

werden hij afgezet voor zijn vermeende Russische sympathieën (De Russo-Turkse oorlog van 

1806-1812 was aan de gang). Hij steunde de opstand van de Serven en voerde de 

hervormingen van zijn vader verder door. In 1806 nam een Grieks leger van 6000 

manschappen onder zijn leiding, aangevuld met ongeveer 20000 Russen die in Boekarest 

                                                 
36

    Bloedbroeders, Voorgedragenen, Priesters, Herders, „Aartspriesters‟, Ingewijden, Eforen. Zie: BOTZARIS 

(N.). Visions Balcanicque dans la préparation de la révolution Grecque (1789-1821). p. 101 en RIZOPOULOS 

(A.). Activités maçonniques avec arrière-plan politique – et réciproquement – en Grèce au XIXe s. In : Cahiers 

de la Méditerranée, 72 (2006) - La Franc-Maçonnerie en Méditerranée (XVIII
e
 - XX

e
 siècles). 

(http://cdlm.revues.org/document1168.html#tocto3). Geraadpleegd op 2009-05-05. 
37

    Inzet 3 : Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Alexander_Ypsilantis_in_hussar_uniform.jpg 
38

    BOTZARIS (N.). Visions Balcanicque dans la préparation de la révolution Grecque (1789-1821). p. 18 
39

   Zowel Hospodar als Voivode zijn titels van de vazalvorsten van Moldavië en Walachije. Zij werden verkozen 

door een raad van edelen, maar moesten hun benoeming afwachten van hun Soeverein, de Ottomaanse Sultan. 
40

   BOTZARIS (N.). ibidem. 
41

 „Ypsilanti‟. In: The Columbia Encyclopedia. Zesde editie. 2008. (http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-

Ypsilant.html)  

http://cdlm.revues.org/document1168.html#tocto3
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Ypsilant.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Ypsilant.html
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waren gelegerd, deel aan de Russische operaties tegen het Ottomaanse leger. In 1807 werd 

Constantinus Ypsilanti opnieuw Hospodar van Wallachije, en dit keer op aanzet van de 

Russen, die deze Donauprovincie hadden ingenomen.  

Toen een oprukkende Napoleon echter ervoor zorgde dat er troepen aan het westelijke 

Russische front nodig waren
42

, werd het achtergelaten Griekse contingent verslagen en 

vluchtte Constantinus naar Sint-Petersburg met zijn zoon, Alexander Ypsilanti. 

Alexander trad hier in 1809 in dienst van de Russische Tsaar als kapitein bij de cavalerie (cfr. 

Inzet 3
43

). Bij de verschillende conflicten die hij (vooral tegen Napoleon) meemaakte verloor 

hij een arm.
44

 Ypsilanti wist op te klimmen tot de rang van majoor-generaal en aide-de-camp 

van de Tsaar, een hoedanigheid die hem tot op het congres van Wenen bracht. 

 

Zijn succesverhaal in de Russische rangen zorgde 

ervoor dat hij (naast Capodistrias) een van de 

machtigste Grieken in de Westerse wereld werd. 

Hierdoor kwam ook hij in aanmerking om de Philiki 

Hetairia te gaan leiden. Hij werd benaderd door een 

van de oprichters ervan, Emmanuel Xanthos, die hem 

echter pas als tweede keus contacteerde (Capodistrias 

had reeds tweemaal bedankt
45

). Ondanks het geheime 

karakter van de Hetarie heeft Botzaris in zijn werk 

een gedetailleerd overzicht kunnen maken van de 

plannen die werden uitgewerkt. Hieronder heb ik een 

deel ervan overgenomen.
46

 Uiteindelijk zouden er 

enkele stappen worden uitgedacht die essentieel 

werden geacht voor het welslagen van de campagne. 

                                                 
42

  PALMER, COLTON, KRAMER. (eds.). A History of the Modern World. 2007. p. 397-398. 
43

 Inzet 3:  Alexander Ypsilanti in een uniform van de Russische Huzaren. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ab/Alexander_Ypsilantis_in_hussar_uniform.jpg/180px-

Alexander_Ypsilantis_in_hussar_uniform.jpg 
44

 Tijdens de slag van Dresden, 1813. 

(http://www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/AlexanderYpsilantis.html)  
45

 Capodistrias bezag het hele project als fantasierijke geplan. Hij verwittigde de Tsaar van de pogingen van 

Xanthos in 1817 en 1820 maar ondernam niets tegen de Hetarie zelf. Hij gaf ook geen ruchtbaarheid aan hun 

rekrutatiepogingen, en dit om de Tsaar (die als een van de aanstokers voor de Hetarie werd gezien) niet in 

diskrediet te brengen. Toen Xanthos Ypsilanti als voorzitter aanstelde, liet deze zelf zijn benoeming aan 

Capodistrias weten. CLOGG (R.). A short History of Modern Greece. p. 50, BOTZARIS (N.). Visions 

Balcanicque dans la préparation de la révolution Grecque (1789-1821). p. 99-100. 
46

 BOTZARIS (N.). Op.cit. p. 101-111 

Inzet 3 

http://www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/AlexanderYpsilantis.html
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Ypsilanti gebruikte hier zijn militaire ervaring om alle problemen op de kortst mogelijke tijd 

weg te werken. Samen met Savvas
47

 werd een stapsgewijze verovering van de Balkan 

voorgesteld. 

1) De Serven zouden als eerste in opstand moeten komen en de citadel van 

Belgrado en de stad Sofia innemen. Hierbij zouden de Bosniërs, 

Herzegovinezen, Albanezen en Montenegrijnen verschillende rollen op zich 

nemen. Tegelijkertijd zouden de Grieken in Thessalië, Epirus en Morea 

(Peloponessos) in opstand komen. 

2) Elke toesnellende Ottomaanse troepenmacht zou in de rug moeten worden 

aangevallen door (Grieks-orthodoxe) Christenen die zich achter hun linie 

bevonden. Dit zou dan weer de steun van Rusland uitlokken die de Christenen in 

bescherming hadden. 

3) Verder zou de (uitgebreide, goed uitgeruste) Griekse vloot zich in drie splitsen. 

Een eerste flottielje zou de Zee van Marmara en de Egeïsche Zee schoonvegen 

van Ottomaanse aanwezigheden. Op die manier zou de Sultan in Constantinopel 

steeds een troepenmacht in zijn hoofdstad moeten houden voor zijn eigen 

bescherming. Deze konden dan uiteraard niet worden ingezet tegen de 

opstandelingen. Een tweede vloot zou oprukken naar Saloniki en daar alles wat 

Turks was verwoesten. En tenslotte zou het derde deel Mohammed Ali Pasja van 

Egypte in de gaten moeten houden en tegelijk piraten afschrikken. 

4) Een van de Hospodars van hetzij Moldavië, hetzij Wallachije, zou moeten 

worden opgenomen in de Hetarie om te rapporteren over logistieke 

mogelijkheden. Ook zou hij een cavalerie-eenheid moeten oprichten die de 

openbare orde zou verzekeren. 

5) Eens bevrijd zou de hele Griekse natie in de Russische keizerlijke familie een 

vorst zoeken die acceptabel was voor alle binnen- en buitenlandse partijen.  

6) Tenslotte zou men via de Tsaar proberen om de Perzen in een oorlog tegen 

storten met de Ottomanen.  

Een tweede deel van het plan had betrekking op Constantinopel. Dit hield onder andere in dat 

de Turkse vloot die daar in de haven voor anker lag, in een bliksemaanval zou worden 

gekaapt. De admiraal van de Griekse vloot (Gioustos) riskeerde zijn benoeming door tegen 

                                                 
47

 Deze figuur is enkel door Botzaris beschreven. 
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het plan in te gaan, maar Ypsilanti eiste dat het Ottomaanse Rijk in zijn hoofdstad een zware 

slag werd toegebracht. 

Er zaten echter nog enkele hiaten in het hele opzet. 

1) De medewerking van de Servische vorstendommen (en de opstandelingen) werd 

essentieel geacht voor de Griekse opstand. Men had echter weinig vertrouwen in 

hun leider Miloch Obrenovitch. 

2) De rol van de Donauvorstendommen werd teruggebracht tot het leveren van een 

klein aantal troepen, munitie en voeding. Wel zouden ze de uitvalsbasis vormen 

voor het begin van de opstand. 

3) De medewerking van de Bulgaren werd ook essentieel geacht, maar was verre 

van zeker. Door hun povere organisatie was het onmogelijk om met één iemand 

in contact te treden die alle Bulgaarse etniciteiten vertegenwoordigde. 

Er bleek dus nog heel wat werk aan de winkel voor Ypsilanti door de vele onzekerheden van 

deze campagne. Aangezien hij al het logistieke en tactische plannen niet alleen aankon, deed 

hij een beroep op de Hetarie die sinds zijn benoeming grondig was hervormd. Na enkele 

maanden van voorbereiding sloegen enkele leiders uit verschillende Balkanlanden in maart 

1820 de handen in elkaar voor wat een epische wederopstanding van Griekenland moest 

worden, en dit geleid door de Philiki Hetaria. De vereniging kon rekenen op grote steun in 

binnen- en buitenland, en niet alleen van extraterritoriale Grieken (vooral in Rusland, mede 

door de religieuze link). Ook in West-Europa werd door de nationalistische en liberale 

aspiraties die verschillende groeperingen in hun eigen land kenden, de Griekse zaak als een 

soort test-case beschouwd. Hierdoor werden de acties van de Hetarie nauwkeurig opgevolgd, 

en dit werd mede mogelijk gemaakt door de verbeterde pers.
48

 

 

Het is ook het initiatief van de Philiki Hetairia, en niet dat van andere groeperingen zoals de 

Filomuzen dat ertoe geleid heeft dat de Griekse onafhankelijkheidsbeweging ontvlamde in 

een strijd die bijna 10 jaar aansleepte, en resulteerde in een Griekse staat. Of dit echter 

mogelijk was geweest zonder de steun van buitenlandse mogendheden en een samenloop van 

omstandigheden op het Europese toneel is echter maar de vraag. 

 

 

 

                                                 
48

 BOTZARIS (N.). Ibidem.  
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2. Het verloop van de onafhankelijkheidsstrijd.
49

 

Doorheen de tijd is de gewoonte ontstaan de Griekse opstand onder te verdelen in 

verschillende fasen of periodes. Ik zal dan ook dit verder historische overzicht op dezelfde 

manier indelen om de krantenanalyse te vergemakkelijken. Doorgaans telt men vanaf de start 

van de opstand tot het moment waarop Ali, Pasha van Egypte en vazalvorst van de Sultan aan 

de oorlog deelnam (1821-1824). De volgende fase loopt dan tot het Verdrag van Londen, 

waarin de strijdende partijen van buitenaf een staakt-het-vuren werd opgelegd en de Griekse 

natie de facto ontstond (1824-1827). De laatste fase tenslotte loopt tot het de iure ontstaan van 

de Griekse Staat en zijn erkenning door de verschillende grote mogendheden. (1827-1832) 

 

2.1.1821-1824. 

De Griekse onafhankelijkheidsoorlog kent twee beginpunten. In april 1821 brak een opstand 

uit in Morea (Peloponessos), die de rechtstreekse aanleiding zou zijn voor de vorming van de 

Griekse staat. Deze opstand gebeurde ongeveer gelijktijdig  met de iets eerdere opstand in de 

Donauvorstendommen onder leiding van Alexander Ypsilanti.  

 

2.1.1 Ypsilanti in Wallachije en Moldavië. 

 

Op 22 februari 1821 stak Ypsilanti de rivier de Proet over, 

zoals te zien is op inzet 4
50

, en trok hierop met een kleine 

troepenmacht op naar Jassy (Iaši),
 
een stad ten Noordwesten 

van de Zwarte Zee
 

en hoofdstad van Wallachije. Hier 

vaardigde Ypsilanti zijn Iasi-verklaring uit.
51

 Zijn 

verwachting was dat de bevolking van de 

Donauvorstendommen spontaan in opstand zou komen tegen 

de Ottomaanse „bezetter‟. Waar hij echter geen rekening mee 

                                                 
49

 CLOGG. (R.). A short history of modern Greece. p.  51-69. CRAWLEY C.W. Modern Greece, 1821-1939. In: 

A short history of Greece: from early times to 1964. p. 91-98. DAKIN D. The Greek struggle for independence 

1821-1833. p. 41- 70. DETREZ (R.). De Balkan. Van burenruzie tot burgeroorlog. p.34-35. FORSTER (E.S.), 

DOUGLAS (D.). Op.cit.  p. 1-10. LUYKX (T.). Geschiedenis van de internationale betrekkingen sedert het 

Congres van Wenen. p.46-48. WAGNER-HEIDENDAL (L.). het filhellenisme in het koninkrijk der Nederlanden 

(1821-1829). p. 6-16. GOLDSTEIN (E.). Wars and Peace treaties. p. 19-21. 
50

 Alexander Ypsilanti steekt de Proet over : 

http://www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/AlexanderYpsilantisPruth.jpg 
51

 Bijlage 1: de Iasi-verklaring werd bijzonder snel opgepikt door de West-Europese pers, cfr. Journal d‟Anvers: 

11 april 1821. 

Inzet 4 
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had gehouden was, dat het Ottomaanse gezag al gedurende eeuwen werd opgelegd door 

etnisch Griekse Hospodars (Fanarioten) waarvan ook enkele uit het Ypsilantigeslacht. Dit 

alles zorgde ervoor dat de bevolking niet echt veel passie kon opbrengen voor een nieuwe 

nationalistische opstand. Ondanks de weinige steun wist Ypsilanti toch op 9 april Boekarest te 

veroveren. Hij hoopte dat de opstandige Ali Pasja van Yanina, die al jaren de Turkse legers in 

de weer hield, een prioriteit was voor de Sultan en dat er hierdoor geen troepen zouden 

worden gestuurd om de opstand de kop in te drukken. Ook verwachtte hij steun van de Tsaar 

door het verdrag van Koetsjoek-Kainardsji. Deze nam op dat moment echter deel aan de 

conferentie van Laybach (cfr. infra) waar steun aan de Grieken werd ontzegd.
52

 Het gebrek 

aan steun (ook van zijn plaatselijke bondgenoten) in combinatie met tactische en logistieke 

fouten en de beter uitgeruste Ottomaanse troepen zorgden ervoor dat Ypsilanti al op 19 juni 

1822 werd verslagen bij Dragatsani (Wallachije). Hierbij werd “de Heilige Schare
53

” 

gedecimeerd. Dit slecht gedisciplineerde vrijwilligersregiment werd echter gemythologiseerd 

waardoor er in de Peloponessos een nationalistisch gevoel ontwaakte dat ook daar ontvlamde 

in een opstand. Na zijn nederlaag in Dragatsani vluchtte Alexander Ypsilanti naar 

Transylvanië (Habsburgse Rijk) waar hij door de Oostenrijkers gevangen werd genomen en 

vastgezet tot zijn dood in 1828. 

 

2.1.2 Germanos in Morea. 

De successen en vreemd genoeg de nederlaag van Ypsilanti deden hier de opstand uitbreken 

(april 1821). Toch was dit niet de enige aanleiding. De Ottomaanse legers hadden al enkele 

slachtingen aangericht in Constantinopel, Macedonië en Thracië onder Griekse burgers als 

waarschuwing en om de nakende opstand de kop in te drukken. Vooral de ophanging, 

tentoonstelling gedurende drie dagen en de ontering (in die volgorde) van de Grieks-

orthodoxe patriarch op Pasen in het voorportaal van zijn eigen kerk deed in Morea het volk in 

opstand komen.  

De geliefde Patriarch Gregorius V werd geboren in een arm gezin in Dimistanis, een plaats in 

Morea en was bovendien enkele jaren bisschop van Smyrna geweest. Daarnaast werd hij al 

enkele malen tot Oecumenisch Patriarch verkozen (1797-1798, 1806-1808, 1818-1821), een 
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functie die hem bekend maakte bij alle Grieken.
54

 Hij werd echter door de Ottomaanse 

autoriteiten als „Etnarch‟ (hoofd van zijn Millet) verantwoordelijk geacht voor de onlusten. 

Na zijn executie op 10 april 1821 stelde Sultan Mahmud II een nieuwe Patriarch aan, 

Eugenius II, en gijzelde hem samen met enkele aartsbisschoppen in Constantinopel in een 

ijdele poging zo de gemoederen te bedaren. Toch wisten vele geestelijken de dans te 

ontspringen. De grote voorman hier was Germanos, aartsbischop van Patras. (cfr. Inzet 1, p. 

2) die enkele dagen eerder de opstand had ingeluid. In tegenstelling tot de 

Donauvorstendommen, waar over het algemeen een Russische bevolking leefde, was er hier 

een etnisch Griekse bevolking in de meerderheid. Op enkele maanden tijd werden grote delen 

van Griekenland, Roemelië
55

 en de Cycladen veroverd. De grote militaire leiders waren 

Koloktronis, Mauromichalis (bijgenaamd Petro-Bey, wat erop wijst dat hij in Ottomaanse 

dienst was geweest), Botzaris en Mavrokordatos. 

 

Germanos riep de opstand uit voor alle Christenen in Morea, wat leidde tot etnisch-religieuze 

zuiveringen vanwege de Grieken, onder andere toen Tripolis geweldloos werd ingenomen. 

Nochtans hadden de Turkse troepen die daar gestationeerd waren de garantie van een vrije 

aftocht gekregen. De Griekse troepen in Morea konden snel terreinwinst boeken, aangezien de 

Ottomaanse troepen beperkt waren tot enkele garnizoenen in de grotere steden. De opstand 

nam ook snel uitbreiding naar de andere Griekse eilanden, met als voornaamste centra Hydra 

en Spetsai, waar door de Grieken het gros van hun vloot werd geconcentreerd. 

Een niet te onderschatten factor is ook de oorlog met Ali Pascha en Alexander Ypsilanti, deze  

eisten enorme mankracht van de Sultan, die zijn legers noordelijker diende te concentreren, 

wat de slagkracht van de bezettingstroepen terugbracht.  

 

2.1.3 Het internationale forum: Laybach, Verona en Hannover. 

Op het Congres van Wenen (1815) had men zo goed als geen rekening gehouden met de 

revolutionaire gedachten in de Balkangebieden van het Ottomaanse Rijk, men had eigenlijk 

überhaupt geen aandacht besteed aan De Zieke Man aan de Bosporus. De Heilige Alliantie die 

in Wenen werd opgericht zou bij een eventuele opstand bijspringen om de staus-quo te 

bewaren. Ondanks het feit dat het Ottomaanse Rijk op geen enkele manier bij de alliantie was 

aangesloten, werd door de grote mogendheden op de conferenties van Laybach (januari 1821) 

en Verona (oktober-december 1822) toch nog elke steun aan de Griekse revolutionairen 
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ontzegd. Von Metternich stelde de plannen van de Hetarie (die ondertussen een soort publiek 

geheim waren geworden) gelijk met de revolutionaire Carbonari-beweging in Italië. 

Bovendien waren Von Metternich en de Britse Secretary of State for War and the Colonies 

Lord Castlereagh op de Hannover-vergadering in oktober 1821 nog overeengekomen dat ze 

elk op hun manier gingen proberen elke buitenlandse (lees: Russische) inmenging uit 

Griekenland weg te houden. Ze vreesden immers interferentie met de eigen politieke en 

economische belangen met het Ottomaanse Rijk. Zo hadden Oostenrijk en Rusland gedurende 

eeuwen claims gedaan op de Balkan (vaak met onderlinge conflicten tot gevolg) en beiden 

zagen nu hun kans. Rusland zag bovendien ook de vrije doorvaart naar de Middellandse Zee 

voor zich, wat dan weer niet in het belang was van Engeland. Kortom, een Griekse staat (ten 

koste van een verzwakt Ottomaanse Rijk) zou voorlopig enkel in het voordeel van Rusland 

zijn, iets wat onacceptabel was voor het Britse Rijk en Oostenrijk. Oostenrijk zou bovendien 

aan politieke macht inboeten, en zelf was het ook een broeihaard van verschillende 

nationalismen door zijn multi-etnische bevolking. Een Griekse revolutie zou de vonk kunnen 

doen overslaan. Voor beide partijen was het bijgevolg opportuun dat het Ottomaanse Rijk 

werd hersteld.  

Het land dat van deze onenigheid profiteerde om opnieuw aan diplomatiek aanzien te winnen 

was Frankrijk, dat actief ging onderhandelen als middleman tussen alle partijen.  

 

Voorlopig konden de Franse, Engelse en Oostenrijkse diplomatieke diensten de 

onvoorspelbare Tsaar nog sturen in de richting van de afspraken die eerst in Laybach gemaakt 

waren en later in Verona en deed hij niets wat de vrede met de Porte kon verstoren. 

Castlereagh verbood de Britse ambassadeur in Constantinopel (Lord Strangford) nog steun te 

verlenen aan de Turkse vloot en legde een strikt neutraliteitsbeleid op. Verder reduceerde hij 

de Griekse opstand tot een episode in een pan-Europese subversiviteitbeweging die door het 

Ottomaanse Rijk de kop zou worden ingedrukt, en hamerde erop dat er geen enkele 

inmenging van buitenlandse machten bij nodig was. Deze starre houding zou hem na zijn 

zelfmoord in 1822 zeer kwalijk worden genomen door binnen- en buitenlandse filhellenen.
56

  

 

Von Metternich zou op zijn beurt eventuele geschillen proberen indijken door de Tsaar en de 

Sultan te herinneren aan vroegere verdragen.  Dit deed hij bijvoorbeeld op 18 juli 1821 toen 

de Tsaar besloot militair in te grijpen, Von Metternich kon van hem bekomen dat er eerst een 
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ultimatum werd gericht aan de Porte. Hierin werd geëist dat de Donauvorstendommen vrij 

van Ottomaanse troepen werden, dat de beschadigde kerken werden hersteld, dat de Grieks-

orthodoxe godsdienst werd beschermd in het Ottomaanse Rijk, en tenslotte dat er geen 

onschuldigen zouden worden gestraft voor de opstand in Rumelië en Morea. Door zulke 

politieke en diplomatieke manoeuvres trachtten ze alle steun aan de Grieken weg te nemen, 

met als enige doel Rusland buiten de Balkan te houden.  

 

2.1.4 De slachting van Chios.
57

 

Er speelde op het Europese toneel sinds 1821 een nieuwe factor die snel vat zou krijgen op de 

gebeurtenissen: de publieke opinie kreeg lucht van de opstand door de verbeterde 

communicatie (voornamelijk via de geschreven pers en door schrijvers als Goethe, Schiller, 

Hugo, Byron ea.) en de Heilige Alliantie diende snel rekening te gaan houden met deze 

publieke druk om de opstandelingen hetzij openlijk, hetzij verdoken te gaan steunen. Thomas 

Gordon, een Brits officier die in 1821 nog met de Grieken om Tripolitsa had gevochten, maar 

ontslag nam uit dat leger door de slachting die werd aangericht
58

 schreef zo bijvoorbeeld over 

de effecten van de berichtgeving over de executie van Patriarch Gregorius V: “Gregory‟s 

deplorable fate exited thoughout Europe a profound feeling of horror and pity, and 

exasperated the animosity of the Greek insomuch as to render their reconciliation with the 

Porte imossible.”
59

 

Een van de gebeurtenissen die de balans definitief in het voordeel van de Grieken deed 

overslaan was de slachting die door Ottomaanse troepen werd aangericht op het eiland Chios 

onder de Griekse bevolking. Chios was een eiland dat door de handel in het luxeproduct 

mastiek bijzonder rijk was geworden. Ondanks de milde taxatie door het Ottomaanse Rijk, 

leverde Chios toch een flink deel van de totale financiële middelen van de Sultan. Nergens 

was ook het onderwijs zo heropgeleefd. Deze combinatie van verhoogde levensstandaard en 

hoge mate van scholing resulteerde in een bevolkingsexplosie, zodat Chios begin 1822 

bewoond werd door ongeveer 100.000 Grieks-orthodoxe christenen. De welgestelde 

bevolking had aan het begin van de revolutie niet de minste plannen om aan te sluiten bij de 

opstand, deels door de privilegies die ze ontving, deels doordat het eiland zo dicht bij het 

Ottomaanse heartland gelegen was. De bewoners van het naburige (en armere) eiland Samos 
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gebruikten daarom een beproefde tactiek om Chios mee in de opstand te sleuren: In maart 

1822 landde een Samische vloot op Chios en drong daarbij de Turkse bezettingmacht terug in 

de centrale citadel. Hierbij werden verschillende moskeeën vernietigd en achtergebleven 

Turken afgeslacht. De Porte reageerde zoals verwacht: Chioten in Constantinopel werden 

gegijzeld en een deel van de Ottomaanse vloot kreeg het bevel om de opstand neer te slaan.  

Bij het opduiken van de vloot aan de horizon besloten enkele duizenden moslims van het 

vasteland, verbitterd over de slachting die de Grieken in 1821 te Tripolitsza aanrichtten, als 

een ongeregeld leger deel te nemen aan de „pacificatie‟ van het eiland. De belegering van de 

citadel werd snel opgebroken en de Samische vloot trok zich terug in de wetenschap dat hun 

doel bereikt was: de Chioten konden enkel nog de kant van de Griekse revolutionairen kiezen.  

Bij de herbezetting van het eiland probeerde het officiële Ottomaanse leger de mastiekvelden 

en andere rijkdommen van het eiland te beschermen, maar bij het zien van de teruggekeerde 

bendes, die overladen waren met buit en slaven van het eiland, besloten duizenden 

gelukzoekers op hun beurt de oversteek te maken en de vruchten te plukken van de 

plundering van Chios. Het Ottomaanse leger kon de massa niet tegenhouden en zo werd een 

van de meest welvarende gebieden van de „Oriënt‟ volledig en onherroepelijk geruïneerd.  

 

Het Ottomaanse Rijk gaf 41.000 certificaten uit voor slaven, jongens werden systematisch 

besneden en bekeerd, bordelen sprongen als paddenstoelen uit de grond, Chioten werden 

systematisch doodgemarteld in Constantinopel en hun resten verspreid doorheen de straten, 

enz… Deze hele operatie die tot juli duurde zou aan 82.000 Grieken het leven hebben gekost. 

Alles wat er van Chios overbleef was een verwoeste maatschappij en een geruïneerd en 

geplunderd eiland. De overgebleven bevolking die nog over de middelen beschikte vluchtte 

naar Europa of naar het Griekse vasteland. 

Argenti, die zijn werk schreef op basis van krantenartikels en officiële archiefdocumenten uit 

de grote Europese staatsinstellingen, schrijft dat er in de Ottomaanse archieven (die hij 

overigens nooit heeft geraadpleegd, wegens volgens hem onbestaande rond deze zaak) niets 

noemenswaardig werd opgenomen. Enkel na protesten door westerse diplomaten zou vanuit 

het kabinet van de grootvizier de traditionele melding gekomen zijn dat de schuldige 

bevelhebber van de ongehoorzame troepen reeds gestraft en verbannen was en dat de 

onervaren soldaten de plunderende Turken niet wisten tegen te houden. In hetzelfde artikel 

veegt hij alle twijfels over het al dan niet aanwezig zijn van revolutionaire sympathieën op 

Chios van de baan door de Franse viceconsul Céleste David te citeren. Die stelde dat Chios 

inderdaad tot de opstand werd gedwongen door andere Grieken.  
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Toen berichten in april 1822 over de slachting van Chios doordrongen in West-Europa leidde 

dit tot enorme verontwaardiging. Woorden als „kruistocht‟ en „kruisvaart‟ werden opnieuw 

opgehaald en ook vele Europese kunstenaars riepen op tot actie. De bekendste onder hen is 

uiteraard Eugène Delacroix. (Cfr. Inzet 5
60

). In het Verenigd Koninkrijk was deze humanitaire 

tragedie echter pas in tweede instantie een menselijke ramp, men was vooral bezorgd over het 

verlies van de handelspartner. Toch ontstond er ook een groep die actief wilde meestrijden 

voor de Griekse zaak. In maart 1823 werd dan ook het London Greek Comittee opgericht door 

een twintigtal filhellenen, waaronder ook Thomas Gordon en Lord Byron. (cfr. infra.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Engelse regering besloot pas een actieve rol te gaan spelen vanaf het moment dat Lord 

Castlereagh van het toneel verdween. Zijn opvolger Lord Canning had ook als doel de Russen 

kalm te houden, maar had hiervoor een andere manier voor ogen. In plaats van een strikte 

neutraliteitspolitiek besloot hij de Engelse invloedszone preventief uit te breiden, daar waar 

de Russen het nalieten, zoals bijvoorbeeld in Griekenland. Daarom werden de Grieken vanaf 
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maart 1823 officieel als een „volk in oorlog‟ erkend. Deze erkenning van de Grieken als 

„Volk‟ in plaats van rebellen, leidde tot een vergrote sympathie van de Grieken naar de 

Engelsen toe. Lord Canning verkreeg hiermee wel de steun van de Grieken en de vergroting 

van zijn invloedszone. Richting Oostenrijk  werden echter heel wat bruggen verbrand, 

aangezien deze zet de Russen wel eens tot militaire actie kon drijven.  

 

2.1.5 De eerste poging tot het vormen van een staat en burgeroorlog.
61

 

In januari 1822 werden schoorvoetende passen gemaakt in de richting van een eerste 

volwaardige Griekse staat. De representatieve organen die een klein jaar voordien waren 

opgericht voor het noordelijke-, oostelijke- en westelijke deel van Griekenland werden nu 

samengebracht onder één centrale regering. Meteen ontstonden er twee grote fracties. De 

„burgerlijke partij‟ kon een meerderheid behalen in deze regering en dit omdat zij vooral 

gesteund werden door de bewoners uit Morea en de Ionische Eilanden. De tweede fractie was 

de „militaire partij‟, die de oude Fanariotische adel steunde. Op 25 januuari 1822 werd door 

deze regering de „onafhankelijkheidsverklaring van Epidauros‟ uitgevaardigd, en twee dagen 

nadien werd een document naar alle grote Europese hoven en kranten gestuurd die het 

waarom van de opstand verklaarden.
62

 Ondanks deze verklaring stelden weinig grote 

mogendheden veel vertrouwen in de slagkracht van deze nieuwe regering en dus werd ze ook 

niet erkend. De regering bleef echter bestaan en de Fanarioot Mavrokordato werd tot 

president van de prille republiek gekozen. Als hoofdstad koos men Korinthe uit. Een van de 

eerste maatregelen die de regering uitvaardigde was de blokkade van alle nog bezette Griekse 

havens op 25 maart 1822. Deze werd verrassend gesteund door de Engelsen, zo konden ze 

vermijden dat hun schepen ten prooi vielen aan Griekse piraten. Op 29 maart 1824 werd deze 

onafhankelijkheidsverklaring nog uitgebreid en besloot men onder andere de slavernij af te 

schaffen en persvrijheid in te voeren. 

 

Niet alleen buiten Griekenland erkende men de regering van Korinthe (voorlopig) niet, ook 

intern doken er strubbelingen op. Zo gingen tegen 1824 enkele clanleiders die in de eerste 

maanden van de oorlog successen hadden geboekt (bvb. Odysseus) openlijk in tegen de 
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regering en zijn leider. Dit leidde tot tweemaal toe tot burgeroorlog tussen de president 

(Mauromichalis, ook gekend als Petro-bey) en de opstandige clanleiders. Toen in 1825 

Mohamed Ali, Pasja van Egypte zijn adoptiefzoon naar Morea stuurde, werd dit gebied 

nagenoeg zonder verzet onder de voet gelopen. De strijdende partijen werden echter weer 

verenigd toen Capodistrias in april 1827 tot president werd verkozen. 

 

2.1.6 Lord Byron en The London Greek Committee.
63

 

Tijdens de jaren ‟20 van de negentiende eeuw schoten Griekse Comités als paddenstoelen uit 

de grond. Veelal waren dit vergaderingen van mensen die dezelfde aspiraties hadden als de 

Grieken, maar dan in eigen land. Hun voornaamste doel was geld inzamelen voor de Griekse 

zaak. In de meeste gevallen konden deze Comités rekenen op grote publieke en 

gouvernementele bijval, maar in Engeland echter was steun aan de Grieken not done. De 

Britse diplomatie beschouwde het Ottomaanse Rijk immers als bondgenoot. Met Canning 

(1822) kwam er echter een shift in het beleid en op 3 maart 1823 werd de eerste vergadering 

van The London Greek Committee gehouden. Van de 26 leden die vergaderden in The Crown 

and Anchor Tavern in Londen waren zo goed als allen parlementariërs voor de conservatieve 

Whig-party. Ook hun voornaamste doel was de inzameling van geldsommen die de Griekse 

zaak ten goede zouden komen. Legitimatie die hiervoor werd gegeven was “To enlarge the 

limit of Christianity and civilization”. 

Het London Greek Committee kwam op geregelde tijdstippen samen en organiseerde ook 

publieke vergaderingen in The Crown and Anchor. Vaak werden deze ontsierd door de 

rijkelijk vloeiende alcohol. Ook persberichten werden opgemaakt of becommentarieerd, 

boeken werden gedrukt en verspreid, enzovoort. Een van de actiefste leden van het Committee 

was Edward Blaquière. Hij zorgde ervoor dat de Grieken steeds in een goed daglicht werden 

gesteld. Zelfs toen ze in Tripolitsa de gecapituleerde Turken afslachtten werd dit verbloemd. 

Elke daad van de Turken vloeide volgens hem dan weer voort uit hun lafheid, wreedheid of 

simpelweg uit hun niet-christen zijn. Zijn apologie voor de Grieken verscheen in 1823 in 

boekvorm onder de titel Rapport sur l'état actuel de la confédeŕation Grecque et sur les droits 

à l'assistance et aux secours de la chrétienté.  

Ondanks de massale publiciteit die het Comittee maakte voor de Griekse zaak kreeg het 

weinig bijval, en dit tot maart 1824, toen men onder invloed van de ideeën van de econoom 

Jeremy Bentham besloot een lening te verkrijgen bij de Britse kroon. De kleine som die het 
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Comité had ingezameld door zijn inschrijvingsgelden verdween in het niets bij het uitzicht op 

een staatslening. In totaal werd er een lening toegestaan van £800000 die in twee 

aanbetalingen naar Griekenland zou worden verscheept. De eerste aanbetaling kwam onder 

begeleiding van Blaquière aan in Zante (Ioninsche eilanden) aan boord van The Florida. De 

geldsom die het schip aan boord had werd echter meteen vastgezet door een plaatselijke 

bankier. Lord Byron, die nauwelijks zes dagen voor het binnenlopen van The Florida 

overleed, zou namelijk een van de sleutelfiguren geworden zijn voor de verdeling van het 

geld. Door de trage communicatie wist men niet hoe te handelen en besloot men het geld 

bijgevolg vast te zetten tot er nieuwe richtlijnen uit Londen kwamen. Dit alles leidde tot grote 

frustratie bij de Griekse regering die het geld hard nodig had. 

 

Lord Byron werd als schrijver van Childe Harold‟s Pilgrimage (1812) bekend in Groot-

Brittannië. Deze semi-autobiografische dichtbundel vertelt het verhaal van een jonge edelman 

die doorheen Zuid-Europa reist en onder andere Griekenland aandoet. Door een combinatie 

van persoonlijke en publieke problemen (tal van adellijke minaars en minaressen) besluit 

Byron in 1816 Engeland voorgoed te verlaten en hij vestigt zich afwisselend in Genua (bij het 

schrijversechtpaar Shelley), Venetië en Ravenna. Hier komt hij in contact met de adellijke 

familie Guiccioli die actief is in de Carbonaribeweging. Wanneer de familie in 1821 wordt 

verbannen naar Pisa volgt Byron hen om zich samen met Leigh Hunt te storten op de redactie 

van The Liberal. Deze krant verscheen vier maal in Londen. Het is opnieuw (1823) in Genua 

dat Lord Byron werd gerekruteerd door Blaquière om het London Greek Committee te 

vertegenwoordigen op Griekse bodem. Na enige tijd van twijfel aanvaardde Lord Byron het 

aanbod en vaarde op 16 juli 1823 uit naar Cephlonië, een van de Ionische eilanden. 

Daar aangekomen besloot hij uit eigen zak een deel van de Griekse vloot uit te rusten die 

Mavrokordato zo ondersteunen bij militaire operaties, ook nam hij deel aan de planning voor 

de aanval op het Ottomaanse fort Lepanto.  

Door zijn actieve steun in Griekenland en als vertegenwoordiger van het London Greek 

Committee werd hij zowel beroemd als berucht. De Britse regering vreesde dat zijn 

aanwezigheid een ware toevloed van vrijwilligers zou uitlokken die de relaties met de Porte 

zou schaden. De Grieken op hun beurt verwachten Byron als een Messias. Toen hij op 6 

januari 1824 in Messolonghi arriveerde werd hij dan ook onthaald als een held, maar al snel 

ontdekte hij sluimerende problemen bij de Grieken onderling. Rivaliteiten tussen kapiteins 

brachten de verdediging van de stad (die al enkele malen belegerd was geweest) enorm in 

gevaar. Hierop besloot Byron, alweer op eigen kosten, een deel van de verdediging van de 
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stad te bekostigen. Het vele werken, het klimaat, zijn zwakke gezondheid, het voortdurende 

gekibbel tussen de belegerden, de verzwakkende bloedzuigertherapie
64

 en de aanwezigheid 

van een moeras zorgden ervoor dat Lord Byron op 15 februari 1824 een fatale ziekte opliep. 

Niet zozeer de ziekte zelf, maar eerder het gebrek aan verzorging ervan deden zijn toestand 

geleidelijk aan verslechteren. Gedurende twee maanden oefende Byron nog zijn zelf 

opgelegde taken uit zo goed en zo kwaad het kon, maar midden april 1824 viel hij in een 

coma waar hij niet meer uit ontwaakte.  

Lord Byron dacht te sterven op zijn veelgeprezen veld van eer, met de schoenen nog steeds 

aan de voeten. Zijn dood werd echter geromantiseerd en het feit dat hij in bed stierf werd als 

het ware verdrongen door het beeld van een „Byronic hero‟ die op de barricades stond om de 

Turkse agressor tegen te houden. Byron werd een nationale held voor de Grieken. Zijn hart 

werd begraven in Messolonghi en zijn lichaam werd aan boord van The Florida (dat zes 

dagen erna het eerste deel van de lening bracht) teruggebracht naar Engeland.
65

  

 

2.2 1824-1827.
66

 

Ondanks de onderlinge twist en zelfs burgeroorlog wist het Ottomaanse leger geen grote 

overwinningen te boeken, mede door de financiële en logistieke steun uit Europa. Enkel het 

kleine eiland Psara werd door het Ottomaanse leger heroverd (juli 1824). Hier vonden 

dezelfde scènes plaats als op Chios.  Aangezien de herovering niet snel genoeg verliep, en de 

Sultan door de strijd op verschillende fronten een constante aanvoer van troepen nodig had, 

riep hij op 25 maart 1824 de hulp in van zijn vazal Mohammed Ali, de Pasha van Egypte. 

Deze ging hier gretig op in, als was hij enkel juridisch gebonden tot bijstand. De Ottomaanse 

legers waren op dat moment veel te zwak om hem tot militaire bijstand te dwingen. De 

gretigheid van Mohammed Ali vloeit waarschijnlijk voort uit plannen om vanuit Griekenland 

een bruggenhoofd uit te bouwen, en van daaruit zelf het Ottomaanse Rijk in te palmen. In ruil 

voor het bestuur over Cyprus, Morea, Kreta en Syrië landde in september 1824 zijn 

adoptiefzoon Ibrahim Pasha op de kusten van Kreta. Door hevig lokaal verzet en het afsnijden 

van de zeeweg tussen Kreta en het Griekse vasteland met branderschepen werd zijn landing in 

Morea uitgesteld tot 1825. Hier nam hij op 23 mei na een kort beleg en in samenwerking met 

Ottomaanse troepen de havenstad Navarino (Zuid-Griekenland) in. Aanvankelijk ging het de 

Egyptische troepen voor de wind. Zij waren in tegenstelling tot hun Ottomaanse tegenhangers 
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getraind en bewapend door Europeanen, en de Griekse guerrillatactieken bleken voorlopig 

weinig effect te hebben. Een van de bekendste steden die in dit offensief vielen was de 

havenstad Messolonghi (cfr. supra) . De val van Messolonghi op 23 april 1826 werd na de 

„heldendood‟ van Byron door de West-Europese naties met argusogen gevolgd en dit leidde 

tot een vernieuwde golf van filhellenisme. 

 

De verwachte wreedheden vanwege het Turks-Egyptische leger bleven lange tijd uit tot op het 

moment de herovering verzandde in een kat-en-muis-spel met de bergbewoners van Albanië 

en de noordelijker gelegen gebieden. Hier waren guerrillatactieken veel beter geschikt en de 

bevolking was ook niet beperkt tot grote steden, wat de verovering veel moeilijker maakte. 

Het vastlopen van de herovering leidde ertoe Ibrahim de zachte aanpak overboord zette en 

Morea en de Peloponessos systematisch ging plunderen en ontvolken door slaventransporten 

naar Egypte. Bovendien „importeerde‟ hij ook Arabische immigranten.  

 

2.2.1 Rusland en Groot-Brittanië. 
67

  

Na de val van Messolonghi en de daaropvolgende veroveringen door Ibrahim Pasha vroegen 

de Grieken twee maal hulp aan Engeland. De dood van Byron, de vele Engelse vrijwilligers, 

de Engelse leningen, de politiek van Canning enzovoort zorgden ervoor dat de Grieken deze 

keer niet hun oude partner Rusland om bijstand vroegen, maar de nieuwe hoop Engeland. 

Canning besloot echter nog af te wachten en bovendien Rusland niet te provoceren. Op 24 juli 

en 1 augustus 1826 antwoordde hij met een „nee‟ op de vragen van de Griekse regering. 

Engeland zou vanaf dan een neutraliteitspolitiek volgen die vreemd genoeg tot de 

onafhankelijkheid van Griekenland zou leiden (cfr. infra). Door die afkerige houding van een 

interventionistische politiek werd het Engelse prestige in de diplomatieke wereld enorm 

verhoogd, maar de tweede hoop van Canning, nl. de Russische beer kalm ouden, mislukte. In 

1825 was Tsaar Alexander gestorven en opgevolgd door de besluitvaardiger Nicolaas I. 

Deze wenste in plaats van de „twijfelaarspolitiek‟ van zijn voorganger een actieve 

Balkanpolitiek op te bouwen.  

Nadat nieuws over de nakende val van Messolighi en over Ottomaanse wreedheden hem 

bereikt had, richtte hij op 5 april 1826 een ultimatum
68

 tot het Ottomaanse Rijk. Aangezien de 
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Tsaar door het verdrag van Koetsjoek-Kainardsji de beschermer was van de Christenen, 

legitimeerde dit zijn acties. In het ultimatum werd geëist dat: 

1. Servië onafhankelijkheid verkreeg. 

2. Moldavië en Wallachije werden ontruimd na de bezetting door Ottomaanse troepen 

ten gevolge van de opstand van Alexander Ypsilanti. (en dus zou het Ottomaanse Rijk 

het bestuur over deze gebieden de facto overdragen aan Rusland.) Bovendien zouden 

de hospodars worden verkozen door hun eigen divan (raad van ministers/adviseurs), 

en dit telkens voor periodes van zeven jaar. 

3. De Grieken de administratieve autonomie voor hun eigen staat zouden krijgen. De 

soevereiniteit zou wel nog steeds in handen blijven van de Sultan, die dit zou toestaan 

in ruil voor de heffing van taksen. 

4. Er vrijheid van bestuur, godsdienst en handel zou zijn. 

5. Turkse eigendommen door Grieken konden worden gekocht. 

6. Beschadigde religieuze eigendommen moesten worden hersteld. 

7. Russische schepen vrije doorvaart kregen op de Zwarte Zee.  

De Sultan had door zijn zwakke positie geen andere keus dan het ultimatum te aanvaarden en 

tekende op 7 oktober 1826 de Vrede van Akkerman.
69

 

 

Oostenrijk kon zich niet vinden in de voorwaarden van deze vrede. Von Metternich volgde 

hierin namelijk de lijn van de Heilige Alliantie en stelde dat de Sultan zijn opstandige 

gebieden zelf moest pacificeren en indien nodig hulp kon inroepen van buitenlandse machten. 

Hij wist dat Constantinopel een eventuele vraag tot bijstand zou richten tot Oostenrijk omdat 

de Sultan het belligerente Rusland vreesde dat stond te trappelen om de 

Donauvorstendommen in te palmen (en dat ook deed met dit verdrag). Tot verrassing van 

Oostenrijk kwam deze vraag er niet.  

Engeland was sowieso akkoord doordat het de voorwaarden mee opgesteld had. Egypte was 

al bij de oorlog betrokken, en Frankrijk tenslotte mengde zich ook in de debatten en stemde in 

met de tekst. Hierdoor ontstond binnen de Heilige Alliantie een Triple Alliantie tussen 

Rusland, Frankrijk en Engeland. 
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2.3 1827-1832.
70

 

Door interne druk van de publieke opinie en de verloren handelsinkomsten uit de oostelijke 

Middellandse Zee (door piraterij) besloten de Britten te onderhandelen over de hele 

Balkankwestie met alle strijdende partijen. Samen met Frankrijk en Rusland legden ze in 

1827 een wapenstilstand op in het eerste Verdrag van Londen.
71

 Hierin stond gestipuleerd dat 

de Egyptisch-Turkse troepenmacht zijn pogingen om Griekenland te heroveren zou moeten 

staken, of er zouden geen onderhandelingen plaatsvinden.  

In een geheim akkoord werd bovendien besloten dat een geallieerde vloot zou toezien op dit 

staakt-het-vuren. De gecombineerde Russische, Franse en Engelse vloten zouden tussen de 

Griekse en Ottomaanse vloten voor anker gaan, en indien een van beiden binnen de twee 

weken niet toestemde met de voorwaarden voor de onderhandelingen, zou de geallieerde 

vloot voorraden voor de weigerachtige partij(en) onderscheppen. Er was dus geen enkele 

intentie om de geallieerde vloot militair te laten ingrijpen.  

De Grieken grepen deze kans op een staakt-het-vuren en het vooruitzicht op een eigen staat 

meteen aan. (De regering was bovendien herenigd onder president Capodistrias).Wat van de 

Sultan verwacht werd, gebeurde ook, hij weigerde zijn opstandige gebieden zomaar op te 

geven, zeker nu hij samen met zijn vazal het tij kon doen keren, en verwierp het Verdrag van 

Londen. Toen de geallieerde vloot enkele maanden later aankwam en een schip stuurde om te 

onderhandelen met de Ottomaanse vloot, werd er (vermoedelijk) van Turkse zijde een schot 

gelost. In de kettingreactie die hierop volgde werd de Turks-Egyptische vloot volledig 

vernietigd in de baai van Navarino.
72

 De diplomatieke relaties van het Osmaanse Rijk met het 

Westen en Rusland leken door deze gebeurtenissen voorgoed verbroken.  

 

In 1828 zag Rusland zijn kans en deed dan ook de te verwachten zet tegen zijn verzwakte 

tegenstander, die in de ogen van de Tsaar niet enkel de Vrede van Londen, maar ook de Vrede 

van Akkerman had verworpen. Door de bemiddeling van La Ferronays
73

 werd echter 

bekomen dat de Russen zich zouden beperken tot de Donauvorstendommen, terwijl Frankrijk 

en Engeland de Griekse Kwestie zouden beëindigen. Een Frans expeditieleger verdreef in 

1828 Ibrahim Pasha uit Morea, hetgeen Griekenland de facto vrij maakte. De laatste 
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schermutseling vond plaats in 1829 toen Demetris Ypsilanti het terugtrekkende Ottomaanse 

leger enkele nederlagen toebracht. 

 Het Verdrag van Adrianopel
74

 dat de Russisch-Ottomaanse oorlog van 1828-1829 beslechtte, 

garandeerde de Servische, Moldavische en Wallachijse onafhankelijkheid onder Russisch 

protectoraat (herstel Vrede van Akkerman). Ook verkreeg Rusland vrije doorvaart door de 

Ottomaanse zee-engten en de Ottomaanse haven Poti aan de Zwarte Zee. In Londen werd in 

een tweede Verdrag van Londen dan weer beslist dat “Klein-Griekenland” onafhankelijk werd 

en ook werd een voorlopige grens afgebakend.
75

 Oorspronkelijk was ook in Londen 

overeengekomen dat Griekenland in zijn geheel schatplichtig bleef aan de Sultan, maar in ruil 

voor een inkrimping van het grondgebied (op aandringen van Engeland) werd deze clausule 

niet doorgevoerd en ontstond er dus de iure een autonome staat. Epirus, Macedonië, 

Thessalië, Kreta en verschillende Egeïsche eilanden bleven voorlopig Ottomaans. In 1832 

erkende de Sultan de onafhankelijkheid formeel.
76

 Later in de 19
e
 eeuw zou de Griekse staat 

zijn grondgebied nog uitbreiden door enerzijds de bezetting van bepaalde gebieden en 

anderzijds door bijvoorbeeld de filhelleense schenking van de Ionische eilanden in 1864 door 

de Britten. 

In de jaren 1830-1831 bleek dat Griekenland toch niet geheel onder één centrale regering 

verenigd was. Getuige hiervan is de moord op Capodistrias op 9 oktober 1831, die vermoord 

werd om een combinatie van politieke en persoonlijke redenen (een vete met Petro-bey). Toen 

zijn broer Augustinos Capodistrias hem opvolgde als president ging het land bijna ten onder 

in vetes en onderlinge twist. De weigering van Leopold van Saksen-Coburg om de Griekse 

kroon aan te nemen was daarom een verstandige zet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74

 14 september 1829 
75

 Verdrag van  londen : februari 1830 
76

 En ontving hiervoor 13 miljoen goudfrank. 



 35 

ORIËNTALISME 

 

 

1. Oriëntalisme. 

Een werk rond beeldvorming over „het Oosten‟ of „de Oriënt‟ in de 19
e
 eeuw kan niet rond de 

academische discipline van het Oriëntalisme. Dit paradigma is vrij jong en kende zijn 

hoogtepunt met de verschijning van Orientalism. Western Conceptions of the Orient  van 

Edward Saïd in 1978. „Saïdisten‟ proberen het discours te deconstrueren dat ontstaan is rond 

het begrip „het Oosten‟ door het terug te leiden tot zijn oorsprong en apart de verschillende 

toevoegingen te ontleden die dit concept in de loop der tijd onder zijn vleugels kreeg.  

Een van de consequenties was dat door de organische vorming en constructie van het concept 

„Occident‟ „ook de term Oriënt‟ een invulling kreeg. Net dit feit, namelijk de poging tot het 

vormen van een „Oosten‟ is vreemd genoeg de basis van de creatie van het „Westen‟.  

Derrida noemde de afzetting van de andere („Oosterse‟) identiteit, met als doel het vormen 

van een eigen („Westerse‟) identiteit „binaire oppositie‟. In navolging hiervan creëerde de 

politieke geograaf Dalby de term POGO-syndrome: Political Organizations Generate Others, 

of: politieke organisaties plaatsen zichzelf in hun discours tegenover een andere, om zo 

zichzelf te kunnen legitimeren.
77

  Criekemans bespreekt deze beide termen („binaire 

oppositie‟ en POGO) als de rechtstreekse voorlopers van de „imaginaire geografie‟ („een‟ 

Oosten als uitvinding van „een‟ Westen) die de studie van het Oriëntalisme en dus ook de 

werken van Edward Saïd bepaalden.
78

  

 

Sinds de verschijning van Orientalism zijn er al heel wat 

tegenkantingen, aanvullingen en afleidingen verschenen. 

Tegenkanting is meestal terug te leiden tot de Palestijnse 

achtergrond van Saïd en zijn actieve steun voor de Palestijnse 

zaak (cfr. Inzet 6
79

), maar ook tot zijn uitgesproken linkse 

invloeden die zijn werken kleuren. Zijn studie inspireerde echter 

vele wetenschappers om het begrip verder te gaan ontleden, en 
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toe te spitsen op bepaalde reël-geografische gebieden in de imaginair-geografische „Oriënt‟.
80

 

Op die manier ontstond de studie van het Oriëntalisme als een soort multidisciplinaire tak van 

de alfawetenschappen, bijna als een uitloper van de derde Annalesschool met zijn 

interdisciplinaire mentaliteitsgeschiedenis.  

 

Kritiek kwam er dan weer van bijvoorbeeld John Mackenzie, die na de deconstructie van het 

discours/begrip een uitgebreid overzicht gaf uit welke lagen Oriëntalisme eigenlijk is 

opgebouwd, en op basis hiervan zijn meningsverschillen met Saïd fundeerde (cfr. infra). Ook 

Hayden White had kritiek op Saïd, zij het dan vooral op het ontbreken van correcte methodes. 

Saïd‟s methodes waren namelijk identiek aan diegene die het Oriëntalisme hadden gevoed: 

“Saïd for all his learning, insight and passion, did not have the scholarly gear to dismantle 

this Orientalism which he had correctly identified as the product of an effort to provide 

ideological justification for the West‟s “molestation” of a quarter of the world‟s population. 

(…) He did not now the history of the portion of the globe whose cause he tirelessly 

publicized in Western media. Saïd was outraged at the Western misrepresentations of the 

Arab world, and he acutely criticized the scholarly, literary and institutional apparatuses (…) 

that contributed to the myth of the „Oriënt‟. But Saïd was not a historian, or rather, his idea 

of what a proper historical take on the „Oriënt‟ should be shared too many of the attitudes 

informing that „Oriëntalism‟ which he criticized.”
81

  

 

Een uitvloeisel van Saïd was de studie van het „Occidentalisme‟ die ontstond met als 

belangrijkste vertegenwoordigers Ian Buruma en Avishai Margalit. Hun boek Occidentalism : 

The West in the Eyes of Its Enemies gebruikt de andere kant van het imaginair-geografische 

spectrum. In dit geval is er echter geen sprake van een humano-culturele studie maar wel van 

een Westers discours dat een poging doet het moslimfundamentalisme te plaatsen en dit 

geheel in de stijl die Saïd aanklaagt. Occidentalisme is volgens Buruma en Margalit “een 

anti-westers vijandbeeld dat het zogeheten moslimterrorisme voedt en dat zich onder andere 

manifesteert in een afkeer van de westerse rationaliteit, omdat die in dienst zou staan van een 

goddeloos, materialistisch bestaan.”
82

 Met de gebeurtenissen van 11 september 2001 in 

gedachten, is hun inspiratiebron voor deze claims voor de hand liggend. Hier is geen sprake 

van een „Oosters‟ discours, het gaat gewoon om een poging de eigen acties tegen het 
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„Oosterse‟ extremisme te legitimeren. Hun theorievorming leunt aan bij die van de Brits-

Israëlische historicus Bernard Lewis, die later zal worden besproken. 

 

In dit hoofdstuk zal ik een overzicht trachten te geven van de standpunten van verschillende 

wetenschappers op de Oriënt, en hoe het begrip onze perceptie van niet-Westerse volkeren 

bepaalde. Ook zal ik trachten al enkele voorlopige conclusies te trekken rond de Griekse 

onafhankelijkheidsstrijd en hoe die ons beeld van het „Oosten‟ beïnvloedde, veranderde en 

versterkte. 

 

1.1 Oriëntalisme volgens Edward W. Saïd. 

Oriëntalisme is volgens Saïd de verzameling vaan overgedragen kennis, en dus van teksten, 

die doorheen de loop van de geschiedenis werden doorgegeven, aangevuld en vastgelegd. Hij 

laat zijn geschiedenis van het Oriëntalisme beginnen bij de Arabisch-Islamitische expansie in 

de 7
e
 eeuw. Langzaamaan sijpelde kennis over de veroveraars en hun gewoonten, kunst, 

samenleving, enzovoort door tot in Europa. Deze kennis manifesteerde zich in geschriften van 

reizigers, veroveraars, avonturiers… die de basis zouden vormen voor een Middeleeuws idée 

fixe over alle gebieden waarin de Islam de belangrijkste godsdienst was. Saïd vat het als volgt 

samen: “Alles bijeengenomen is er een intern samenhangend reservoir aan kennis opgebouwd 

uit de literatuur die behoort bij deze [kruistochten, handelsmissies, reisverhalen…] 

ervaringen. Er vloeit een beperkt aantal kenmerkende inkapselingen uit voort: de reis, de 

geschiedenis, de fabel, het stereotype, de polemische confrontatie. Dit zijn de lenzen waar de 

Oriënt door wordt waargenomen, en zij vormen de taal, de voorstelling en de vorm van de 

ontmoeting tussen Oost en West.”
83

  

 

Er zijn enkele factoren die toch een doorslaggevende rol speelden in de vorming van het 

„Oosterse‟ beeld. Zo hadden de overwinningen op de Christelijke legers in de Balkan (15
e
-17

e
 

eeuw) blijvende trauma‟s nagelaten bij de Europese volkeren. De Islam werd vereenzelvigd 

met een alles-verterende machine die het Christelijke geloof uitdaagde via militaire en 

ideologische weg. Volgens Saïd werd alle symboliek, geschiedenis, deugd en ondeugd rond 

dit trauma geïncorporeerd in het „Westerse‟ leven, waardoor de Europese mens over zijn 

uitdager dacht in termen van exotische veroveraars, ketters
84

 en bedriegers. Dit beeld werd in 

zijn geheel ingelijfd door de Christenen in Europa, als het beeld dat tegengesteld was aan dat 

                                                 
83

 SAÏD (E.). Oriëntalisten.  p. 91  
84

 Islam werd in de 11
e
 eeuw door enkelen gezien als een ketterse imitatie van het Christendom. 



 38 

van zichzelf (binaire oppositie). Op die manier werd een trauma (de voortdurende Christelijke 

nederlagen) omgevormd tot een overwinning van degenen die eraan werden onderworpen, 

maar er niet aan ten onder gingen. Al diegenen die de nederlagen en bijhorende bezetting niet 

hadden ondergaan verkregen zo a.h.w. een grote gemeenschappelijke deler die hen met elkaar 

identificeerde (godsdienst en trauma, „wij‟ tegenover „zij‟).  

Deze verbindende factoren leefden zo krachtig door dat latere geschriften niet de bedoeling 

hadden het „Oosten‟ beter en vollediger te gaan onderzoeken, maar eerder het uitbouwen, 

legitimeren en bevestigen van de heersende ideeën. Dit uitbouwen van de bestaande ideeën 

zou verdergaan tot de verovering van Egypte door Napoleon (cfr. infra). Het exploiteren 

ervan zou zelfs voortduren tot op de dag van vandaag. 

Het „Oosten‟ werd op die manier een complementair deel van de eigen cultuurgemeenschap, 

als een soort van sluimerend onderbewustzijn dat een mens mee vorm gaf, maar dat 

onderdrukt diende te worden, te vergelijken met de Freudiaanse „Id‟. De Europese mens zocht 

in het „Oosten‟ geen symmetrie met de eigen cultuur, maar kon zaken die enigszins afwijkend 

of onlogisch leken net beter plaatsen. De blik werd dus gevestigd op „on-Westerse‟ zaken, en 

deze werden op termijn kenmerkend voor het beeld van het exotische „Oosten‟. Deze zoom op 

de -voor de „Westerse‟ mens- onlogische zaken zorgde ervoor dat de eigen cultuur als verder 

gevorderd of zelfs superieur werd voorgesteld, wat leidde tot een machtsrelatie in het discours 

over het „Oosten‟.
85

 

 

1.2 Discours als machtsproduct en -producent.
86

 

De theorie over kennis en macht die Saïd hier voorstelt is terug te leiden tot kennis- en 

machtstheorieën van Nietsche en Heidegger en de discoursanalyse van Foucault. Vooral deze 

laatste zou een enorme uitwerking hebben op Oriëntalism. In Surveiller et punir uit 1975 

speelt Foucault met enkele ontologische vragen rond het verdwijnen van de 

(postrevolutionaire) publieke bestraffing in Frankrijk en het ontstaan van de gevangenis als 

gevolg ervan. Saïd leidt hieruit af dat er een „gekende wereld‟ is, die Foucault benoemde als 

een orbis terrarum en dit tegenover een terra incognita
87

. De transpositie naar het 

Abendlandes („Occident‟) van Spengler en Levant („Oriënt‟) ligt voor de hand.
88

  

Nog belangrijker was dat Foucault onderzoek deed naar de genealogie van macht, en dit in 

combinatie met zijn eerdere werk over „discours‟. De Universiteit Utrecht vat het op zijn site 
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van de faculteit sociale wetenschappen mooi samen met: ”In een vertoog (discours) schuilt 

veel macht op het punt van het aanmerken van wat `normaal en abnormaal' genoemd wordt 

en het toewijzen van de machtsposities.”
89

 Het is deze combinatie die Saïd er toe bracht de 

deconstructie van het „Oosterse‟ verhaal in te zetten door de machtsposities in het discours 

errond als organisch-genealogische processen te gaan ontleden. In een interview stelde Saïd 

dat de mogelijkheid tot productie van kennis op zich al een machtsrelatie impliceert. Zo 

konden de Fransen in 1798 als „experts‟ dingen waarnemen die de Egyptenaren zelf niet 

opmerkten in hun eigen cultuur. Egyptische wetenschappers waren daarentegen niet in staat in 

die periode eenzelfde mate van kennis te produceren over Frankrijk. 
90

 

 

De machtsrelatie tussen „Oost‟ en „West‟ kent volgens Saïd ook een breekpunt. Lange tijd 

was de Islam een rechtstreekse bedreiging voor Europa op cultureel, ideologisch en zelfs 

economisch vlak, maar sinds de zeeslag van Lepanto
91

 (1571) en het mislukte beleg van 

Wenen (1683) was het geloof in de onaantastbare militaire macht van het „Oosten‟ 

verdwenen. De directe bedreiging die de grootste Islamitische staat, namelijk het Ottomaanse 

Rijk toen vormde, werd geminimaliseerd. De „Westerse‟ mogendheden zouden steeds meer 

doordringen in hun oude vijand om hun eigen belangen veilig te stellen. Dit konden zij 

legitimeren door het simpele feit dat het „Westen‟ machtiger was geworden dan het „Oosten‟. 

In de 16
e
 en 17

e
 eeuw kon de maritieme grootmacht Groot-Brittannië dan ook van de 

verzwakte Ottomaanse hiërarchie profiteren, en het bouwde een commercieel netwerk uit via 

de Middellandse Zee, Rode Zee en Perzische Golf dat reikte tot India. Ook Frankrijk greep op 

het einde van de 18
e
 eeuw zijn kans om de vazal van het verzwakte Ottomaanse Rijk, Egypte, 

te bezetten. Egypte werd “het brandpunt tussen Oost en West.” 

De twee grootmachten drongen dus op relatief korte tijd door tot het heartland van de Islam, 

van de „Oriënt‟ en wisten de grootste politieke entiteit snel op de knieën te dwingen. 

 

Aangezien het nodig was de veroverde gebieden met zo weinig mogelijk troepen efficiënt 

onder controle te houden, was er extensieve kennis over nodig. Zowel de Britse regering als 

Napoleon bevolen tot de oprichting van verschillende nationale instituten, met als doel reële, 

nauwkeurige kennis over het gebied in te winnen, om zo een beter begrip te krijgen van de 

bevolking, gewoonten, enzovoort. Op die manier groeide de kennis van de „Oriënt‟ 
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exponentieel, en parallel ermee werd het machtdiscours uitgebreid. Het „Westen‟ stelde een 

discours op dat het „Oosten‟ reduceerde tot een ondergeschikte, overwonnen entiteit. Door de 

beide kanten van het imaginair-geografisch spectrum een plaats te geven op een machtskader, 

ontstaan er automatisch machtsrelaties.  

Het „Oosten‟ werd nu volledig geïncorporeerd in de „Westerse‟ kennis, en dus in het 

„Westers‟ discours dat het immobiele „Oosten‟ als de dankbare ontvanger van Westerse 

waarden voorstelde. In de 19
e
 eeuw zou men de ingreep in de „Oosterse‟ wereld dan ook niet 

meer zien als een poging om de overwonnen gebieden te leren kennen, maar eerder als „The 

White man‟s burden‟.
92

 Het was de plicht van de blanke om het ooit zo luisterrijke verleden 

van het „Oosten‟ vanuit het „Westen‟ te doen herleven. Zo zou Europa, net zoals in de tijd van 

Alexander de Grote, één worden met zijn tegenpool, en misschien er zelfs mee kunnen 

versmelten.
93

 Deze droom van een verenigde wereld leefde ook buiten de literaire scène. 

Enkele Europese Katholieke partijen drongen er bijvoorbeeld bij de paus op aan om de 

Oosterse Kerk opnieuw onder de vleugels van Rome te brengen, hetzij om religieuze, hetzij 

om politieke redenen.
94

 Zo schreef een Oostenrijks doctor theologie Josepg Smith een boek 

Op de vereeninge der twee Kerken van den Oosten en van den Westen. 
95

 

 

1.3 Ontwikkeling van Saïd‟s Oriëntalisme.
96

 

William V. Spanos, zelf ooit leerling van Edward Saïd, schreef naar aanleiding van diens 

dood in 2003, dat hij (in navolging van de methoden van Nietsche) in het werk van Saïd een 

genealogische ontwikkeling van het discours van het „Oriëntalisme‟ kan onderscheiden 

doorheen de tijd: 

1. „De Occident‟ (en bijgevolg ook de „Oriënt‟) werd gecreëerd in het mediterrane 

bekken met de komst van het metafysisch denken. (Te begrijpen als het ontstaan van 

de imaginaire geografie.) 

2. Het „Waarheidsdiscours‟ van dit metafysische denken is een constructie, een fictioneel 

verhaal dat op lange termijn wordt geassimileerd en geïnstitutionaliseerd.  

3. Dit construeren is gebaseerd op een binaire logica (parallel met Derrida) dat 

identiteitsvorming (orbis terrarum) doet primeren op verscheidenheid (terra 

incognita). 
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4. Deze logica ondersteunt een imperiaal denken dat tot doel heeft zoveel mogelijk 

macht te verwerven over al hetgeen dat assimilatie weerstond. 

5. Het doel van dit project was niet enkel het aan het licht brengen dat het discours en de 

imperiale ontologie die erachter steekt waren geconstrueerd, maar het was tegelijk ook 

een daad van bevrijding. Deze bevrijding bestond erin deze vastgeroeste manier van 

metafysische denken te verlaten en te vervangen door een heel nieuw denkkader. 

6. Het werk van Saïd had niet enkel tot doel de „Westerse‟ onderzoekstraditie te 

bekritiseren als een historistische vorm die een product was van het ontstane „Oriënt‟- 

discours, maar de bedoeling bestond erin een geschiedenis van het heden op te stellen. 

Op die manier wou Saïd een nieuwe genealogische analyse maken van een deel van 

dit heden. 
97

 

7. Tenslotte, de historicus die dit deel van het heden zou onderzoeken, zou moeten 

trachten enerzijds een deel te zijn van zijn omgeving, zijn discours, en anderzijds er 

volledig los van te staan. Net zoals Heidegger‟s Abgeschiedene of Foucault‟s a de-

viant. Saïd zelf sprak over een exile. 

 

Wanneer we Spanos volgen in zijn redenering, dan is het duidelijk dat Saïd in deze zeven 

stappen een rechtlijnige temporele richting volgt en ze toepast op verschillende grote era‟s 

doorheen de geschiedenis. Spanos kon deze terugbrengen tot vier overkoepelende tijdperken:  

1. De Griekse oudheid tot de Middeleeuwen, waarin de „Oriënt‟ gevormd werd als 

ontologische tegenhanger van de „beschaafde‟ wereld. (de Grieken maakten al het 

onderscheid Hellènes en Barbaroi). 

2. De Napoleontische tijd, en dan specifiek vanaf de verovering van Egypte in 1798, het 

punt waarop wetenschappelijke kennis over het „Oosten‟ samensmolt met de politieke 

overheersing van die ruimte. Toch waren deze beide dimensies (politieke en 

wetenschappelijke) ondergeschikt aan de militaire veroveringen. 

3. Het ontstaan van de moderniteit, waarbij de „tekstuele houding‟ (de verzamelde 

kennis) van de voorgaande generaties tegenover het „Oosten‟ werd 

geïnstitutionaliseerd tot het „Oriëntalisme‟. Vanaf dit punt werd militaire verovering 

de secundaire methode van overheersing. Men ging de veroverde gebieden nu 

besturen met kennis i.p.v. met een bezettingsmacht. Deze versie van het Oriëntalisme 

wordt nog steeds op macropolitieke schaal toegepast. 
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4. Tenslotte is er nog het punt waarop, vooral in de VS, „Oriëntalisme‟ een soort van 

managersvereiste werd, die de ideologische doelen van de natiestaat diende. Saïd 

verwees hier alweer naar onder andere Bernard Lewis (cfr. Infra).
98

 Het citaat “The 

East is a career”
99

 van de Britse negentiende-eeuwse premier Benjamin Disraeli is 

hier een mooie illustratie van. 

 

1.4 Een aanvulling: Ussama Makdisi en het Ottomaanse Oriëntalisme.
100

 

De tekst van Makdisi is een voorstudie naar aanleiding van zijn onderzoek rond het Ottoman 

Oriëntalism. Zijn centrale these is een afleiding van Saïd: “In an age of Western-dominated 

modernity, every nation creates its own Oriënt.” Dit is een van de studies die zich toespitsen 

op de reëel-geografische ruimte, vanuit het idee dat deze werd/wordt gedetermineerd door de 

imaginair-geografische discours die er rond bestaan. 

In het geval van het Ottomaanse Rijk beslaat zijn „Oriënt‟ alle gebieden binnen het Rijk die 

niet tot de kernlanden (of core-provinces) behoren. Deze gebieden stonden in het Ottomaanse 

Rijk bekend als de „landen van de oorlog‟ (Dar-al-Harb), of veroverde gebieden. Hier 

moesten de vorsten zich doorgaans bekeren, werd het buitenlands beleid volledig door 

Constantinopel gevoerd, diende de bevolking troepen te leveren en diende er tribuut betaald te 

worden. De interne autonomie en het gezag van de vorst werden zo echter wel gewaarborgd. 

Dit vormden een fel contrast met de „landen van de Islam‟ (Dar-el-Islam) of kerngebieden. In 

de Balkan waren er ook landen van de „Dar- al -Ahd‟ waar niet-Islamitische vazallen de 

Sultan als soevereine vorst accepteerden. Wanneer een gebied voldoende geïslamiseerd werd 

geacht, werd het opgenomen in de core provinces. Deze kern van het Ottomaanse Rijk viel 

ongeveer samen met het grondgebied van het huidige Turkije. Concreet kan men dus stellen 

dat de gebieden die buiten Anatolië, (Turks) Armenië en continentaal Turkije lagen, de 

Ottomaanse Oriënt was.  Door een onderscheid te maken tussen deze verschillende delen van 

hun rijk, trad er echter een dichotomie op in het Ottomaanse denken: 

 

Enerzijds omarmden de Ottomanen als het ware het onderscheid dat de Europeanen 

construeerden tussen „Oost‟ en „West‟, en pasten dit toe op hun eigen gebieden. Dit kan 

worden gezien als een voorloper voor de grootschalige modernisering (Tanzimat) die het 

Ottomaanse Rijk zou doorvoeren, waarbij bepaalde aspecten van het „Westers‟ denken 
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werden overgenomen, zoals ook het concept van een „Oriënt‟. Door het Oriëntaliseren van 

bepaalde interne gebieden slaagde het Ottomaanse Rijk er dus in zichzelf te de-oriëntaliseren, 

en zo aansluiting te zoeken bij Europa als „Westerse‟ staat. Een belangrijk neveneffect was 

echter dat Europese ideeën over liberalisme en nationalisme net door dit onderscheid vrij spel 

kregen. Deze stromingen zouden zich namelijk enten op de opdelingen die in Constantinopel 

werden gemaakt tussen de verschillende gebieden, wat in de 19
e
 en 20

e
 eeuw zou leiden tot 

nationalistische opstanden en afscheuringen van het Ottomaanse Rijk (cfr. Inzet 7).
 101

 

 

Anderzijds was het creëren 

van een „Oriënt‟ binnen het 

Ottomaanse Rijk ook een 

vorm van afzetting tegen 

het Westen. Europa 

baseerde zijn onderscheid 

tussen „Oriënt‟ en 

„Occident‟ vooral op 

religieuze gronden 

(Christendom – Islam), en 

hoewel Constantinopel zijn gebieden ook verdeelde in millets, en dus in religieuze entiteiten, 

werd er vanaf de 19
e
 eeuw nog een belangrijke nuance aan toegevoegd. Bepaalde afwijkende 

vormen van Islam werden namelijk binnen de eigen grenzen nu ook als „anders‟ gezien, als 

„Oosters‟. In de 19
e
 eeuw zou hieraan ook het onderscheid op basis van etniciteit worden 

toegevoegd.
102

 

Door de combinatie van afwijkende geloofsbeleving en de achterstelling van bepaalde 

volkeren tegenover het religieus en etnisch homogene Ottomaanse kernland, legitimeerde het 

„Ottomaanse gebied‟ het eigen beeld van dé Islamitische staat zowel tegenover zijn 

grensgebieden waar heterogeniteit heerste als tegenover Europa, waarin het zich opwierp als 

dé krachtige Islamitische staat: “(…) The late Ottoman Empire manipulated and subsumed a 

                                                 
101

 Inzet 6: De desintegratie van het Ottomaanse Rijk. In:  

http://www.clas.ufl.edu/users/oren/Ottoman%20Empire,%20decline.gif 
102

 Zo wisten de Bulgaren een eigen millet voor zichzelf te verkrijgen (cfr. Hoofdstuk 1), en dit dus niet op basis 

van geloof, maar op basis van etniciteit. Verder werden bijvoorbeeld de nomadenvolkeren van Arabië, en de 

opstandige Libanezen als achtergesteld gezien. Ook hier werden zij benoemd als Bedoeïnen en Libanezen, niet 

meer als leden van een millet, of eenvoudigweg als „onderdanen van het Huis van Osman‟, maar wel met de 

naam van hun „volk‟. 

Inzet 7 



 44 

discourse of Islam within the imperative of Ottoman modernization. Ottoman reformers felt 

compelled to respond to what they saw as European misrepresentations of the Islamic East.”  

Het Ottomaanse Rijk wapende zich dus tegen de Westerse invloed en dito voorstelling van de 

Oriënt, door zichzelf voor te stellen als historisch en cultureel totaal verschillend van Europa, 

maar ook van zijn eigen grensgebieden.  

 

Het is duidelijk dat er een interne contradictie heerst bij deze beide dreefveren tot het creëren 

van een Ottomaanse Oriënt. Opmerkelijk is dat deze voorstelling gebeurde in een periode van 

doorgedreven „verwestersing‟, waarbij het Ottomaanse Rijk bijna wanhopig aansluiting zocht 

bij het „Westen‟, terwijl het zich er tegelijk van probeerde te onderscheiden om toch niet de 

volledige Europese invloed te ondergaan. 

 

1.5 Kritiek: John McKenzie en Orientalism: History, Theory, and the Arts.
103

 

De kritiek van de historicus John MacKenzie leunt aan bij Hayden White en is dus vooral van 

theoretische aard. Hij verwijt Saïd dat hij het concept „Discours‟ van Foucault veel te ruim 

gebruikt en dit in combinatie met Antonio Gramsci‟s cultureel hegemoniemodel.  

Foucault‟s discours wijst zoals ik al aanhaalde op het linguïstisch apparaat, of de taal, 

waarmee kennis wordt overgebracht. Deze uiting van kennis via taal leidt tot het ontstaan van 

een machtsrelatie tussen de verschillende elementen. Gramsci‟s culturele hegemonie stelt dan 

weer dat een elite de massa controleert via een soort van moreel gezag, en dat deze elite dat 

gezag verkreeg in samenspraak met diezelfde massa. 

 

Het verschil tussen Saïd en deze beide denkers zit hem in het feit dat hij veralgemeent, en 

extrapoleert naar grotere gehelen. Zo hield Foucault rekening met de interne heterogeniteit 

van de groepen/discourses waarover hij schreef, terwijl Saïd enkel het „Westen‟ tegenover het 

„Oosten‟ plaatste. De eerste zag hij te veel als een homogene groep, iets wat hij met de 

laatstgenoemde nochtans niet deed. Hij wilde bewijzen dat het „Oosten‟ niet als één 

homogene groep kon worden gezien, maar maakte zelf de fout dit wel te doen met het 

„Westen‟, dat hij gelijkstelde aan de Europese naties. Zo maakt hij geen onderscheid tussen de 

beeldvorming van de Britten en Fransen, tegenover die van pakweg de Oostenrijkers of 

Russen, die grensden aan het Ottomaanse Rijk en een lange geschiedenis hadden van zowel 

conflict als samenwerking met het „Oosten‟. Hayden White‟s (cfr. Supra) kritiek die stelde dat 
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Saïd, als zijnde geen historicus, niet in staat zou zijn dit onderscheid methodologisch te 

maken komt hier weer naar de voorgrond.  

Gramsci‟s theorie van culturele hegemonie sloeg op de bourgeoisie die in een kapitalistische 

staat niet enkel de Hard Power in handen heeft, maar intern ook de Soft Power. Dit kan 

bestaan uit moreel, cultureel of intellectueel leiderschap. Wil een leidende klasse deze Soft 

Power
104

 in handen krijgen, dan moet ze hiervoor samenwerken met andere groepen om zo 

die macht te legitimeren. MacKenzie wijst hier op het feit dat Saïd ook deze theorie 

ongenuanceerd transponeert naar grotere gehelen. Zo wordt de leidende klasse het „Westen‟ 

die zijn legitimatie haalt uit de Verlichting, wetenschap en militair-economisch complex. 

Bovendien situeert hij dit niet enkel in een kapitalistisch frame (zoals Gramsci), maar in een 

imperialistisch wereldsysteem. 

MacKenzie illustreert aan de hand van voorbeelden dat het ongenoegen over zowel Saïd‟s 

Oriëntalism als zijn Culture and Imperialism bijzonder groot is bij historici, omdat zijn werk 

gesitueerd wordt in de postmoderne school, ondanks de duidelijke modernistische aspecten 

ervan. MacKenzie haalt hier schrijvers, politici en filologen aan uit de rechterzijde van het 

politieke spectrum, maar sommige van deze kritiek kan worden teruggeleid tot zijn Palestijnse 

achtergrond die ik al eerder aanhaalde, of naar de link met de linkse dependencia-theoriën.  

 

Het grootste (en meest interessante) punt van kritiek uit MacKenzie als de tweeledige 

„schizofrenie van Saïd‟. Dit slaat op het feit dat hij als „Westers‟ wetenschapper werkt en 

schrijft in de tradities die voortvloeiden uit het verlichtingshumanisme. Hij maakt met andere 

woorden zelf deel uit van het „Westen‟ als Amerikaan en professor aan Columbia University 

en is dus een onderdeel van dat discours.
105

 Is zijn tekst dan niet eenvoudigweg terug te leiden 

tot een nieuwe determinatie van wat de concepten „Oost‟ en „West‟ betekenen? En dit alwéér 

vanuit het standpunt van een „Westers‟ wetenschapper. Ook wordt hem verweten een tekst te 

schrijven die volledig in de lijn ligt met de „grandes histoires‟ of „metanarratives‟ 

(modernistisch), hij wil immers het gehele concept „Oriëntalisme‟ ontleden, en dit terwijl er al 

eeuwen aan is geconstrueerd.  

De argumenten en methodes die Saïd gebruikt zijn echter wel terug te leiden tot 

postmodernistische denkers, zoals Derrida en Foucault. Ook deze tegenstelling 
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(postmodernisme tegenover modernisme) kan worden gezien als een vorm van schizofrenie in 

zijn werk. 

 

1.6 Bernard Lewis. 

Enkele van de argumenten die MacKenzie aanhaalt zijn terug te leiden tot de antwoorden die 

Bernard Lewis gaf op Saïd‟s aanvallen in Oriëntalism. Bernard Lewis is een Joods-Britse 

professor emeritus van Princeton University. Zijn vakgebieden waren het Nabije- en Midden 

Oosten met als bijzondere expertise de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. 

 

Saïd omschreef het werk van Lewis onder meer als “Prullerige pamfletten met schreeuwerige 

titels over “Islam en terreur”, “De Islam ontmaskerd”, “De Arabische dreiging en het 

moslimgevaar”. Allemaal geschreven door politieke polemisten die zich beroepen op kennis 

verkregen van deskundigen [zoals Lewis] die zogenaamd zijn doorgedrongen tot het hart van 

die vreemde oosterse volkeren daarginds die al zolang zo‟n vreselijke doorn in „ons‟ vlees 

zijn.”
106

 Zo gaat het een hele tijd door. De Oriëntalist Lewis, die als historisch expert van het 

Ottomaanse Rijk enkele standaardwerken rond het „Oosten‟ op zijn actief heeft, was een 

uitgesproken voorstander en even zelfs adviseur van de regering Bush jr. Saïd beschuldigt 

hem onder andere hierom niet enkel van het voortzetten van de „Westerse‟ dominantie over 

het „Oosten‟ via het nog verder uitbouwen van het imperialistische discours, maar ook van het 

verdedigen van dat imperialisme via de invloed die hij had in het Amerikaanse kabinet.  

Het klopt dat Bernard Lewis dicht aanleunt bij de negentiende-eeuwse theorieën van het 

„Oriëntalisme‟, maar hij kan zijn claims baseren op het feit dat hij , in tegenstelling tot Saïd 

(cfr. White), historicus is en bovendien door velen wordt beschouwd als een autoriteit, niet 

enkel van het Ottomaanse Rijk, maar ook van de hele Arabische wereld. In die hoedanigheid 

werd hij ook door verschillende media al als expert gevraagd.  Zo deed hij uitspraken in de 

Franse krant Le Monde rond de Armeense Genocide, die hij niet als dusdanig omschreef, 

aangezien er geen sprake was van „genocide‟ in de juridische zin, zoals die door de VN wordt 

gehanteerd. Hij stelde dat de slachtoffers gevallen waren als het gevolg van een 

ongeorganiseerde burgeroorlog tussen Turkse en Armeense Ottomanen.
107
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Het expertiseargument werd echter niet alleen door Hayden White omgedraaid en tegen Saïd 

gebruikt. De marxistische schrijver Ahmed Aijaz, die er prat op gaat de grootste marxistische 

criticus te zijn van Saïd, vraagt zich in zijn werk In Theory eveneens af met welke autoriteit 

Saïd kan spreken: “What authorised Saïd to speak of Arab history and Orientalist 

disciplines? What degrees did he have? (…)”  Maar aan de andere kant moet ook Lewis eraan 

geloven en dit in zeer sterke bewoordingen: “(…)that Lewis‟s scholarly pretence was itself a 

camouflage for Zionist allegiance.”
108

  

 

 

2. Het Oriëntalisme-debat: Edward Saïd, Oleg Grabar en Bernard Lewis. 

Zoals ik al eerder aanhaalde, deed Edward Saïd in zijn Orientalism. Western Conceptions of 

the Orient enkele uitvallen naar Bernard Lewis. Dit feit geeft Lewis een eenzame en 

allerminst benijdenswaardige hoofdrol in het boek.
109

 Saïd ziet hem als de baarlijke duivel die 

de verpersoonlijking is van de 19
e
 eeuwse Oriëntalisten en die hardnekkig vasthoudt aan die 

contemporaine denkkaders. Hiermee werd „Oriëntalist‟ een scheldwoord.  

De spaarzame reacties die Lewis op deze aantijgingen gaf, waren niet minder bitsig, maar 

zouden aanleiding geven tot wat nu bekend staat tot het „Oriëntalismedebat‟.  

 

Het debat kende een hoogtepunt in 1982 toen Edward Saïd een antwoord formuleerden op het 

artikel The Question of Orientalism van Bernard Lewis in The New York Review of 

Books.
110

 Ook Aga Khan Professor van Islamitische kunst te Harvard Oleg Grabar gaf zijn 

mening over Oriëntalisme. In het artikel Orientalism: an Exchange, hetgeen verscheen op 12 

augustus 1982 in hetzelfde blad. Ik zal hieronder de standpunten van de drie wetenschappers 

uiteen trachten te zetten zoals zij die formuleerden in het artikel. 
111

  

 

2.1 Edward W. Saïd. 

Ook nu weer slingert Saïd Lewis verschillende verwijten naar het hoofd, maar fundeert ze nu 

meer met voorbeelden uit zijn teksten. Hij schrijft onder andere dat Lewis een politieke 

agenda heeft, die hij verbloemt met de pretentie academische, geëngageerde teksten te 

schrijven. Dit is volgens Saïd hét schoolvoorbeeld van imperiaal Oriëntalisme zoals dat in de 
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19
e
 eeuw ook in het teken stond van de verspreiding en versteviging van de imperiale macht. 

Lewis heeft immers door zijn adviseursfunctie invloed gehad op het beleid van de VS inzake 

het Midden-Oosten door zijn analyse te geven van verschillende heikele kwesties. Zo is het 

„Washington discours‟ van Lewis volgens Saïd gekenmerkt door een belligerentie zoals ten 

tijde van de Koude Oorlog, en dit gecombineerd met fervente aanbevelingen om Israël te 

blijven steunen als blijvende bondgenoot. Enige verschil met de grootmachten van de 19
e
 

eeuw en de VS op het moment dat Orientalism in publicatie ging, was dat de VS zélf (op dat 

moment althans) niet militair aanwezig waren in de regio, en die aanwezigheid dus ook niet 

dienden te legitimeren door een imperiale ideologie uit te bouwen. Enkel Israël moest 

ideologisch worden verdedigd als bruggenhoofd in de regio.
112

  

Getuige hiervan is de invloed die Bernard Lewis had als Oriëntalist in het Amerikaanse 

congres bij onder andere de neoconservatieve senator Henry Jackson. Deze senator paste de 

adviezen van Lewis toe in de praktijk door wapentransporten op te zetten richting Israël.  

 

Veel is sindsdien veranderd, denken we maar aan de gebeurtenissen van 11 september 2001 

en de oude denkschema‟s die opnieuw naar boven zijn gekomen. Hierdoor traden 

wetenschappers als Lewis op de voorgrond tijdens de regering van president Bush. In die 

hoedanigheid wordt hij vergeleken met de Oriëntalisten die door de keizerlijke Britse en 

Franse instellingen van Buitenlandse Zaken werden aangesproken om een inside view te 

bieden, die dikwijls niet meer was dan een bevestigende, geïdealiseerde en 

geïnstitutionaliseerde reproductie van eeuwenoude denkbeelden een voorstellingen. 

 

Wat een veelbelovende discussie tussen twee tegengestelde intellectuele geesten had kunnen 

zijn, ontaardt in het vervolg van het artikel op sommige momenten in een kinderlijke 

afrekening tussen twee rivalen. Zo gaat Saïd de beschuldigingen van Lewis ontkrachten die 

zou hebben gesteld dat verschillende bladen Orientalism een mindere recensie hebben 

gegeven. Saïd overloopt ze een voor een en ontkracht vele van deze beweringen, maar zijn 

argumentering is hier en daar bedenkelijk.
113

 Toch kan men dit niet afdoen als een welles-

nietes spel tussen intellectuele tegenstanders. Het is duidelijk dat Lewis het werk slechter 

probeert voor te stellen en de autoriteit ervan in twijfel trekt.  
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In een volgend deel trekt Saïd ook van leer tegen de politieke invloed van Clifford Geertz. 

Deze zou een directe invloed hebben uitgeoefend op Lewis door te poneren: “Saïd is an 

intemperate left-wing non-Orientalist Christian Palestinian, he cannot be trusted.” Deze 

stelling heeft geen enkel verband met de academische argumenten die Saïd in het verleden 

aanbracht, maar is een louter politiek statement. Geertz ziet Saïd dus niet enkel als een 

academische, maar ook als een politieke uitdager, een these die werd overgenomen door 

Lewis. 

 

Verder stelt Saïd nog dat Lewis een dubbelzinnig „Oriëntalisme‟ handhaaft: “On the one hand 

Lewis wishes to reduce Islamic Orientalism to the status of innocent and enthusiastic 

department of scholarship; on the other he wishes to pretend that Orientalism is too complex, 

various and technical to exist in a form for any non-Orientalist (like myself and many others) 

to criticize.”Met deze stelling bevestigt Saïd dat Lewis volgens hem  geen gepast antwoord te 

bieden heeft op zijn werk Orientalism. Wanneer hij over Saïd schrijft als een intellectueel 

tegenstander doet Lewis hem af als de onschuldige/onwetende en enthousiast activist, en 

wanneer hij hem als reële uitdager voor zich krijgt, rekent hij daarmee af door het 

expertiseargument te gebruiken.  

 

Saïd werd door Lewis in het verleden al gelinkt aan het Communisme, of minstens als een 

Sovjetapologeet. Hij had namelijk nog nooit het Sovjet-Oriëntalisme besproken, en dit 

verzwijgen van de imperiale koers van de Sovjet-Unie was voor Lewis bewijs genoeg dat 

Saïd Communistische sympathieën koesterde.
114

 In de jaren ‟80 van de vorige eeuw was dit in 

de VS een zware aanklacht die enorme gevolgen kon hebben.  

Dit was echter weer een politiek argument dat Lewis naar Saïd slingerde. De reden voor het 

niet behandelen van Sovjet-Oriëntalisme was volgens Saïd echter vrij eenvoudig: De USSR 

had ook Oriëntalsiten gekend, maar nooit hadden zij een onderscheid gemaakt op basis van 

godsdienst, dus tussen „Oosterse‟ Christenen, Joden, Moslims,… De Sovjetunie beschouwde 

namelijk alle religieuze vormen als “opium voor het volk”. Enkel in het „Westen‟ werd het 

„Oosten‟ vereenzelvigd met het mogelijke gevaar dat de Islam inhield voor het eigen geloof.  
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Het laatste en meest zwaarwegende punt dat Saïd aanhaalt is een reactie op een tekt van 

Lewis, die poneerde dat Saïd het Arabische woord Tahwid
115

 verkeerd vertaalde. Saïd 

reageerde met enkele voetnoten die zijn betekenis van Tahwid staafden en de cynische 

opmerking dat: “Lewis carelessness in reading English disqualifies him from argument well 

before we get to Arabic.” In één adem beschuldigde hij Lewis op zijn beurt van een 

misinterpretatie van het woord Thawra
116

. Lewis zou dit Arabisch woord voor „opstand‟ of 

„revolutie‟ terugleiden tot het werkwoord „opstaan‟. Hij beweert dat in verschillende 

Arabische woordenboeken ter verduidelijking het voorbeeld gegeven wordt van een kameel 

die opstaat. Dit is volgens Saïd een racistische, oriëntalistische opmerking. Niet alleen wordt 

volgens hem nergens dit voorbeeld gebruikt, aangezien de betekenis van Thawra in deze 

context niet klopt, maar ook de metafoor die Lewis maakt beschouwt hij als racistisch. Hij 

ziet hier het Oriëntalistisch vooroordeel opduiken dat alle Semitische talen verduidelijkt 

dienen te worden met concrete voorbeelden uit de woestijncultuur. Dit talige argument sluit 

aan bij Saïd‟s eerdere kritiek dat Lewis volkomen onterecht Allah Akhbar had gelijkgesteld 

met Sieg Heil en Il Duce. 

 

2.2 Oleg Grabar. 

The New York Review of Books
117

 sprak ook deze academicus aan om vanuit zijn vakgebied 

een visie te bieden op beide kampen in het Oriëntalismedebat. Deze kunstwetenschapper heeft 

alle respect voor Lewis als het gaat over zijn historische expertise over de „Oosterse‟ wereld. 

Ook is hij het met hem eens over het feit dat er een academische discipline zou bestaan die 

geen enkele ideologische affiliatie heeft, en die noch etnische, nationale of culturele grenzen 

kent
118

 (Dit is net wat Saïd Lewis verwijt). Al voegt Grabar hier wel de nuance aan toe dat zo 

een vorm van wetenschap kan bestaan, zelfs al zijn de onderscheidde beoefenaars ervan 

schuldig aan bepaalde vooroordelen.  

 

Toch is er ook kritiek voor Lewis. Volgens Grabar beantwoordt hij niet de belangrijkste 

vraag: waarom is Saïd‟s Oriëntalisme zo succesvol? 
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Het fenomeen van het Saïdisme kon niet langer afgedaan worden als “The silly reaction of 

disgruntled and linguistically or mentally narrow intellectuals.” Het probeert daarentegen de 

onlusten die er toen (en vandaag de dag nog) heersten in het Midden-Oosten te verzoenen met 

correcte voorstellingen van het verleden. Ze worden niet geplaatst in gevestigde, eeuwenoude 

historisch-politieke kaders die wetenschappers als Lewis zo typeren, maar daarentegen 

probeert men te achterhalen waar de conflictsituaties hun oorsprong vinden, en dit via een 

nieuwe invalshoek. Dat is volgens Grabar de waarde van Saïd en zijn volgelingen. 

 

Het hele verhaal van Grabar doet veel denken aan de theoriën van Thomas Kühn uit zijn 

Structure of Scientific Revolutions uit 1962. Het Oriëntalisme van Saïd zou dan een uitdager 

(anomalie) vormen voor Lewis gevestigde wetenschap (normale wetenschap). Wat Grabar 

hoopt is dat beide disciplines toenadering tot mekaar zoeken om zo tot een pardigm shift te 

komen via een wetenschappelijke revolutie.
119

 

 

2.3 Bernard Lewis. 

De voornaamste tegenargumenten die Lewis tegen Saïd aanbracht zijn onder andere dat zijn 

theorievorming over de Arabische wereld geënt is op dezelfde lange traditie die stamt uit de 

Verlichting en die ook Fransen en Britten reeds in de 16
e
 en 17

e
 eeuw inspireerde onderzoek 

te doen naar het „Oosten‟. Dat staat volgens hem los van enige georganiseerde 

imperialistische ideologie. Verder deed hij een (tevergeefse) poging Saïd de mond te snoeren 

door te stellen dat hij als „Westers‟ wetenschapper evenveel recht had te schrijven over het 

„Oosten‟ als Saïd zelf. „Intellectueel protectionisme‟ kon door geen van beiden worden 

opgeëist meende hij.
120

 Bij deze claim kan ook nog worden opgemerkt dat zijn theorieën ons 

waarschijnlijker zullen voorkomen aangezien ze aansluiten bij het algemene (historisch 

gegroeide) beeld van de „Oriënt‟ dat ons bereikt heeft via media, opvoeding, entertainment, 

literatuur,… net deze „Oriëntalistische‟ beeldvorming wil Saïd ontkrachten.  

 

In het artikel van 12 augustus 1982 geeft Bernard Lewis een antwoord op enkele van de 

beschuldigingen aan zijn adres door Edward Saïd. De eerste regel luidt: “It is difficult to 

argue with a scream of rage.” En dit zet meteen de toon voor zijn hele reactie.  

Hij probeert Saïd onmiddellijk in een hoek te drummen, als was hij een paria die in de 

wetenschappelijke wereld slechts een kleine niche onderzoekers zou aanspreken. Dit doet hij 
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door de argumenten van Saïd systematisch in twijfel te trekken, iets waar hij naar mijn 

mening nooit volledig in slaagt. Dit doet hij door de auteur zélf in twijfel te trekken. Zo stelt 

hij bijvoorbeeld dat zijn invloed als expert op senator Jackson gering was, en dat hem 

simpelweg was gevraagd een rapport op te stellen over de Joods-Palestijnse relaties voor een 

subcommissie van het Amerikaanse Congres. Het lag volledig buiten zijn wil dat senator 

Jackson zijn expertise aanwendde om er nieuwe wapentransporten naar Israël mee te 

rechtvaardigen. Wat de rest van het artikel van Saïd betreft: “[It] is pure imagination”. Hij 

stelt dat hij nooit enige politieke invloed heeft gehad of uitgeoefend.  Saïd gaat volgens deze 

stelling dus alweer in de fout doordat zijn voorstellingen van Lewis‟ uitspraken gebaseerd 

zouden zijn op “hearsay fragments (…) ripped from context(…)”. De betrouwbaarheid van 

Edward Saïd, aldus Lewis, is ver te zoeken. 

 

Op dat elan gaat hij verder. Hij gebruikt dezelfde argumenten als Saïd, maar keert ze tegen 

hem: de schrijver van Orientalism wil volgens hem helemaal geen academische discussie 

opstarten, integendeel, hij wil zelf een politieke polemiek.
121

 Dit is volledig naast de kwestie 

stelt Lewis. Het is de bedoeling dat het Oriëntalisme behandeld wordt, niet de politieke 

voorkeuren en al dan niet vermeende politieke banden die wetenschappers zouden, kunnen of 

mogen hebben. Hier kan dan weer tegenin gebracht worden dat het “Oriëntalisme” zoals Saïd 

het bedoelde niet los kan worden gezien van de politieke dimensie die het in het heden of 

verleden vertegenwoordigt/vertegenwoordigde. Volgens Lewis is dit complete nonsens en 

doet hij aan iets wat kan omschreven worden als ethische, onthechte academische 

wetenschap.  

 

Lewis probeert de Saïd ook op andere manieren in twijfel te trekken. In zeven opeenvolgende 

manieren stelt hij hem als volgt voor: 

1. Saïd als onzorgvuldige: hij citeerde namelijk lezingen waar Lewis enkel bij aanwezig 

was en paste die toch toe als kritiek op hem. Dit getuigt van weinig academische 

integriteit. 

2. Saïd als middelmatig Arabist: alweer wordt de betekenis van het woord Tahwid 

aangehaald als twistpunt. Saïd zou dit volledig verkeerd interpreteren. 

3. Saïd als Sovjet: (cfr. Supra) Saïd heeft het volgens Lewis moeilijk met kritiek op 

Sovjet-wetenschap, -beschermelingen of –geestesverwanten. 
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4. Saïd als slecht bibliograaf: enkele standaardwerken zouden door Saïd worden 

genegeerd. Zo haalt Lewis een artikel aan van de Syrische filosoof Sadiq Jalal al-

Azm
122

 dat hij klasseert als een „Oriëntalistisch‟ standaardwerk, maar dat door Saïd 

nergens wordt besproken. 

5. Saïd als onlogisch denker: Lewis bevestigt de eigen vertaling van Thawra en stelt dat 

Saïd slechts enkele woordenboeken kan opsommen waar de Kameelallusie niet wordt 

gebruikt. Om op deze gronden de vertaling af te schrijven, moet Saïd een zeer 

onlogiscche redenering hebben gevolgd stelt Lewis. 

6. Saïd als inconsistent schrijver: nu eens refereert Saïd naar de Sacy
123

 als een groot 

wetenschapper, dan weer als iemand die zijn eigen kennis fabriceerde. 

7. Het laatste en zwaarste argument dat Lewis gebruikt om Saïd als persoon en 

wetenschapper in diskrediet te brengen gaat over de beschuldiging die Lewis uitte met 

zijn claim dat Saïd de geschiedenis had aangepast om zo zijn theorie bevestigd te zien. 

Alweer wordt hem gebrek aan historische kennis verweten, of op zijn minst toch de 

selectie van bepaalde elementen die kaderen in zijn theorie. Dit is zowel een 

verregaande beschuldiging als een conclusie, aangezien hiermee de hele academische 

discipline van het „Oriëntalisme‟ zoals die door Saïd wordt voorgesteld, in twijfel 

wordt getrokken. 

 

Deze zevenvoudige kritiek op Saïd besluit Bernard Lewis met de woorden: “The tragedy of 

Mr. Saïd‟s Oriëntalism is that it takes a genuine problem of real importance, and reduces it to 

the level of political polemic and personal abuse.‟ Met dit „genuine problem‟ bedoelt Lewis 

de perceptie die zowel het „Westen‟ heeft van het „Oosten‟ als vice versa.  
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3.Voorlopig besluit. 

Er mag geen twijfel over bestaan dat het Oriëntalisme als product van het imperialisme en 

producent van een machtsdiscours nog steeds bestaat.
124

 De pogingen van wijlen Edward Saïd 

om het concept te deconstrueren kunnen dan ook niet simpelweg afgedaan worden als een 

idealistisch streven naar gelijkberechtiging van alle volkeren, of ze nu thuisgebracht worden 

in de „Oosterse‟ of „Westerse‟ Wereld. Toch betekent het aanvaarden van Saïd niet dat de 

kennis die vóór de verschijning van zijn magnum opus over het „Oosten‟ is verzameld opzij 

moet worden geschoven. Het is namelijk onmogelijk om de oorsprong van alle deze 

denkbeelden en ideeën die het Oriëntalisme rijk is na te gaan op accuraatheid, maar het 

volstaat ook niet om te beweren dat er geen kritische teksten zijn verschenen van de hand van 

contemporaine observatoren. 

In dit opzicht leert het postmodernisme ons bovendien dat er sowieso geen vrije waarneming 

bestaat. Op zoek gaan naar „neutrale‟ wetenschappelijke kennis of informatie is dus een 

illusie.  

Dit werk rond beeldvorming zal dus niet trachten om de correcte weergave van de feiten in 

negentiende-eeuwse kranten na te gaan, maar integendeel net de gekleurde weergaven van de 

werkelijkheid opzoeken. Het vervolg van dit werk zal dus niet in het teken staan van de vraag 

wie nu gelijk heeft, de Oriëntalist of de Saïdist, maar eerder een compromis proberen vormen 

tussen twee zaken. Enerzijds de wetenschap dat vele beelden en opvattingen over de Oriënt 

een lange ontstaansgeschiedenis kennen en niet steeds stroken met de realiteit. Anderzijds: 

hoe werden deze verder ontwikkeld en gebruikt tijdens de gebeurtenissen van 1821-1832.  

 

Bij de analyse van de bronnen zal ik dan ook rekening moeten houden met enkele cruciale 

zaken: 

 

1. Welke oorsprong kennen de artikels, en welke weg heeft de berichtgeving reeds 

afgelegd voor publicatie? Dit zal behandeld worden in de kwantitatieve analyse. 

2. Welke beelden komen naar voor en vooral: hoe worden die ingezet om de Griekse 

zaak te steunen? Dit zal behandeld worden in de kwalitatieve analyse. 
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Het zal niet eenvoudig zijn een antwoord te formuleren op deze beide vragen. Ten eerste 

omdat er weinig wetenschappelijk werk bestaat over langeafstandsberichtgeving aan het begin 

van de 19
e
 eeuw, noch over de pers tijdens de filhelleense periode. Ten tweede is er voor het 

gebied van de Zuidelijke Nederlanden en het vroege België geen onderzoek rond de Griekse 

beeldvorming gebeurd. 

In Frankrijk is dit echter wel het geval. Jean Dimakis
125

 heeft een grondige analyse gemaakt 

van zowel de invloed die de pers had op de publieke opinie als van het ontstaansproces van de 

artikels.  

 

Met deze kennis van voor- en tegenstanders van het Saïdistisch Oriëntalisme in gedachten 

kunnen al enkele voorlopige conclusies worden getrokken: 

Artikels die werden overgenomen uit Franse, Russische, Engelse, Oostenrijkse kranten, zullen 

steeds een zekere onderstroom kennen van Oriëntalistische beeldvorming die zo kenmerkend 

is voor de imperialistische politiek die de landen in die periode voerden. Deze natiestaten 

hebben namelijk steeds een rol gespeeld in de „Oriënt‟ en hebben er dus ook doorheen de tijd 

hun vaste ideeën en voorstellingen over gevormd. Door de kennis over het „Oosten‟, de 

verzwakte positie van het Ottomaanse Rijk en de respectievelijke belangen die op het spel 

stonden, werkte de Griekse opstand als het ware als een brandpunt voor Oriëntalistische 

propaganda: beeldvorming werd geëxploiteerd om politieke doelen te bereiken. 

Door een verbeterde berichtgeving kon de Europese bevolking nu ook concrete voorbeelden 

plaatsen bij de idées fixes van de „Oriënt‟. Hoe extremer de voorbeelden, hoe makkelijker ze 

werden aanvaard, zoals Saïd zelf al opmerkte. Zo worden wreedheden makkelijk geplaatst in 

het topos rond het Ottomaanse Rijk. Zo bericht Le Journal d‟Anvers et de la Province op 8 

juli 1822 over wreedheden “die eigen zijn aan de Turken”. In datzelfde blad wordt de 

slachting door Griekse troepen van Turkse gecapituleerde gevangen te Tripolitsa nauwelijks 

vermeld. Dit paste gewoonweg niet in het plaatje van de edele Grieken.  

De bevolking van de Zuidelijke Nederlanden kan qua berichtgeving uiteraard ook 

ondergebracht worden bij de „Europese bevolking‟. Aangezien er weinig rechtstreekse 

handelscontacten met Griekenland, de Ionische Eilanden, Rumelië of Constantinopel waren, 

nam men bij gebrek aan andere bronnen gretig de artikels uit andere kranten over. Een studie 

over de impact van Franse filhelleense pers is daarom evenzeer van toepassing op de 

Zuidelijke Nederlanden. 
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 DIMAKIS (J.). La guerre de l'indépendance grecque vue par la presse franc ̧aise (période de 1821 à 1824). 

Contribution à l'étude de l'opinion publique et du movement philhellénique en France. 
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KWANTITATIEVE ANALYE. 

 

In dit hoofdstuk zal ik trachten weer te geven hoe de publieke opinie in West-Europa gevoed 

werd door de berichtgeving uit Griekenland en hoe deze specifiek tot stand kwam. 

 

1. Oorsprong van de berichtgeving. 

Aan het begin de 19
e
 eeuw was er van embedded journalism nog geen sprake, van 

frontverslaggeving evenmin. Informatie kwam dus nooit rechtstreeks door tot West-Europa, 

maar feiten werden steeds verzameld en verzonden vanuit grote centra die sleutelposities 

innamen in handels- en communicatienetwerken. Bij de Griekse opstand was dit niet anders. 

Berichtgeving ontstond aan het front en werd zo naar het hinterland verspreid via bodes, 

gewonden, deserteurs en handelaars. Militaire hoofdkwartieren onderhielden doorgaans geen 

contact met de pers of de bevolking. Hun enige manier van communiceren was geheime 

rapportering aan het opperbevel. Hierdoor waren kranten afhankelijk van particuliere 

informanten, waardoor objectieve verslaggeving nagenoeg onbestaande was.  

Jean Dimakis onderscheidde voor de Griekse opstand enkele van die sleutelpunten in de 

verschillende grote gebieden:
126

 

- Moldavië en Wallachije:   Boekarest, Iasi, Pest, Hermanstadt, Lemberg, Suczana 

- Krim:    Odessa 

- Pelloponessos:    Korinthe, Naupli, Patras, Tripolitsza, Kalamata 

- Centraal-Griekenland (Morea):  Messolonghi, Athene 

- Epirus:     Yanina 

- Macedonië:    Saloniki 

- Balkan:     Belgrado, Vidin 

- Ottomaanse Rijk:    Constantinopel, Smyrna 

Bij de meeste artikels staan meestal het land van het gebeuren, en vervolgens de specifieke 

plaats vermeld. Tijdens de Griekse onafhankelijkheidsstrijd zijn het dan ook de bovenstaande 

steden die als plaatsbepaling bij vele artikels staan, en dit in plaats van bijvoorbeeld de locatie 

van bepaalde veldslagen.
127

 Soms wordt er ook gebruik gemaakt van correspondenten, 

meestal reizigers of handelaars die brieven schreven naar het thuisfront.
128

 Vaak krijgen deze 

artikels dan de vermelding “de la frontière de la Serbe/de la Turquie”.  
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 DIMAKIS (J.). op.cit. p. 42-43 
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 Bijlage IV: Voorbeeld van een artikelhoofd. (1) 
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 Bijlage V: Voorbeeld van een artikelhoofd. (2) 
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De verslaggeving rond de diplomatieke manoeuvres in het conflict kreeg steeds de 

vermelding van de hoofdstad van de betrokken of interveniërende buitenlandse diensten (Sint-

Petersburg, Londen, Constantinopel, Parijs, Wenen, Berlijn,…). Tenzij bij conferenties, dan 

vermeldde men de stad waar deze plaatsvond (Verona, Laybach,…). Sommige handelskranten 

in de Zuidelijke Nederlanden vermeldden niet de stad maar het land. Het Journal de l‟Anvers 

et de la Province 
129

 opende gedurende zowat vier jaar zijn berichtgeving steevast met artikels 

uit Turquie en op gegeven moment schakelden ze zelfs over naar Grèce.
130

 Waarschijnlijk is 

de volgorde van berichtgeving traditioneel en terug te leiden tot eerdere kranten, maar toch is 

het opmerkelijk dat nieuws uit de Oriënt steevast bij de grote pre-Belgische kranten als eerste 

komt (tenzij zich grote, belangwekkende gebeurtenissen voordoen). Nog opmerkelijker is dit, 

in acht genomen dat de berichten uit andere Europese landen geen vaste volgorde kennen. Nu 

eens staat nieuws uit de Duitse staten voor nieuws uit Engeland, dan is het weer andersom.  

 

2. Illustratie. 

Ik heb voor het eerste volledige jaar waarin er volgens mij het meeste aandacht was voor de 

Griekse opstand (1822) bij drie grote kranten een exhaustieve analyse gemaakt van de 

aandacht die besteed werd aan dit onderwerp. Bij allen heb ik de artikels geteld die 

rechtstreeks of onrechtstreeks berichtten over de opstand. Deze resultaten heb ik opgedeeld 

naar berichten over handel, diplomatie, politiek en tenslotte de oorlogsverrichtingen. 

Uiteraard waren er artikels die verschillende van deze aspecten combineerden (bvb. handel en 

politiek), in dat geval heb ik moeten selecteren. Voor de drie kranten heb ik ook gekeken 

hoeveel van de artikels op de voorpagina verschenen, en hoeveel procent van de totale artikels 

uit andere kranten werden overgenomen. Dit laatste kon ik uiteraard enkel nagaan wanneer dit 

expliciet stond vermeld in het artikel of de hoofding. Zoals ik hierboven al schreef was dit 

optioneel aangezien er geen enkele wetsbepaling bestond die kranten verplichtte de bron van 

hun artikels expliciet te vermelden. 

Hieronder de resultaten: 
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 JOURNAL DE L‟ANVERS ET DE LA PROVINCE: Dagblad, opgericht in 1811 bij J. Jouan op de 

Groenplaats en onder het  devies "La vérité est mon guide". Dit dagblad stond bekend om zijn orangistische en 

liberale ideeën. Het blad was koningsgezind en dus gematigd antiklerikaal en berichtte veel over handel en 

politiek. De voorpagina behandelde meteen het belangrijkste buitenlandse nieuws, en in de meeste gevallen 

begon men zelfs met de gebeurtenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks Griekenland aangingen. Volgens 

Wagner-Heidendahl nam de krant weinig artikels over van andere kranten en gaf de publieke opinie weer i.p.v. 

ze mee te vormen. WAGNER-HEIDENDAL (L.). op cit. p. 26. ARNOULD (M.). Inventaire de la prese "belge" 

d'avant 1830 conservée dans le Musée de la Presse. p. 40. WARZÉE (A.). Essai historique et critique sur les 

journeaux belges: journaux politiques. p. 240  
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 Journal de l‟Anvers et de la province, 29 april 1821 
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Gazette van Gend - 1822

handel/beurs

6% diplomatie

19%

politiek

16%

oorlogshandelingen

59%

 

In totaal verschenen er in de Gazette van Gend
131

 345 artikels die betrekking hadden op de 

Griekse opstand. Hiervan verschenen er 280 op de voorpagina. De eerste helft van het jaar 

worden er vooral informatie en citaten gehaald uit brieven, de tweede helft van het jaar haalt 

men ca. 65% van de info uit buitenlandse bladen. In vier nummers verscheen er niets over de 

Griekse opstand. 

Journal d'Anvers et de la Province - 1822

handel/beurs

5% diplomatie

22%

politiek

31%

oorlogshandelingen

42%

 

In totaal verschenen er in het Journal d‟Anvers et de la Province 483 artikels die betrekking 

hadden op de Griekse opstand. Hiervan verschenen er 302 op de voorpagina. Deze hoge 

getallen zijn geen verassing aangezien de krant een dagblad was. 80% van de artikels werd uit 

buitenlandse kranten gehaald, Le Spectateur Oriëntale, de Österreichischer Beobachter en de 

Wiener Zeitung zetten hier de toon. Op 48 dagen verscheen er niets over de Oriënt. De 
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 GAZETTE VAN GEND: Opgericht in 1810. Verscheen drie maal per week bij drukker F.J. Bogaert de 

Clercq. Het dagblad wordt beschouwd als een van meest kwalitatieve Nederlandstalige kranten van zijn tijd. De 

krant bood een goede mix van binnen- en buitenlands nieuws, onder andere doordat een dagelijkse 

briefwisseling werd onderhouden met ‟s Graevenhaege, Brussel en oostende en ook vertaalde het blad artikels 

uit andere (buitenlandse) kranten. De Gazette van Gend is te beschouwen als een van de oudste van "België" en 

stond bekend als een uitgesproken liberaal blad. WARZÉE (A.) op.cit. p. 217. ARNOULD (M.). op. Cit. p. 34. 

BERTELSON (L.) ibidem. 
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Griekse opstand werd in de tweede helft van het jaar even naar de achtergrond verdrongen 

door de Spaanse burgeroorlog, de zelfmoord van Lord Castlereagh en vreemd genoeg werd er 

enorme aandacht besteed aan de rondreis van de Engelse koning door Schotland. Dagelijks 

kon men lezen wat de koning deed, wat hij zei, waar hij verbleef, enzovoort. De uitspraak dat 

de Griekse onafhankelijkheidsstrijd „naar de achtergrond werd verdrongen‟ is zeer relatief op 

te vatten. Af en toe opende de krant namelijk met berichten uit Spanje, en dit in plaats van 

berichten over de Oriënt. Bij de drie kranten die hier behandeld worden kan men vanaf 

augustus een (nauwelijks) verminderde aandacht voor Griekenland opmerken tegenover een 

toegenomen berichtgeving rond deze Spaanse burgeroorlog.
132

 Dit kan waarschijnlijk 

gerelateerd worden aan een snellere berichtenstroom uit Spanje en de keuze van de drukkers 

en/of redacteurs. 

Journal de Bruxelles -1822

handel/beurs

5%
diplomatie

13%

politiek

32%

oorlogshandelingen

50%

 

In totaal verschenen er in het Journal de Bruxelles
133

 287 artikels die betrekking hadden op de 

Griekse opstand. Hiervan verschenen er 193 op de voorpagina. Het is niet verwonderlijk dat 

er minder artikels verschenen over Griekenland in dit blad, omdat veel ruimte werd 

opgeslorpt door officiële mededelingen die op de voorpagina werden gepubliceerd. Hierdoor 

verschoof de berichtgeving over de Oriënt soms naar de tweede pagina.  
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 Berichten over de Franse legers in Spanje worden vanaf 1823 rechtstreeks naar Parijs getelegrafeerd. Van 

hieruit wordt het nieuws dan verspreid over heel Europa.  
133

 JOURNAL DE BRUXELLES: Dit dagblad ontstond in 1820. door de fusie van La petite Poste en 

L‟Impartial. La petite Poste was in handen van de weduwe van drukker Domique de Braeckenier, zij berichtte 

vooral over politiek. L‟Impartial werd Opgericht als dagblad in 1815 door G. Picard en gedrukt door 

Weissenbruch (m.m.v. Lesbroussart) in Brussel onder het motto "Je Maintiendrai". De krant veranderde al snel 

van naam tot La Gazette général des Pays-Bas, en dit op bevel van de Hollandse regering, die het blad zou gaan 

gebruiken als semi-officieel (tweetalig) dagblad, waarin zij regelmatig mededelingen publiceerde. Tussen 1818 

en 1820 verscheen het opnieuw onder zijn oorspronkelijke naam, en nadien (1820) als Le Journal de Bruxelles. 

Tussen 1827 en 1830 zou het blad gekend zijn onder de naam "Gazette des Pays-Bas". De krant droeg lange tijd 

het onderschrift 'et nous verrons fleurir la liberté publique, sous l'ombrage sacré du pouvoir monarchique.' 

BERTELSON (L.). tableau chronologiques des journaux belges. p. 1-15. WARZÉE (A.) op.cit. p. 64. 

ARNOULD (M.). op. cit. p. 41-44 
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Bij deze grafieken valt het nog op dat de kwantiteit van de behandelde onderwerpen in 

verhouding enorm gelijk loopt. Elke van deze drie kranten besteedde ongeveer evenveel 

aandacht aan de onderscheidde onderwerpen. De kranten probeerden in die tijd dus een 

totaalbeeld te bieden over de Griekse onafhankelijkheidsstrijd. 

 

3. transmissie  

Er waren twee wegen waarop de berichten onze streken konden bereiken. Via de grote havens 

van de Middellandse Zee (Triëste, Genua, Livorno, Napels, Marseille) kwamen berichten uit 

de kustgebieden van Griekenland en Klein Azië, de Ionische eilanden en de Egeïsche Zee. 

Over land kwamen de meeste berichten door uit Constantinopel. Deze werden voor het 

overgrote deel verzameld in Wenen en van daaruit weer doorgestuurd naar de Duitse steden 

als Frankfurt, Augsburg, Hamburg, Stuttgart, Leipzig enzovoort. De Nederlanden (de 

Noordelijke incluis) kregen eveneens informatie doorgestuurd via Wenen. In de eerste plaats 

kwamen deze aan bij Amsterdamse en Brusselse kranten en in mindere mate bij Antwerpse of 

Luikse. Dit zijn niet verwonderlijk de steden waar de grootste kranten zich bevonden in de 

Zuidelijke Nederlanden. Vaak kende de berichtgeving tot de Nederlanden ingewikkelde 

doorgeefsystemen waarbij het nieuws vaak al in derde of vierde hand de redacteurs bereikte. 

Zo moesten nieuwe berichten die via Marseille of Wenen in Parijs aankwamen, eerst over 

Amsterdam gestuurd worden om dan Brussel te bereiken.
134

  

Het huidige systeem van correspondenten bestond aan het begin van de 19
e
 eeuw nog niet

135
, 

daarom waren de redacties aangewezen op brieven van permanente ambtenaren in de 

consulaten in Constantinopel of andere steden in het Ottomaanse Rijk of particulieren. In het 

eerste geval waren het vooral proclamaties van de Sublieme Porte die integraal werden 

doorgestuurd. Dit gebeurde dikwijls niet rechtstreeks. Zo werden op de Ionische eilanden 

vaak brieven geopend, aangepast, samengevat, vertaald of gekopieerd.
136

 Mogelijkheden 

genoeg dus om de inhoud aan te passen.  In het tweede kreeg het artikel dan de vermelding 

van correspondance particulière of extrait d‟une lettre particulière en in Nederlandstalige 

kranten bijvoorbeeld Uyttrek van eenen brief uit Pera, voorstad van Constantinoplen, den 25 

november geschreven door eenen bedienen van het fransch afgezantschap. Zelden gaf de 
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 DIMAKIS (J.). op cit. p. 43 
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 De eerste rechtstreekse correspondenten voor Belgische kranten worden geplaatst in de tweede helft van de 

19
e
 eeuw. Voor een overzicht: VAN EENO (R.). Bibliografisch repertorium van de Belgische pers : 1789-1914 
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 DAKIN (D.). op. cit. p. 173 
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krant meer informatie over de schrijvers van zulke berichten waardoor het moeilijk is de 

waarde van de nieuwsberichten te bepalen. Tegelijk worden deze persoonlijke getuigenissen 

natuurlijk een prachtige bron rond beeldvorming, het is immers bijna zeker dat deze brieven 

als politiek wapen werden gebruikt om meer steun voor de Griekse zaak te verwerven. In 

zelfdzame gevallen vermeldde Le Journal d‟Anvers et de la province dat een andere 

(buitenlandse) krant brieven verwachtte, en dat ze de artikels uit die andere krant zo snel 

mogelijk zouden overnemen.
137

 

 

4. Extractie. 

Als bron gebruikten vele kranten uit de Zuidelijke Nederlanden artikels uit andere dagbaden. 

Zo werden er opvallend veel Franse artikels overgenomen, hetgeen te maken heeft met de taal 

waarin de meeste drukkers of redacteurs hun krant lieten publiceren en door de positie die het 

Frans innam als wereldtaal. Tot aan de start van de Griekse Onafhankelijkheidsstrijd waren er 

in de „Oriënt‟, en bijzonder in de streek die later het koninkrijk Griekenland zou vormen, 

bijzonder weinig kranten die bovendien heel onregelmatig verschenen. De krant die hier de 

pioniersrol vervulde was Le Spectateur Oriëntal.
138

 De krant verscheen in het Frans en werd 

gedrukt in Smyrna (het huidige Izmir). Vanaf 1823 ontstonden er nog enkele Griekse bladen. 

L‟ami de la Loi verscheen in Hydra, Hellenica Chronica en Le Télégraphe Grec verschenen 

beiden in Messolonghi. Tenslotte was er ook nog Le Journal d‟Athènes. Ook hier weer dient 

te worden opgemerkt dat de kranten in het Frans verschenen. De taal van de Franse Revolutie  

leverde de kranten hun grootste publiek.  

 

De Europese kranten hadden drie manieren om informatie uit kranten te halen. Hiervoor was 

het niet steeds nodig de buitenlandse krant fysiek in handen te krijgen, als was dit natuurlijk 

de ideale manier.  

Sommige kranten werden wel in West-Europa (vooral Parijs) verdeeld, maar het was ook 

mogelijk dat correspondenten delen van artikels doorstuurden vanuit de schakelsteden. Dit 
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 journal de l‟anvers et de la province, 23 juli 1822 
138

 LE SPECTATEUR ORIËNTAL: Opvolger van de Salphinx Hellemoon. Deze krant verscheen sinds 24 maart 

1821, het toeval wilde dat in dezelfde maand de Griekse opstand uitbrak. De beide feiten zouden niets met elkaar 

te maken hebben aangezien het blad met vertraging van start ging. De krant was in handen van de pro-Turkse 

Fransman M. Tricot, een voormalig medewerker van het Franse consulaat in Constantinopel, en berichtte vooral 

de Ottomaanse successen. Vanaf 1824 stond Le Spectateur Oriëntal bekend als Le Smyrnéen (ed. M. Roux) en 

vanaf 1827 als de Observateur Impartial. BLACKIE & ZN. (eds.) The Popular Encyclopedia: Being a General 

Dictionary of Arts, Sciences, Literature, Biography, History, and Political Economy. p. 209-210, BACQUE-

GRAMMONT (J.-L.). ZARCONE (T.). Anatolia moderna. p. 55. Enkele interessante beschouwingen over de 

politieke berichtgeving door Le Spectateur Oriëntal die de aanleiding zouden hebben gevormd voor het 

nationaliseren van de krant zijn te vinden in Constantinople in 1828 van MACFARLANE (C.). p. 260-262. 
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stond dan ook vermeld aan het begin van het artikel, in het Journal d‟Anvers et de la Province 

stond dan bijvoorbeeld in een artikelhoofd: Asie, Smyrne, 18 mai, Fin de l‟extrait du 

Spectateur Orientale.
139

  

De derde manier tenslotte om buitenlandse informatie te publiceren was de artikels uit andere 

kranten letterlijk kopiëren. De eerste beperkingen die tegen reproductie van intellectueel 

eigendom werden ingevoerd, zijn gestipuleerd in de Berne Conventie van 1886
140

, dus voor 

de periode van de Griekse onafhankelijkheidsoorlog nog niet van toepassing. Toch vermelden 

vele kranten waar ze de mosterd halen. Meestal werden voor de Griekse kwestie Centraal-

Europese kranten aangehaald aangezien die het dichtst bij de bron stonden en bovendien al 

kant en klare artikels afleverden. De bladen bij uitstek waren de Österreichischer Beobachter 

en de Wiener Zeitung, beide semi-officiële regeringsbladen en dus onderhevig aan 

Oostenrijkse censuur. Het Oostenrijkse politieke beleid was namelijk gericht op status quo 

handhaving in Europa. Bovendien vreesde Von Metternich een pro-Russische Balkanstaat in 

de achtertuin en dus keurde hij de Griekse onafhankelijkheid af (cfr. supra). De beide kranten 

volgden dit beleid en verspreidden de pro-Turkse artikels uit Le Spectateur Oriëntale. Vele 

Duitse en Franse bladen namen op hun beurt dan weer de Oostenrijkse artikels over. Op die 

manier kan een onderzoek over de berichtgeving over de Griekse onafhankelijkheidsstrijd in 

de Zuidelijke Nederlanden een duidelijk beeld geven over de Europese berichtgeving rond dit 

thema.  

 

Hierbij moet de opmerking worden gemaakt dat tot 1823 enkel die artikels werden 

overgenomen die de Griekse Opstand in een goed daglicht stelden.
141

 De filhelleense pers in 

West-Europa selecteerde op die manier artikels uit de Österreichischer Beobachter en de 

Wiener Zeitung die aan het ideaalbeeld van de Griekse opstand beantwoordden en liet diegene 

vallen die volgens hen waren beïnvloed door het Oostenrijkse politieke beleid. Doordat deze 

Oostenrijkse berichten in Franse en Duitse bladen verschenen werden ze ook in onze 

gebieden verspreid. In de Zuidelijke Nederlanden gebeurde dit vooral door het Journal de 

Bruxelles en  L‟Ami du roi et de la patrie. 
142

 Engelse kranten haalden hun informatie niet uit 
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 Journal d‟Anvers et de la Province, 29 Juni 1822 
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 Dit was de eerste internationale wetgeving rond bescherming van intellectueel eigendom. Ze legde bovendien 

geen beperkingen op voor persberichten. (art. 2.8) 
141

 DIMAKIS (J.). op cit. p. 50 
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 L‟AMI DU ROI ET DE LA PATRIE: Dit dagblad ontstond in 1821 onder impuls van de weduwe van 

drukker Van der Straeten en J.J. Vanderborght. Deze werd veroordeeld nadat zijn redactie een artikel 

publiceerde met als titel “l'État actuel du Royaume des Pays-Bas et les moyens de l'améliorer”. De anti-

orangistische publicaties van dit blad droegen bij tot de propaganda voor de Belgische omwenteling. het is dan 

ook omschreven als patriottistisch-anti-orangistisch. De Hollandse regering greep in 1824 in, en Le Belge. Ami 
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de Weense kranten, maar verkregen hun berichten uit de Verenigde Staten van de Ionische 

Eilanden (cfr. inzet 8
143

), die van 1815 tot 1864 onder Brits protectoraat stonden. Ook vanuit 

Constantinopel en Smyrna vertrokken handelsbrieven die geadresseerd waren aan de beurs en 

etablissementen zoals Café Lloyd, een soort gentleman‟s club voor gegoede zakenmannen. 

De berichten die zo in de Engelse kranten verschenen werden vaak opgepikt door Antwerpse 

kranten die ook op de handel toegespitst waren. Frankrijk had een soortgelijke, rechtstreekse 

verbinding met de Oriënt via hun consulaat in Constantinopel, maar ook via de haven van 

Marseille waar Griekse matrozen geregeld aanmeerden. Van hieruit vertrokken ook 

regelmatig vrijwilligers om mee te strijden voor de Griekse zaak.  

 

Inzet 8 

 

Niet enkel uit internationale kranten, maar ook uit „nationale‟ werden artikels gekopieerd. Zo 

nam het Journal de Gand
144

 bijvoorbeeld op systematische basis artikels over uit pre-

Belgische kranten. Vooral het Journal de Bruxelles en de Gazette van Gend werden 

gekopieerd. 

 

5.  Vertraging van de berichtgeving. 

In zijn standaardwerk over de Franse pers ten tijde van de eerste fase van de Griekse Opstand 

(1821-1824) berekende Jean Dimakis hoelang het duurde om berichten te laten publiceren 

nadat ze waren verstuurd.
145

 Ik gebruikte zijn gegevens en maakte via steekproeven de 

vergelijking met de kranten die voor dit onderzoek van toepassing zijn. Hieruit bleek dat de 

pre-Belgische kranten nauwelijks enige vertraging hadden wat publicatie betreft tegenover 

                                                                                                                                                         
du roi et de la Patrie verving vanaf 1830 l'Ami du roi et de la Patrie, Deze werd genationaliseerd na enkele 

malen veroordeeld te zijn voor opstandige artikels. Ook deze krant werd gedrukt bij Vanderstreaten (wed.). 

WARZÉE (A.) op.cit. p. 7, 255, 377-378. ARNOULD (M.). op. Cit. p. 15-19. BERTELSON (L.) ibidem. 
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 Inzet 8 : de Verenigde Staten van de Ionische Eilanden. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/GreeceIonianIslands.png. geraadpleegd op 2009-04-09 
144

 JOURNAL DE GAND : Opgericht in 1789 door Houdin, van loock en Backeljau als dagblad, met Peseux als 

hoofdredacteur. Het blad is verschillende keren veroordeeld voor inbreuken op de perswetgeving. De oorzaak 

hiervoor is terug te leiden tot hevige kritiek op het Hollandse regime. In 1816 werd de hoofdredacteur (Dubar) 

opgesloten en werden de persen verkocht. Uiteindelijk werd het bestuur van de krant vervangen door een 

Orangistisch. In 1831 veranderde het blad van naam tot "Messager de Gand et des Pays-Bas" dat een zeer 

Orangistische koers aanhield en nauwe banden had met het Brusselse blad "Lynx". 
145

 DIMAKIS (J.). op cit. p. 51-53 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_van_de_Ionische_Eilanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_van_de_Ionische_Eilanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_van_de_Ionische_Eilanden
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/GreeceIonianIslands.png
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Franse kranten. Soms is men in onze gewesten zelfs sneller met de publicatie van nieuws. Zo 

wordt de herbezetting door de Turken van het eiland Chios (24 april 1822) bericht op 22 

mei
146

. Dimakis vermeldt dat de grootste Franse krant dit nieuws pas op 25 mei publiceerde. 

De vergelijking met Duitse of Nederlandse kranten kon ik niet maken door gebrek aan 

onderzoek hierover.  

Uit deze gegevens blijkt dat de verspreiding van informatie een wisselvallig gegeven is. Zo 

gaat communicatie over land (afhankelijk van de omstandigheden) doorgaans sneller en met 

minder tijdsschommelingen dan de berichtgeving via maritieme weg. De marges die Dimakis 

gebruikte zijn zeer breed, maar geven aan dat een bericht uit pakweg Constantinopel soms 

slechts 31 dagen nodig had om West-Europa te bereiken, terwijl dat evengoed tot 45 dagen 

kon uitlopen. Hieronder enkele van de voornaamste sleutelpunten:  

 

Constantinopel:  31-45 dagen   Smyrna:  33-52 dagen 

Zante:   22-39 dagen   Missolinghi:  25-52 dagen 

Boekarest:  25-54 dagen   Iasi:   30-36 dagen 

Sint-Petersburg: 18-31 dagen   Wenen:  11-20 dagen 

Dresden:  10-24 dagen   Venetië:  12-16 dagen 

Genua: 9-15   dagen    Parijs:   3-5 dagen  

Van Parijs tot Antwerpen doorgaans 3 dagen, tot Brussel kon dit oplopen tot 5 dagen. 

 

Deze vertraging zorgde voor praktische problemen qua selectie van bronnen. Zo raakte de 

Gazette van Gend er op 24 januari 1822 niet uit en schreef na twee elkaar tegensprekende 

berichten in Weense kranten “(…) Zoo dat men niet weet waer aen geloof te geven.” Een 

kleine maand later kon de Gazette rond deze zaak nog steeds niets officieel mededelen, 

aangezien mogelijke bevestiging nog steeds onderweg was.  

 

6.  Fouten en onnauwkeurigheden.  

Wanneer men een toetsing doet van de feiten aan de berichtgeving dan moet worden 

opgemerkt dat de grote lijnen meestal vrij parallel lopen aan de realiteit, maar dat men soms 

onnauwkeurig is in de details (troepenaantallen
147

 worden soms sterk overdreven). Verder 
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worden namen op de meest uiteenlopende manieren geschreven. De naam van de Griekse 

generaal, president en oorlogsheld Alexandros Mavrokordatos (Αλέξανδπορ Μαςποκοπδάτορ) 

wordt zo gestileerd naar de Westerse naamgeving. Zo treft men zijn naam aan in de vormen 

Mauro Kordatos, Mavrokordatos, Mavrocordato, enz…  

Ook komt het voor dat door de vertraagde nieuwsspreiding soms tegenstrijdige berichten over 

gebeurtenissen worden verspreid. Blijkbaar wilden kranten ook toen al uitpakken met een 

scoop. Als voorbeeld kan ik de gebeurtenissen op Chios van hierboven opnieuw gebruiken: 

Op 22 mei stelt Le Journal d‟Anvers et de la Province nog dat de Ottomaanse vloot vertrok en 

dat het eiland verlaten werd zonder dat er enig bewijs was van wraakacties tegen de Griekse 

burgerbevolking. Later zal dit worden tegengesproken wanneer berichten over “Le massacre 

de Scio/Chios” doordringen in de Europese pers. Aangezien er niets meer bekend was dan de 

het feit dat het eiland bezet was geweest en de Turkse vloot nu verder optrok richting Morea 

kon men ook niets meer berichten in de kranten. Uiteraard betekent de bekendmaking van de 

slachting die door Turkse ongeregelde troepen en plunderaars werd aangericht een wereld van 

verschil voor de manier waarop er tegen de verdere acties het Ottomaanse Rijk werd 

aangekeken. Ook de Gazette van Gend probeerde zo snel mogelijk nieuwe berichten over te 

brengen, waardoor er soms foute informatie werd gepubliceerd. Zo haalden zij uit een 

Hamburgse krant dat de Sultan het ultimatum van de Russische Tsaar (1822) verworpen had, 

en publiceerden dit terwijl er nog grote onzekerheid over bestond of dit daadwerkelijk was 

gebeurd.
148

 Enkele dagen later schrijft men dan dat het afwachten is op brieven uit 

Constantinopel, die hopelijk meer duidelijkheid zullen brengen.
149

 Pas op 4 april kon de 

Gazette met zekerheid melden dat de Porte inderdaad officieel het ultimatum had verworpen.  

 

7.  Bronnen van onnauwkeurigheid.
150

 

Doordat de meeste berichten die uit Turkse of Oostenrijkse bronnen voortkomen bezwaarlijk 

neutraal kunnen worden genoemd, probeerden de West-Europese redacties ook op andere 

manieren aan informatie te komen. Zo kon men contacten onderhouden met Griekse 

vluchtelingen, matrozen, politici, opstandelingen, enzovoort (cfr. supra) om een vollediger 

beeld te krijgen van de gebeurtenissen. Doordat er in het Ottomaanse Rijk bovendien geen 

massale schrijftraditie bestond om deze berichten te counteren en de berichtgeving van Le 

Spectateur Oriëntale en de Oostenrijkse tegenhangers ervan in twijfel getrokken werd, kan 
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men stellen dat de Griekse stem in de berichtgeving over de onafhankelijkheidsstrijd primeert. 

De pre-Belgische kranten waren in 1824 zelfs verheugd toen bleek dat de Spectateur moest 

sluiten op bevel van de Sultan omdat het volk volgens hem geen kranten mocht lezen.   

Zo ontstond een heel eenzijdig beeld dat bijna integraal werd overgenomen door de redacties 

en dus ook de publieke opinie. 

De enige vorm van berichtgeving die hier tegenin ging was die van Europeanen die werkzaam 

waren in het Ottomaanse Rijk. Velen van hen hadden commerciële belangen, of hadden die 

door de oorlog verloren zien gaan. Zij stelden daarom de Griekse onafhankelijkheidsstrijd in 

een slecht daglicht en probeerden zo op hun beurt de publieke opinie in een richting te duwen 

die de opstand veroordeelde. Zo hoopten ze dat de stabiliteit in het rijk zou terugkeren 

waardoor zij hun handel konden hervatten. Ook de piraterij tierde welig aangezien de 

Ottomaanse vloot te druk bezig was met het onderdrukken van de sterke Griekse maritieme 

macht. Tegen deze piraterij protesteerden vooral Engelse zaakgelastigden en handelaars.  

 

Een bewuste bron van vertekening werd ook door de contemporaine kranten opgemerkt. 

Enkele handelaars of grote handelinstellingen zouden bewust valse informatie naar de kranten 

verspreiden om zo de beurskoersen te beïnvloeden. Vele liberale kranten in de belangrijke 

economische centra (Londen, Parijs, Frankfurt, Amsterdam, Antwerpen, Brussel) hadden een 

grote belangstelling voor het reilen en zeilen van de beurs en publiceerden soms zelfs 

dagelijks informatie hierover. Door die constante vraag naar informatie en de vertraagde 

berichtgeving over de enorme markt die het Ottomaanse Rijk vormde was het kinderspel om 

valse berichten te laten opnemen in de financiële berichten. Vele grote handelshuizen 

beschikten ook over eigen contacten in de Oriënt en soms zelfs over eigen koeriersdiensten. 

Deze diensten werden niet enkel opgezet om zo snel mogelijk aan informatie te geraken, maar 

vooral ook om snel aan juist nieuws te winnen, om zo eventuele op valse berichtgeving te 

anticiperen. Het vermoeden van zulke praktijken was zeer groot in de eerste helft van 1822 en 

de schuld werd vooral bij de liberale kranten gelegd die vaak te snel financieel nieuws 

publiceerden. De complottheorieën rond beursbeïnvloeding gingen soms heel ver en namen af 

en toe zelfs de vorm van nationale concurrentiestrijd aan. Zo berichtte de New Times over het 

bestaan van een Parijs‟ bureau dat bewust valse berichten verspreidde om zo op een 

georganiseerde manier te kunnen profiteren van de veranderende beurskoersen. 
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De krant eiste dat de gedeputeerden en bankiers die achter deze desinformatie zaten werden 

gearresteerd, opgesloten, geoordeeld en vervolgens publiekelijk geëxecuteerd, “…ou Louis 

XVIII n‟est pas roi de France!”
151

 

 

De pre-Belgische kranten waren zich van deze fabricaties bewust. Zo werd er in de Gazette 

van Gend dikwijls melding gemaakt van de vermoedelijke bron van bepaalde artikels (bvb. 

een Griekse vrijheidsstrijder), en deze uitgespeeld tegen wat in andere officiële verslagen 

stond te lezen. Het Journal d‟Anvers et de la Province schreef zo bijvoorbeeld op 18 augustus 

1822 over een brief die afkomstig zou zijn van aan de grenzen van Rusland dat hij 

vermoedelijk niet de gehele waarheid vertelde, want dat men de grootste vermoedens had dat 

het een gefabriceerde Oostenrijkse brief betrof.  

 

8. Persvrijheid. 

Het koninkrijk der Nederlanden onderhield bij zijn ontstaan een streng persregime. Toch 

werden het octrooi en de preventieve pers afgeschaft in de grondwet van 24 augustus 1814.
152

 

Ondanks deze liberale maatregelen vaardigde Willem I een aantal repressiewetten uit die 

enkele pre-Belgische kranten tot sluiten dwong, zoals bijvoorbeeld Le Vrai Libéral.
153

 

Naarmate de tijd vorderde richting 1830, werd er steeds meer gebruik gemaakt van deze 

repressiewetten. In de werken die ik gebruik om historische duiding te geven bij de kranten 

(Warzée, Bertelson, Arnould) tekent zich een duidelijke lijn af. Kranten worden 

gesanctioneerd met boetes vanaf ongeveer 1817, vervolgens gaat men vanaf 1826 steeds meer 

over tot opsluiting van recidive redacteurs zoals bijvoorbeeld de Potter, die later deel zou 

uitmaken van het voorlopig bewind. In de jaren 1826-1830 nationaliseert men de facto enkele 

kranten of brengt ze onder bij orangistische en staatsgesubsidieerde bladen. Deze jaartallen 
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zijn uiteraard geen absolute grenzen waarlangs beleidsveranderingen inzake perscensuur zich 

voordeden. Zo werd de eigenaar-redacteur van L‟ami du Roi et de la Patrie al in 1822 voor de 

rechter gedaagd door de staat.
154

  

Op die manier werden niet enkel de redacteurs onder directe controle gebracht, maar ook de 

drukkers. Wanneer een krant werd overgenomen (al dan niet op staatsinitiatief) werd namelijk 

ook de plaats waar ze werd gedrukt veranderd. Op die manier werd een stad in veel gevallen 

zijn centrum van politiek verzet ontnomen. Sommigen wilden de vervolging voor zijn en 

lieten hun teksten eerst goedkeuren door een correctionele rechtbank, zoals bijvoorbeeld en 

zeker De Pradt die een tekst schreef over het Congres van Verona. Deze filosofische tekst 

vermeldt duidelijk dat alles werd vertaald en gekeurd door de rechtbank. 

Het protest tegen Willem I had in Vlaanderen en Wallonië een verschillende basis. De 

Vlamingen verzetten zich (afgezien van de liberalen) tegen de antiklerikale politiek van 

Willem, terwijl men in Wallonië zijn taalpolitiek veroordeelde. Deze beide factoren zouden 

leiden tot het „monsterverbond‟ tegen de koning van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. Toch kon hij ook bij enkele kranten op steun rekenen. In Gent en Luik zag de 

Franstalige liberale elite namelijk wel de voordelen in van een samenwerking met de 

Noordelijke Nederlanden, en ook enkele vrijzinnigen zagen heil in zo‟n verbond. Bij de 

Nederlandstalige kranten vond Willem echter bitterweinig aanhang. Alleen het Letter- en 

Staatkundig Dagblad
155

 en Den Landmansvriend
156

 betuigden openlijk hun steun aan de 

taalpolitiek en het antiklerikale beleid.
157

 Deze beide bladen verschenen net als de meeste 

andere Nederlandstalige bladen slechts twee- of driemaal per week en dit om twee redenen. 

De Vlaamse elite was door de band genomen Franstalig en las geen Nederlandstalige bladen, 

terwijl de Nederlandstalige arbeidersklasse ongeletterd was of zich in vele gevallen geen krant 

kon veroorloven. Deze kranten werden dan ook gedrukt voor een beperkte klasse van 

stedelijke middenstanders. Ter illustratie: van de 33 kranten die dagelijks verschenen was er 

geen enkele Nederlandstalig.
158
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9. Vormen en afmetingen. 

De kranten die in het laatste decennium voor de Belgische onafhankelijkheid verschenen 

werden gedrukt op vier pagina‟s en besloegen tot 1826 doorgaans een oppervlakten van 

ongeveer 22,5x37 cm. Tot dat jaar was de bladspiegel ook verdeeld in twee kolommen. De 

(semi-)officiële nieuwsbladen openden hun berichtgeving met aankondigingen over nieuwe 

wetten of reglementen, regeringsmededelingen, belangrijke gebeurtenissen, enzovoort. 

Vervolgens was doorgaans het internationale nieuw aan de beurt, gevolgd door het nationale. 

Soms werd er achteraan ook lokaal nieuws bericht. 

In handelsbladen werd soms het binnen- en uitvaren van handelsschepen vermeld. In het 

Journal de Bruxelles vindt men quasi elke week een supplement met de beurskoersen. 

Ook politieke supplementen werden door sommige kranten opgesteld. Zo publiceerde Le 

Courrier de la Flandre
159

 regelmatig een supplement politique dat de internationale politieke 

gebeurtenissen van dat moment kaderde en becommentarieerde. In het eerste trimester  van 

1823 was er bijvoorbeeld een supplement  dat de oorlogshandelingen van de Grieken tegen de 

Ottomaanse legers minutieus samenvatte en daarbij de diplomatieke gebeurtenissen in 

Constantinopel en St.-Petersburg besprak. 

Vanaf 1826 begon de Gazette van Gend door een vermeerderde nieuwsinstroom zijn 

bladspiegel en formaat aan te passen. Als snel kwamen er drie in plaats van twee kolommen 

en begon het lokale of nationale nieuws te primeren op het internationale. Zeker in de laatste 

twee jaar voor de Belgische onafhankelijkheid was dit zo. De Gazette werd al snel nagveolgd 

door de andere pre-Belgische bladen, waardoor er allerlei verschillende formaten ontstonden. 
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KWALITATIEVE ANALYSE 

 

In dit hoofdstuk zal ik een uiteenzetting trachten te geven over wat de kranten tijdens de 

Griekse onafhankelijkheidsstrijd schreven. Zijn er in de berichtgeving ook „keerpunten‟ te 

ontdekken zoals de vakliteratuur die omschrijft? Volgens de werken over de Griekse 

onafhankelijkheidstrijd was „de slachting van Chios‟ bijvoorbeeld hét grote keerpunt voor 

zowel de internationale politiek als voor de filhelleense inspanningen. Is dit nu ook af te 

leiden uit de persberichten? En hoe zit het met andere grote gebeurtenissen? Volgde de pers 

blindelings de lijn van de internationale politieke beslissingen of ging ze hier soms tegenin?  

Tenslotte zal ik proberen nagaan of er een soort „compassion fatigue
160

‟ optrad. Het is een 

gegeven dat er na verloop van tijd minder aandacht werd besteed aan de gebeurtenissen in 

Griekenland, getuige hiervan is de verminderende frequentie van artikels erover doorheen de 

jaren. Kan deze verminderde aandacht nu ook rond bepaalde gebeurtenissen worden 

geconcentreerd? 

Uiteraard zal ik hieronder niet alle gebeurtenissen van de tien jaar durende Griekse 

onafhankelijkheidsstrijd bespreken. Ik zal me daarom beperken tot de meest berichtte 

evenementen of meest betekenis hebbende elementen van deze periode. Om het overzicht te 

bewaren zal ik werken per jaartal. Enkel 1828 is weggevallen omdat de Russische-

Ottomaanse oorlog veel aandacht opeiste van de internationale pers, en hierbij de aandacht 

van de Griekse kwestie afleidde.
161

 

 

1. 1821: Laybach en het begin van de Opstand.  

Het congres van Laybach begon in januari 1821 en er werd heel veel van verwacht, zo zouden 

de machten de zaken van Zuid-Europa aankaarten, in bijzonder Spanje/Portugal en Italië. Op 

19 februari meldden de meeste pre-Belgische kranten de eerste resultaten. Er werd besloten 

dat de Italiaanse staten hun soevereine onschendbaarheid behielden. Hierbinnen zouden de 

vorsten hun onderdanen het recht moeten bieden om een eigen grondwet op te stellen. De 

Russische Tsaar voegde bij de slotbepalingen toe dat alles bij het oude diende te blijven en dat 

hij andere ideeën zou „verwijderen‟.
162

 Deze bepalingen waren in eerste instantie vrij 
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hoopgevend voor de Grieken: zij konden volgens deze bepalingen en naar analogie ook een 

grondwet voorleggen aan hun Sultan, ook al was deze niet aangesloten bij de conferentie van 

Laybach. Hoop op een afgedwongen onafhankelijkheid werd gekelderd toen de melding 

kwam dat “de monarchen geen gouvernementen zouden erkennen die door eenen opendlyke 

opstand werden voordgebracht.”
163

 

 

Toen de eerste geruchten over een opstand in de Donauvorstendommen doorsijpelden,  

berichtten de kranten geheel in de geest van Laybach. Men heeft niet de indruk dat deze 

opstand kans op slagen heeft en zeker niet dat hij „legitiem‟ is. Wanneer de Patriarch 

Alexander Ypsilanti bovendien in de ban slaat kan hij op geen enkele sympathie rekenen. In 

de Gazette van Gend wordt de proclamatie van Ypsilanti niet gepubliceerd, al wordt er wel 

over gezegd dat deze aan de basis lag van de grote moordpartijen die in Wallachije en 

Moldavië plaatsvonden onder de Turkse bevolking daar. Volgens de krant was dit geweten en 

gewild door de nieuwe Hospodar. Het doel van de opstand was bovendien een nieuw Grieks 

Keizerrijk te stichten.
164

 Al deze afzonderlijke elementen (een opstand, poging tot stichting 

van een nieuwe staat, seditie tegenover een soevereine vorst) spraken de besluiten van de 

conferentie van Laybach tegen. 

 

De berichtgeving van de eerste maanden van de opstand stond dan ook in fel contrast 

tegenover die van pakweg een trimester later. Wanneer gedurende die kleine drie maanden 

steeds meer berichten doordrongen over het succes en de verspreiding van de opstand naar de 

archipel en Morea, begon er ook steeds meer sympathie voor de Grieken te ontstaan. De 

Turkse bloedbaden en wreedheden te Constantinopel tegen Griekse burgers, hoge clerici en 

vooral; tegen diplomatieke vertegenwoordigers hadden hier uiteraard ook een grote invloed 

op.  

 

Het eerste bericht ten voordele van de Grieken kwam al vrij vroeg, maar was nog niet 

bepalend genoeg voor een volledige mentaliteitswijziging. Het gaat over een brief uit 

Semlin
165

 die meldde dat te Patras de Griekse standaarden waren gewijd (cfr. inzet 1) en Ali 

Pasha van Yanina zich tot de Grieks-orthodoxe religie had bekeerd. Deze brief was over deze 

twee zaken bijzonder verheugd, en de tekst ervan werd ook opgenomen in kranten over heel 
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de Zuidelijke Nederlanden. In mei 1821 begonnen ook steeds meer meldingen binnen te 

komen over Europese officieren op rust die via Polen naar de Donauprovincies reisden om 

daar dienst te nemen in de Griekse legers. Toch is hier nog steeds geen volledige ommekeer 

in de berichtgeving te ontdekken. Het werd immers sterk afgekeurd dat deze militairen 

ingingen tegen de (Laybachse) bevelen van hun regering en vorst om geen deel te nemen in 

opstandige, vreemde legers. De Tsaar vaardigde bijvoorbeeld een ukaze uit die eiste dat de 

inwoners van Moldavië die tegen hun wil in het opstandige leger dienden naar huis 

terugkeerden en bovendien dat Ypsilanti zijn leger van 36.000 manschappen tot in Rusland 

bracht en daar wachtte op verdere bevelen.  

In deze fase werd ook de Sultan nog gespaard. Ter illustratie: toen er een complot tegen werd 

ontdekt om de Sultan te doden en Constantinopel in brand te steken, schreven de kranten over 

de samenzweerders als „belhamels‟ en „medeplichtigen‟. Stel dat ditzelfde bericht enkele 

maanden later was gekomen, had men waarschijnlijk enkele Homerische termen op deze 

moordenaars en saboteurs geplakt. Op dit moment (10 mei 1821) vond men het echter nog 

perfect normaal dat er elke dag zowat 20 à 30 Grieken een willekeurige dood stierven in 

Constantinopel. Over de executies van hoge clerici was men dan weer niet te spreken. 

 

Eind mei dan kwam er echt een shift in de toon van de berichtgeving. De formulering van de 

beide strijdende partijen werd steeds scherper en verviel in uitersten. Termen als „Turkse 

veroveraars‟, „het kruis terug brengen‟ (als was dit nooit weg geweest) of leuzen zoals 

“Eerbied aan de consuls! Bijstand aan de Christenen! dood aan de Turken!”
166

 doken nu 

steeds meer op. Tegenover de negatieve beschrijving van de Ottomanen stond dan de 

heroïsche connotatie van de Grieken die via list en krijskunst er steeds weer in slaagden de 

Ottomanen enkele nederlagen toe te dienen. In deze periode werd zelfs niet meer gesproken 

over verliezen of nederlagen van de Grieken, maar primeren berichten over glorieuze innames 

van de Klassieke steden zoals Athene en Sparta. Ook anekdotes over bijvoorbeeld een 

weduwe die een eigen vloot uitrustte en zo Nauplion innam kenden een grote frequentie.
167

 

Tegen eind Juli werden er dan quasi dagelijks verhalen gepubliceerd over de wreedheden van 

de Ottomanen. Zo werd de grootvizier bijvoorbeeld verbannen naar Cyprus “Omdat hij niet 

omhals wilde brengen eene geheele onplichtige bevolkinge, die moet verdwijnen van de 

oppervlakte des aerdbodems, alwaar de mohamotanen moeten heerschen, tot het eynde der 
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eeuwen.”
168

 Of deze tekst effectief van de divan afkomstig was, werd niet vermeld. 

Vermoedelijk was dit bericht gebaseerd op een Firman
169

 waarin de Sultan het bevel gaf alle 

Grieken te doden, zonder uitzondering. Of dit besluit nu effectief genomen en uitgevoerd 

werd of niet, deze berichten illustreren in ieder geval de angst die leefde in West-Europa voor 

het lot van de Grieken. Vooral de vermelding van “alwaar de mohamotanen moeten 

heerschen, tot het eynde der eeuwen” zal stereotiepe beelden opgeroepen hebben van 

plunderende hordes die moordden en verkrachtten.  

 

Ook al waren de kranten enthousiast over de vorderingen in Griekenland, de Europese vorsten 

waren dit niet. Thomas Maitland, die gouverneur van de Ionische eilanden was voor de 

Engelse kroon moest het in de pers bijvoorbeeld ontgelden toen hij enkele impopulaire 

maatregelen doorvoerde zoals de confiscatie van vuurwapens, de confiscatie van (on)roerende 

goederen van degenen die besloten aan te sluiten bij de Griekse opstand, enzovoort. Al wat hij 

tenslotte deed was de bevelen die hij kreeg van hogerhand in de praktijk omzetten, en dit 

werd hem zeer kwalijk genomen. 

 

In augustus 1821 begon nieuws door te dringen over Stroganoff
170

 die een ultimatum had 

overhandigd aan de Porte. De Donauvorstendommen die waren bezet na de opstand van 

Ypsilanti moesten worden ontruimd aangezien deze onder bescherming stonden van de Tsaar. 

Bovendien was het verdrag van Koetsjoek-Kainardsji geschonden door de represailles die de 

Ottomanen uitvoerden op de Grieks-Orthodoxe clerus en bevolking. Naar aanleiding van dit 

ultimatum ontstonden volop speculaties over het feit of de Sultan zou toegeven of niet, of er 

oorlog kwam of niet, of de Griekse kwestie hiermee zou worden gesteund of niet, enzovoort. 

De positie die de Russische Tsaar innam werd scherp in de gaten gehouden door de 

internationale pers die hierin wél de lijn van de lokale gouvernementen volgde. Rusland 

mocht voor de Europese hoven immers nooit een rechtstreekse uitvalsbasis naar de 

Middellandse Zee verwerven, en de toenmalige ontwikkelingen waren allerminst wenselijk te 

noemen. 

 

Begin september kwamen zowat alle Europese kranten met de melding dat Tripolitsza 

gevallen was. De enorme moordpartij die volgde op de val van deze stad kwam evenwel 
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nergens aan bod. Ofwel bestond er geen informatie over (wat zeer verwonderlijk zou zijn) 

ofwel kregen de kranten deze informatie enkel uit Griekse of filhelleense bronnen, waardoor 

ze al „gefilterd‟ waren. Nieuws over slachtpartijen onder weerloze burgers was zeer slechte 

propaganda, iets wat de Ottomaanse troepen in 1822 zouden ondervinden. 

 

2.  1822 

2.1 De Constitutie van Epidauros. (januari 1822). 

Ondanks de grote interesse die de publieke opinie had in 1822 voor de Griekse zaak, was er 

toch zeer weinig aandacht voor deze eerste Griekse Constitutie voor de „bevrijde‟ gebieden. 

Na de ondertekening en verspreiding van de tekst werd de metafoor van „het afgeschudde 

Ottomaanse juk‟
171

 bijzonder veel gebruikt. Dit is verre van een neutrale term, de redacteurs 

van de pre-Belgische kranten en bij uitbreiding van de Europese, hadden doorgaans een 

klassieke opleiding genoten en „Sub iugum mittere‟
172

 was de uitdrukking die de Romeinen 

gebruikten voor krijgsgevangen die na een strijd in de slavernij werden geleid. Indirect werd 

er dus gesteld dat de Grieken na jarenlange strijd tegen een buitenlandse bezetter in de 

slavernij waren gebracht en deze nu hadden afgeworpen door het opstellen van deze 

onafhankelijkheidsverklaring. Maar kan men wel spreken over een buitenlandse bezetter 

wanneer men al 400 jaar lang deel uitmaakt van een rijk en bovendien een grote autonomie 

kent op politiek, economische en religieus vlak? Bovendien werd het voorgesteld alsof de 

Grieken al honderden jaren werden uitgebuit en hun land geplunderd. Dit klopt niet. Bewijs 

hiervan is de Griekse leidende klasse die enorme kapitalen kon uitbouwen, de handel die 

floreerde door bepaalde privilegies die het Ottomaanse Rijk verleende, enzovoort. 

Ondanks de „bevrijding‟ van het Griekse volk bestaat er geen groot enthousiasme voor deze 

Constitutie in de pers. Integendeel, ze wordt zelfs met enige scepsis bekeken. Het meest 

positieve element dat er wordt uitgelicht is het feit dat de civiele macht zou primeren op de 

militaire. Dit kon in Europa rekenen op de steun van de liberale groeperingen, zij zagen hierin 

immers een revival van de klassieke democratie (die echter enorm verschilde van de 

democratie die zijzelf voorstonden). In een tijd van reactionaire maatregelen tegen 

democratische hervormingen in West-Europa werd Griekenland door deze liberalen 

gebombardeerd tot pionier op het vlak van parlementaire democratie/monarchie. Op 25 

februari 1822 zond het Griekse grondwettelijke comité naar de verschillende Europese hoven 

depêches met het verzoek om een monarch, maar de voorwaarden die eraan werden 
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gekoppeld konden maar weinigen bekoren. De monarch zou voor tal van zaken de 

toestemming van volksvergadering nodig hebben en zij zouden ook de grondwet opstellen, 

terwijl de monarch in deze geen enkele zeg zou hebben.
173

  

Naast deze hoge eisen die aan een mogelijke monarch werden gesteld was de Europese pers 

nog sceptisch over een ander punt: Het comité dat de Constitutie van Epidauros had opgesteld 

en voorlopig als uitvoerende en wetgevende macht zou fungeren, vaardigde deze grondwet 

wel uit voor de delen van Griekenland die bevrijd waren, maar had deze vergadering wel 

controle over alle afzonderlijke militaire leiders die hierbinnen elk hun eigen gebied 

controleerden? De twisten die in 1825 de Griekse leiders in een burgeroorlog zouden sleuren 

kwamen nu immers al naar boven. De rivaliteiten tussen de verschillende oorlogshelden 

werden namelijk ook op het politieke vlak uitgespeeld.  

 

Nog een bijkomend punt was dat de Griekse bevelhebber Demetris Ypsilanti, die was 

aangesteld als voorzitter van het legislatief comité voor de grondwet door een (Turksgezinde) 

Oostenrijkse bron enorm in twijfel getrokken. Brieven uit Wenen werden in alle Europese 

kranten overgenomen en ondermijnden drastisch zijn autoriteit. Hij werd omschreven als een 

jonge twijfelaar die geen talent had voor politiek en bovendien leed aan chronische medische 

problemen. Op die manier trokken de Weense brieven niet enkel Ypsilanti in twijfel, maar 

tegelijk ook de hele Constitutie. 
174

 Het Journal d‟Anvers was de eerste krant die deze brieven 

publiceerde, en zette daarmee de toon voor de verdere berichtgeving in andere bladen. Toch 

deed het zijn reputatie van (wisselende) opiniekrant alle eer aan door enkele maanden later 

een triomfantelijk artikel te publiceren met de tekst van de Constitutie.
 175

  

 

2.2 De slachting van Chios in de pers. 

Het volgende belanghebbende feit van 1822 is de slachtpartij die aangericht werd op het 

eiland Chios (cfr. supra). De gebeurtenissen werden door de pre-Belgische pers maandenlang 

op de voet gevolgd en de berichten erover sloegen in als een bom. In de artikels die rond de 

feiten op Chios verschenen kan men een duidelijke lijn trekken tussen de Gazette van Gend 

enerzijds en Le Journal d‟Anvers et de la Province en het Journal de Bruxelles anderzijds. 

Hieronder geef ik eerst de gelijkenissen en vervolgens de verschillen in de berichtgeving.  
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Alle drie de kranten berichtten het feit dat Chios in opstand gekomen was en dat de Sultan een 

bende ongeregelde, slechtgedisciplineerde en samengeraapte troepen stuurde om de opstand 

daar de kop in te drukken. Letterlijk staat er in een krant “ten meerdere dele van opgeraapt 

slecht volk, waer mede men niet veel zal konnen verrichten.”
 176

 Dit is de enige overeenkomst 

tussen de verschillende bladen, maar waar zitten hem nu de verschillen? 

 

De Gazette van Gend houdt het aanvankelijk bij een feitenrelaas waarbij er geen duidelijke 

schuldigen worden aangewezen. Op 20 mei zal de krant dan toch geleidelijk aan de 

plundering van het eiland gaan beschrijven. Tegen die tijd waren er immers naast simpele 

informatieve berichten (bijvoorbeeld van zeemannen die het eiland aandeden) over de val van 

Chios ook ooggetuigenverslagen die de Europese redacties bereikten. Vooral diplomatieke 

post werd opgepikt. Zo werden Katholieke wijken in brand gestoken, die onder bescherming 

van de Franse vice-consul Céleste David waren geplaatst. Deze drukte via open brieven zijn 

verontwaardiging uit over deze feiten.
177

  

De verwoestingen, plunderingen en ontering van kerken werden voorlopig nog door de 

Europese pers door de vingers gezien als oorlogsdaden. Maar toen nieuws over de gruwelijke 

massamoordpartijen onder onschuldige burgers de redacties bereikte, leidde dit bij de Gazette 

tot verbijstering. Het stond voor deze krant immers vast dat de bevolking van Chios tegen zijn 

wil in de opstand verzeild was en het leed geen twijfel dat de inwoners niets te doen hadden 

met de opstandelingen. De Gazette begreep dan ook niet waarom de Ottomaanse troepen op 

deze manier handelden. Berichten dat graven werden geopend en de doden op straat verspreid 

wekten enorme afschuw, grote hoeveelheden opgestapelde lijken van Chiotische burgers die 

onder dwang werden opgeruimd door van het vasteland geïmporteerde Joden gingen de 

verbeelding van velen te boven.
178

 

Alsof deze zaken de gruwel nog niet genoeg illustreerden, werd er in de volgende maanden 

massaal gerapporteerd over de wreedheden die de bevolking van Chios ondergingen via 

anekdotes en verhalen van ooggetuigen. Taferelen worden beschreven van de bazar van de 

Ottomaanse hoofdstad die overspoeld wordt met Chiotische slaven. Zo zouden „bendes‟ van 

„barbaren‟ aan spotprijzen Chioten opkopen, om ze dan de hals af te snijden. De Koran zegt 
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immers (aldus de Gazette van Gend) dat er betere plaatsen voorzien zijn in het hiernamaals 

voor hen die ongelovigen doden. 
179

 

Uiteraard moet men deze meldingen met het nodige voorbehoud lezen. Vele van deze 

ooggetuigenverslagen zijn opgesteld door Grieken die in dit hele gebeuren een 

propagandamogelijkheid zagen.  

 

Het Journal d‟Anvers et de la Province en het Journal de Bruxelles beginnen hun 

berichtgeving over het bloedbad op Chios met een overzicht van de demografische, 

economische en financiële rijkdom van het eiland.
180

 Zo wordt er vermeld dat het eiland 

ongeveer 100.000 mensen herbergde, waarvan er ¼ in de steden leefde en de rest verspreid 

leefde over zowat 66 kleinere dorpen. Hierna geven de kranten een lange anekdote over een 

Ottomaans burger die zich tussen een Griek en een soldaat had opgesteld en zelfs een kogel 

voor hem opving. Ook wordt de nadruk gelegd op het feit dat de Katholieken op het hele 

eiland hoegenaamd niet bij de opstand betrokken waren, maar toch in de klappen deelden. Dit 

was mogelijk omdat er (volgens deze kranten) zodanig veel mensen in opstand waren 

gekomen, zodat het onmogelijk was om een onderscheid te maken tussen Orthodoxe Grieken, 

(beschermde) Katholieken, Joden, enzovoort. Een heel contrast dus met de Gazette van Gend. 

De slachting was volgens deze artikels bovendien een gevolg van “des cris séditieux” en 

kanonschoten die de Griekse opstandelingen van het eiland afvuurden op de Turkse 

troepenmacht toen die het eiland opnieuw in bezit nam. De Capitan-Pasha (admiraal) die de 

leiding had over de pacificatie had met andere woorden geen andere keus dan de opstand te 

smoren in bloed, aldus deze beide kranten. 

 

Wanneer men nu de berichten van deze beide bladen van nabij gaat bekijken, dan kan men 

constateren dat ze overgenomen werden uit de Oostenrijkse, pro-Ottomaanse Beobachter en 

de Ottomaanse krant Le Spectateur Oriëntale.
181

 De kritische Gazette van Gend wikt en weegt 

steeds de berichten van beide alvorens ze te publiceren
182

, terwijl de andere twee kranten die 

ik aanhaalde als opiniebladen ongehinderd kunnen publiceren, om het daarna weer te laten 

tegenspreken door andere bronnen of door nieuwe berichten.  
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Toch is de berichtgeving van de Beobachter
183

 geen apologie voor de Ottomaanse daden. Hij 

probeert echter wel de gebeurtenissen in een ander daglicht te stellen als ware het bloedbad 

uitgelokt door de Grieken: De Beobachter uitte de mogelijkheid dat de bevolking van Chios in 

de opstand was meegesleurd door een inval van Samische troepen.  

Deze theorie over de Samische actie was correct, bovendien stelde de krant dat de gedwongen 

opflakkering van de opstand in Chios een afleidingsmanoeuvre was dat de aandacht van de 

oorlogsvorderingen in Morea afleidde.  Ondanks deze correcte analyse van de aanleiding voor 

het Chiotische bloedbad stellen de kranten die hun informatie uit de Beobachter haalden toch 

dat de schuldigen kregen wat ze verdienen. Wat de „overkill‟ betreft was volgens de 

Beobachter, en dus ook volgens het Journal d‟Anvers et de la Province en het Journal de 

Bruxelles, de bevolking van het welvarende eiland massaal in opstand gekomen tegen de 

Ottomaanse bezetting. Aan dit feit wordt door historici en contemporaine kranten met andere 

bronnen sterk getwijfeld.(cfr. supra)  

 

Bij de opiniestukken die later gepubliceerd werden in het Journal d‟Anvers et de la Province 

en het Journal de Bruxelles wordt Engeland mee als schuldige aangewezen. Zij waren 

namelijk bereid om Chios op te geven zodat het verzwakte Ottomaanse Rijk weerstand kon 

blijven bieden aan de Russische beer. De financiële middelen die Chios voortbracht waren 

immers immens. (Dit werd door beiden overgenomen uit de Engelse krant The Sun).
184

  

De slachting werd niet goedgepraat, maar de aanleidingen werden wel in een ander daglicht 

geplaatst, zodat de Ottomanen er beter uit kwamen.  

 

Grote vreugde in de pre-Belgsiche bladen was er toen de Griekse navarch (admiraal) 

Miaoulis in de nacht van het Suikerfeest de Ottomaanse vloot aanviel met branderschepen. De 

Capitan-Pasha had net het bevel te geven om de vloot op te monsteren als voorbereiding voor 

de pacificatie van het eiland Samos toen de aanval kwam. De verliezen voor de Ottomanen 

waren enorm. Drie linieschepen werden vernietigd of op het strand geworpen. De Capitan-

Pasha werd levensgevaarlijk verwond en stierf daags erna. Mythische metaforen als „hun 

plaats in de geschiedenis weer opgeëist‟ en dergelijke werden niet gespaard.
185

  

Ondanks de euforie rond de dood van de Capitan-Paha werd door enkele kranten de 

verbijstering van de Europese kranten over de gebeurtenissen op Chios opgenomen. Volgens 
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de Gazette van Gend waren alle Europese nieuwsbladen verontwaardigd over de 

gebeurtenissen op Chios, en vooral over het feit dat “het Ottomaanse Rijk met 

onverschilligheid en zelfs genoegen zag dat de Grieken slachtoffer worden van hun liefde 

voor religie en vrijheid”.
186

  

 

Terecht mag deze gebeurtenis een keerpunt in de berichtgeving worden genoemd. Over geen 

enkel ander onderwerp tijdens de Griekse onafhankelijkheidsoorlog werd zoveel geschreven, 

werden zoveel reacties van Europese mogendheden gepubliceerd, werd zoveel 

verontwaardiging uitgedrukt tegenover de Europese machten die niet ingrepen, werd zo 

opgeroepen tot „Christelijke actie‟... De kranten schreven zelf dat de gebeurtenissen op Chios 

niet ongestraft konden blijven, en dat bovendien de „stoutmoedige‟
187

, „roemrijke‟, 

„ingenieuze‟ Grieken nog strijdlustiger zouden terugslaan. De balans van de publieke opinie 

was, zo dat nog niet het geval was, helemaal overgeslagen naar de kant van de Grieken.  

 

Ter illustratie: pas in december werd melding gemaakt dat de lucht van Chios weer schoon en 

leefbaar was. Er zouden toen nog veel kadavers in de straten gelegen hebben, maar het gevaar 

op ziekten was nihil aangezien deze “entièrement secs et sans odeur” waren. Het eiland zou 

lichtjes heropleven aangezien er weer een bevolking aanwezig was van zowat 2500 mensen 

die in de stenen huizen leefden die de branden hebben overleefd.
188

  

 

2.3 Het Congres van Verona. 

In oktober 1822 ging het Congres van Verona van start. In deze Oostenrijkse stad in Noord-

Italië zou een opvolgingscongres van het Congres van Wenen (1815) plaatsvinden tussen de 

grote mogendheden om de problemen in Europa te bespreken. Op de agenda stonden de 

burgeroorlog in Spanje, de Italiaanse Carbonaribeweging en de „Oosterse Kwestie‟. De 

berichtgeving van die tijd is grotendeels gebaseerd op brieven die naar de redacties werden 

gestuurd. In de begindagen van de berichtgeving, die door de geringe afstand slechts een 

vijftiental dagen vertragen opliep, lijken de artikels enorm op hedendaagse royaltybulletins. 

Er wordt beschreven wie er aankomt, in welk vervoermiddel, tot zelfs de kleur van de 

uniformen toe wordt meegedeeld. Alsof dit van het hoogste belang is, vermeldden sommige 

kranten bovendien welke wijn er gedronken werd op bepaalde vergaderingen (Tokay 
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bijvoorbeeld), welke opera bepaalde leden bijwoonden, dat vrijdagavond voor Von 

Metternich muziekavond was
189

, enzovoort. Over de bemiddelingen zelf tussen de 

grootmachten werd pas aan het einde van het congres een mededeling gedaan. Men stelde 

ontgoocheld vast dat de Griekse zaak niet behandeld werd en dat men zich in deze beperkt 

heeft tot de geschillen tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk (o.a. het ultimatum van 1821). 

Het congres had Griekse en Ottomaanse vertegenwoordigers uitgenodigd om hun zaak te 

komen verdedigen, maar enkel de Griekse regering had aan deze oproep gehoor gegeven. Het 

Ottomaanse Rijk was immers van mening dat er geen buitenlandse bemoeienissen konden 

worden geduld in de Binnenlandse Zaken van het Rijk.
190

 Dit leverde hen allerminst 

sympathie op, waardoor de eindnota onder druk van een Russische inval werd gepresenteerd.  

De Europese machten konden zich zonder onderscheid vinden in deze slotbepalingen.
191

 Het 

Ottomaanse Rijk zou moeten instemmen met de voorwaarden die in het Russische ultimatum 

van 1821 werden gesteld of de Tsaar zou met toestemming van de Heilige Alliantie overgaan 

tot oorlog.
192

 Voor de Grieken veranderde er dus in principe niets, de oorlog ging gewoon 

door en de berichten over Ottomaanse wreedheden
193

 en Griekse overwinningen
194

 bleven 

binnenstromen. 

 De ontgoocheling bij de pre-Belgische kranten sloeg echter om wanneer er geruchten 

kwamen over mogelijke geheime akkoorden die Rusland zouden toelaten te “handelen naar 

eigen inzicht.”
195

 Met deze geheime clausule verplichtte Rusland zich ertoe tussen te komen 

in de Grieks-Ottomaanse oorlog als het dat nodig achtte. 

 

 

3. 1823 

Dit jaar wordt gekenmerkt door een immobiele situatie op het Griekse schiereiland. De 

Grieken weten hun veroveringen te consolideren en doorgaans de Ottomaanse troepen af te 

houden. In de pers dook er vrij snel na het Congres van Verona de twijfel op of de fragiele 

vrede tussen het Ottomaanse Rijk en Rusland wel van blijvende aard was.  
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Verder werd de politieke koers die Canning insloeg nadat hij Castlereagh opvolgde 

omschreven als “bijzonder christelijk”.
196

 Zo hield de gouverneur van de Ionische Eilanden, 

Thomas Maitland, in de lijn van het nieuw beleid van Canning bijvoorbeeld Zweedse 

graanschepen tegen die graan wilden leveren aan havens waar de Griekse blokkade van kracht 

was. Hiermee erkenden de Ionische Eilanden de blokkade en dus in principe ook Griekenland 

als natie.
197

 Of dit nu gebeurde in een vlaag van filhellenisme of eerder uit economische 

overwegen blijft maar de vraag. Engelse schepen leden immers onder de groeiende piraterij 

die ontstond uit de chaos van de oorlog tussen de Grieken en het Ottomaanse Rijk.  

 

Over The Londen Greek Committee werd enkel in de Gazette van Gend geschreven. De eerste 

vergadering in The Crown and Anchor werd kort vermeld
198

 en ook dat een 

vertegenwoordiger van het Committee op weg was naar Griekenland om daar het nieuws te 

brengen dat ze een lening zouden kunnen loskrijgen van de Britse staat van ongeveer een 

miljoen pond. Aangezien de Engelse regering nog steeds niet openlijk wilde geassocieerd 

worden met de Griekse opstand, keurden ze de acties van het Londen Greek Committee in 

eerste instantie af. Er werd zelfs een wet uitgevaardigd die Britse onderdanen op straffe van 

opsluiting verbood dienst te nemen in buitenlandse legers. Hierbij stond duidelijk vermeld dat 

het zowel over legers van erkende als niet-erkende naties ging.
199

 Deze verwijzing sloeg 

zowel op de Griekse kwestie als op de opstanden in Zuid-Amerika, waar Britse vrijwilligers 

meevochten met de opstandelingen. Wat de Griekse onafhankelijkheidsoorlog betreft, is het 

duidelijk dat deze maatregel niet al te streng werd toegepast. Vele Engelsen zijn immers mee 

gaan strijden in Griekenland. 

Een laatste bericht dat over het Committee verschijnt is de melding dat het bezig is met de 

toerusting van een contingent van 2000 manschappen (onder wie vele Zwitsers), onder leiding 

van de Montenegrijnse generaal Deviez. Hun vertrek stond gepland in januari 1824.
200

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196

 L‟Ami du Roi et de la Patrie. 15 maart 1823. 
197

 Gazette van Gend. 26 februari 1823. 
198

 Gazette van Gend. 22 mei 1823 
199

 Gazette van Gend. 16 juni 1823. 
200

 Gazette van Gend. 24 november 1823. 



 82 

4. 1824 

4.1 Lord Byron. 

De eerste berichten over Byron verschenen in de Gazette van Gend. Op 3 november 1823 

meldde deze krant dat hij 100.000 piasters uit eigen zak in de Hydriotische fondsen pompte 

voor de uitrusting van de Griekse vloot. Ondanks dat deze figuur enorm populair werd na zijn 

dood, schreven de pre-Belgische kranten nauwelijks over hem, afgezien dan van losse 

activiteiten die directe betrekking hadden op de oorlog. Zo werd er bij zijn aankomst op 

Griekse bodem melding gemaakt dat hij (alweer) uit eigen zak een contingent van 800 

Europeanen oprichtte die zich bij generaal Nikitos (vermoedelijk gen. Botzaris) voegden te 

Messolonghi.
201

 Op 1 maart meldde dezelfde krant dat Byron alweer met eigen middelen, 

maar dit keer door de verkoop van zijn landgoederen 5000£ in de Griekse Zaak wist te 

investeren. Hierdoor kreeg hij het burgerschap van Messolonghi aangeboden, net op het 

moment dat deze stad het nieuws over de dood van Sir Thomas Maitland ontving. Doordat 

deze gouverneur van de Ionische Eilanden gekend stond om het hardleers toepassen van de 

politiek van Castlereagh (hij was sinds kort echter bijgedraaid. (cfr. supra)) werd er twee 

dagen lang feestgevierd in de stad.  

Berichten kwamen ook over Byron die in het literaire leven actief was, maar dit keer in een 

andere arena. Hij subsidieerde de drukpers van Messolonghi die al snel de Hellenica 

Chronica begon uit te geven. Engelse filhellenen vroegen al gauw ook Engelse versies om in 

hele Britse Rijk te verspreiden.
202

 Deze krant werd ook op grote schaal in West-Europa 

verspreid en de redacties hier namen quasi ongelimiteerd en zonder enig voorbehoud artikels 

over, zo bijvoorbeeld over Byron die het bestuur van Messolonghi kon overtuigen een familie 

van 24 krijgsgevangen Turken vrij te laten.
203

 

De berichten die na deze daad van clementie verschenen vermeldden enkel nog de 

omstandigheden van de dood van Byron, zijn begrafenis in Nottingham
204

 of de consequenties 

die ze had voor de verdeling van de London Loan. Het zijn vooral de bladen die oog hebben 

voor literatuur zoals de Journal de Gand of Le Globe
205

 die lofdichten publiceren. Zo 

publiceert Le Globe een funerair lofdicht van de Griek Spiridion Tricoupi. Dit beslaat maar 
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liefst drie pagina‟s. Hierin wordt Byron bedankt voor zijn inzet, moed, steun, geld, enzovoort 

dat hij opofferde voor de Griekse vrijheid.  

 

4.2 London Loan. 

De eerste berichten over de London Loan vermeldden enkel dat er een grote lening stond te 

gebeuren tussen een hoge Griek en een Londense bank. Deze lening zou 800,000£ 

bedragen.
206

 

Meer informatie komt er dan twee dagen nadien. In de aanhef van de officiële lening werd een 

tekst opgenomen die stelde dat “Na een strijd van drie jaar, opgemerkt door zijn 

aaneenschakeling van successen, is de Griekse onafhankelijkheid een feit. Het is 

waarschijnlijk dat de andere Europese machten de staat binnenkort ook zullen erkennen. (…) 

Dit is een zeer juiste onderneming [de lening].” Verder werd ook nog meegedeeld dat de 

lening afgesloten werd met de Griekse staat aan een intrest van 5%. Elk half jaar zou deze 

worden betaald bij Lougham en Zn. En O‟Brien. De afschrijvingen van £8000 per jaar 

moesten worden betaald bij Edward Ellie, Joseph Hume en Andrew Lougham. 

 

Het is opmerkelijk dat de Britse financiële wereld (met toestemming van de regering) een 

lening afsloot met een land dat in feite nog niet erkend werd. Toch staat in de tekst dat de 

lening zal worden afgelost met de natuurlijke rijkdommen van de natie Griekenland, en dan 

specifiek met taksen op de visserij- en zoutinkomsten.  

In 1826 zou er enorme kritiek komen op de manier waarop het geld werd geïnvesteerd. 

Volgens sommigen werd de lening niet gebruikt door staatsmannen, maar wel door patriotten 

die zich meer gedroegen als vechtersbazen.
207

 

 

4.3 Diplomatie en politiek. 

Door het immobiele karakter van de oorlog kregen enkele leden van de divan van de Sultan 

de indruk dat het Ottomaanse Rijk een verloren strijd aan het uitvechten was met de rebellen. 

Daarom werden er aan de Sultan voorstellen gedaan om te gaan onderhandelen. Hij wees deze 

echter af en besliste integendeel om nog meer troepen te sturen naar Griekenland.
208

 

Dit was echter niet de enige berichtgeving met een politiek of diplomatiek karakter dat onze 

streken bereikte. Allerlei geruchten over mogelijke amnestie voor de Grieken in ruil voor 
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overgave, Mohammed Ali die zijn Sultan verraadde, Russische intriges die opstanden 

veroorzaken in het Ottomaanse Rijk, enzovoort, staken de kop op. Hieronder neem ik twee 

van die geruchten onder de loep: 

1. Het Ottomaanse Rijk eiste dat de Engelse filhellenen die meestreden in Griekenland 

zwaar werden gestraft en dat Engeland zijn houding van 1821 moest respecteren. De 

Engelse vloot was immers opgetrokken tegen de piraten die opereerden vanuit 

Algerije. Hierbij had ze meteen ook de laatste schepen van de Sultan vernietigd, 

aangezien die geregeld een graantje meepikten in de piraten-business.
209

 Dit was tegen 

de principes van Castlereagh die had gesteld dat de Griekse opstand moest worden 

onderdrukt en nu (drie jaar later) ontnam Engeland het Ottomaanse Rijk de middelen 

om dit te doen. 

2. Mohammed Ali, Pasha van Egypte had 25.000 Europees getrainde troepen 

klaargestoomd en zou die nu inzetten. De berichtgeving rond deze figuur is vrij 

ambigue. Nu eens zijn er artikels die hem als een machtig generaal voorstellen die 

gevreesd moet worden, dan weer zijn er berichten als zou hij zijn Sultan hebben 

verraden door te onderhandleen met de Grieken van Messolonghi. Zeker is wel dat op 

30 augustus in alle kranten de melding kwam dat de zoon van Mohammed Ali, 

Ibrahim Pasha ingescheept was en richting Morea zeilde. Door de efficiënte inzet van 

branderschepen werd zijn landing echter maandenlang uitgesteld. Dit nieuws werd 

aangekondigd met “Goede tydinghen voor ons” en “Zegeprael voor het Kruys” in 

contemporaine West-Europese kranten.
210

 

 

5.  1825 

5.1 Messolonghi. 

1825 Was het jaar waarin het tij keerde. De Turkse troepen kenden eind 1824 al enkele 

successen, en toen Ibrahim Pasha voet aan wal kon zetten bij Navarino sloeg de balans terug 

om naar de kant van het Ottomaanse Rijk. Navarino viel al snel en de gecombineerde legers 

onder leiding van Redschid-Pasha (Ottomaanse legers) en Ibrahim Pasha (Egyptische 

landleger en opperbevelhebber van de marine) sloegen het beleg rond Messolonghi op. Deze 

stad werd sinds 1821 al enkele malen belegerd, maar nooit veroverd. Ze gold dan ook als hét 

Griekse bolwerk van de Westelijke Morea. In de eerste maanden werd nog regelmatig (en 

enthousiast) een nederlaag voor de Ottomaans-Egyptische legers gemeld aangezien 
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Messolonghi als onneembaar werd geacht.
211

 Men kon stellingen lezen als “le Croissant ne 

remplacera jamais le croix sur les murs de Messolonghi!”
212

 In de aanloop naar de val van de 

stad is de berichtgeving aanhoudend positief aangezien brieven meldden dat de stad nog 

regelmatig bevoorraad werd via zee. De Zwitserse bankier Eynard had nauwelijks twee dagen 

voor de val van de stad nog een open brief gestuurd naar het Parijse filhelleense comité 

waarin hij zich verheugde over de nederlagen van de Pasha‟s. Korte tijd later werd deze brief 

echter opgevolgd door een andere, pathetische mededeling over de ondergang van 

Messolonghi en hoe Ibrahim de bevolking, die de stad vredig verliet (aldus Eynard), 

afslachtte.
213

 Deze informatie is trouwens niet correct, maar werd wel breed uitgesmeerd in de 

nieuwsbladen. Ibrahim en zijn troepen werden voorgesteld alsof ze de bevolking van 

Messolonghi de vrijheid hadden geboden zich over te geven en de stad te verlaten. In 

werkelijkheid had een kleine groep een nachtelijke sortie gedaan uit de stad en hadden de 

vrouwen, kinderen, ouderen en gewonden zich verschanst in een molen. De bedoeling hiervan 

was de zee te bereiken om zo een uitweg te zoeken uit de hongerlijdende stad die enkele 

weken voordien toch geheel van de maritieme aanvoerlijnen was afgesloten, zoals de Mathieu 

Laensberg
214

 berichtte op 2 maart 1825. Volgens deze krant kon de Griekse admiraal 

Miaoulis de Ottomaanse blokkadevloot niet tegenhouden omdat de stad de matrozen niet 

meer kon betalen en deze dus in staking gingen.  

De mannen die de uitval deden werden verraden waardoor de Egyptische troepen de stad 

konden innemen. Op dat moment blies de aartsbisschop Rogon de molen op met kruitladingen 

die daarin waren aangebracht.  

Het nieuws over dit verraad had twee verschillende kanten. De kranten die hun informatie 

doorgaans uit Griekse of filhelleense bronnen haalden, hadden opgepikt dat een Bulgaarse 

spion uit eigen rangen de Egyptenaren had ingelicht. Hiertegenin bracht de Beobachter het 

verhaal dat er geen sprake was van verraad, aangezien de Ottomaanse troepen daar nooit 

gebruik van zouden maken. De Beobachter besefte kennelijk dat de duizenden doden die 

tengevolge van deze spionagezaak vielen geen goede publiciteit waren voor de Turkse zaak 
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en kwam daarom met het verhaal dat een Turkse gevangene uit de stad was ontsnapt en de 

exacte tijd en plaats van de uitval had doorgegeven.
215

 

 

Toen het eerste nieuws over de val van Messolonghi doorsijpelde aan boord van het Engelse 

oorlogsschip de Hind, op 20 juni, Was de val van Messolonghi volgens de contemporaine 

kranten een zeer zware slag voor de Grieken. De hele Westkust lag nu zo goed als open voor 

de Ottomaanse en Egyptische troepen. In Constantinopel daarentegen vierden de „barbaren‟ 

feest. Oren en hoofden werden „geoogst‟ en in bulk naar de hoofdstad gebracht en aan de 

Sultan getoond. Ook werden er enkele in het Russische consulaat afgeleverd door Janitsaren. 

Deze daad van provocatie werd door de Tsaar niet licht opgevat. (cfr. infra).  

 

Volgens de literatuur heerste er overal in de Westerse wereld een groot ongenoegen over de 

val van Messolinghi, maar wanneer ik de kranten er op nasla kom ik enkel tot de conclusie dat 

het nieuws erover snel een verhaal wordt over de strategische betekenis van de stad. In 

tegenstelling tot Chios wordt het menselijk drama niet tot in de details beschreven, maar legt 

men zich simpelweg bij de feiten neer en schuift men door naar de volgende internationale 

ontwikkeling in 1825. Ik haalde in mijn inleiding al de term Compassion Fatigue aan, deze 

situatie kan er als voorbeeld bij worden gebruikt. De kranten hadden geen interesse meer in de 

maandenlange beschrijving van hoofden die rolden, mensen die werden geranseld of 

terechtgesteld, … In dit geval schakelde de pers nauwelijks 15 dagen na de melding van de 

val van de stad al over naar de verslaggeving van andere krijgshandelingen. Messolonghi had 

misschien voor latere historici wel een enorme (strategische, culturele) betekenis in de 

Griekse onafhankelijkheidsstrijd, voor de contemporaine verslaggeving was het simpelweg de 

inname en verwoesting van nóg een stad. 

 

5.2 Diplomatie. 

Vanaf maart 1825 komen er steeds meer meldingen dat Rusland en Groot-Brittannië willen 

onderhandelen over Griekenland. Door een weigering van de Porte besluiten Engeland en 

Rusland dit dan maar met elkaar te doen, om alvast een gemeenschappelijk standpunt af te 

spreken. De bepalingen die hieruit voortvloeien zijn een bron van grote speculatie, maar de 

precieze inhoud lekt nooit uit in de pers.
216
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Op 7 oktober komt het Journal de Bruxelles met de melding dat Engeland the act of 

submission geweigerd heeft. In deze tekst stelden de Grieken zich onder het Engelse 

gouvernement om zo bescherming te verkrijgen tegen de oprukkende troepen van Redschid 

en Ibrahim. Hier werden ze het slachtoffer van de combinatie van hun eigen propaganda en de 

nieuwe neutraliteitspolitiekpolitiek van Canning. De Britse regering stelde dat de Grieken 

geen hulp nodig hadden aangezien er enkel positieve berichten doorstroomden tot in Groot-

Brittannië. Er is dus geen enkel geloof in het feit dat Griekenland op dat moment de oorlog 

aan het verliezen was. Bovendien wilde hij de diplomatieke banden met het Ottomaanse Rijk 

beschermen. Hij insinueerde echter wel als voorwaarde dat het Ottomaanse Rijk, in ruil voor 

steun tegen Rusland, de conflicten met de Grieken zo snel mogelijk diende te regelen. Het 

Journal de Bruxelles stelde dat overleg de filosofische basis was van „ons systeem‟. Hierdoor 

impliceerde de krant dat „ons systeem‟ fundamenteel verschilde van dat van de Ottomanen, en 

dat er misschien een assimilatie diende te gebeuren wilden ze de Grieken tot de 

onderhandelingstafel brengen. 

 

6. 1826. 

In 1826 zijn er twee grote gebeurtenissen die van betekenis zijn. Het eerste is het ultimatum 

dat Rusland stelde aan de Porte, net voor Messolonghi viel en het tweede is de Vrede van 

Akkerman die als een resultaat hiervan werd onderhandeld en getekend. 

 

Sommige kranten berichtten dat het ultimatum, dat op 5 april werd gesteld, als enige doel had 

de Ottomanen uit Europa te verdrijven. Om de eisen kracht bij te zetten stuurde Rusland een 

leger van 40000 man naar de grens met Wallachije, waar het bij een eventuele weigering de 

Donauprovincies op drie dagen had kunnen bezetten. Ook werd de Zwarte Zeevloot in 

Sebastopol in staat van paraatheid gebracht. De meeste kranten verwachtten echter niet dat er 

oorlog zou komen voordat Nicolaas I tot keizer was gekroond, maar vroegen toch aan de 

toekomstige nieuwe Tsaar “Soyez Chrétien!”
217

. Deze had namelijk in eigen land eerst af te 

rekenen met een coup.
218

 Het Journal de Bruxelles publiceerde op 26 mei 1826 de eisen die 

Rusland aan de Porte stelde: Ten eerste zouden de Donauprovincies vrijgemaakt moeten 

worden van Ottomaanse troepen. Ten tweede moesten de Servische onderhandelaars die in 

1821 een onafhankelijkheidsregeling kwamen onderhandelen met de Porte in vrijheid worden 

gesteld, en tenslotte zouden bijkomstige onderhandelingen aan de Russisch-Ottomaanse grens 
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worden gevoerd over verder bepalingen. Ondanks de immense betekenis die het Verdrag van 

Akkerman had, werd er aan dit ultimatum, de onderhandelingen erover in Constantinopel en 

de resultaten van Akkerman, bijzonder weinig bericht. In tegendeel zelfs. Men had meer oog 

voor de krijgshandelingen in Morea dan voor de mogelijke oplossingen die via deze 

diplomatieke weg konden worden bereikt. 

 

7. 1827 

Dit jaar wordt gekenmerkt door de twee grote evenementen die uiteindelijk rechtstreeks 

zouden leiden tot de Griekse, onafhankelijke staat. De eerste gebeurtenis was de 

ondertekening van het (eerste) Protocol van Londen of het Verdrag van Londen op 6 juni 

1827. De maanden die hier aan vooraf gingen waren een zeer succesvolle periode voor de 

Ottomaanse en Egyptische troepen. Enkele grote steden vielen en ook op de archipel werden 

enkele kleinere eilanden heroverd. Nochtans was de Ottomaanse opmars niet de primaire 

reden waarom dit Protocol unilateraal werd opgelegd door de drie grote machten (Frankrijk, 

Rusland en Engeland). De steeds frequentere kaping van handelsschepen was dit echter wel. 

Doordat de Ottomaanse vloot steeds meer Griekse aanvallen te verduren kreeg, hadden kapers 

quasi vrij spel. Daarom vaardigde deze „Triple Entente‟ een algemene pacificatie van 

Griekenland uit. De eerste berichten hierover werden door de meeste kranten overgenomen uit 

de Gazette des Pays-Bas.
219

 Die had dan weer uit de Britse krant the Globe and Traveller
220

 

het eenvoudige bericht opgepikt dat de grootmachten besloten hadden “iets aan de situatie te 

doen”. In Constantinopel zag men de bui waarschijnlijk al hangen en reageerde men meteen 

door te stellen dat hulp aan Griekenland niet kon, want dat dit volk slechts een verzameling 

onder mekaar vechtende „brigands‟ waren en bovendien nog steeds geïncorporeerd waren in 

het Ottomaanse Rijk (de iure althans).Buitenlandse machten hadden zich er bijgevolg niet met 

te bemoeien.
221

  

 

Het duurde nog tot de 20
e
 juli eer de tekst van het Protocol van Londen door The Times werd 

gepubliceerd en verspreid. Hierin stond precies wat verwacht werd. De Griekse natie werd 

door Frankrijk, Engeland en Rusland erkend en een algemene pacificatie werd afgekondigd. 

Meteen ontstond er ook een polemiek tussen de Engelse bladen omdat er een geheim artikel 

was uitgelekt dat een tijdslimiet verbond aan de ratificatie van het Protocol door de betrokken 
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partijen.
222

 Deze polemiek richtte zich op twee punten. Ten eerste vroeg men zich af wie het 

geheime artikel gelekt had
223

  (in Engeland verdacht men de Frasnen, en vice versa) en ten 

tweede vond men het misdadig dat dit nieuws geleid had tot enorme handel met voorkennis 

op de beurs, want enkele makelaars wisten van dit akkoord nog voor het werd gepubliceerd. 

Dit was niet het enige nieuws dat tot beursspeculatie leidde, de passage in Portsmouth van de 

Russische vloot die op weg was naar de Middellandse Zee, om daar de geallieerden te 

vervoegen leidde ook tot een, stormloop om aandelen.
224

  

De reactie die de Sultan gaf was te verwachten: hij vaardigde een Hatti-sharrif 
225

uit waarin 

hij stelde dat hij zich met al zijn macht tegen de Europese machten zou verdedigen. Dus niet 

enkel de leden van de Triple Entente, maar ook alle andere Europese landen werden 

geviseerd. De Sultan beval hiertoe de oprichting van een leger zonder religieus onderscheid 

en gaf opdracht aan Redschid en Ibrahim om met alle middelen de opstand nog te 

onderdrukken voor het te laat was. Deze konden zich echter geen langdurige campagnes meer 

permitteren aangezien de Grieken de tactiek van de „verschroeide aarde‟ toepasten en 

bovendien systematisch de aanvoerlijnen voor de beide legers afsneden.
226

 

 

In alle bladen die ik raadpleegde kwam er een “they-are-going-to-get-it”-gevoel naar boven. 

De pers was duidelijk tevreden met de wending die de zaken namen. Eindelijk zouden de 

Europese machten ingrijpen ten voordele van de Grieken en vooral tegen de Ottomanen. Dit 

gevoel heerste echter zonder dat er een duidelijke aanleiding voor was. De admiraals die naar 

de Middellandse Zee werden gestuurd hadden namelijk enkel opdracht gekregen om toe te 

zien op de uitvoering van het Londense Protocol van 6 juni. Er was hen in principe geen 

mandaat gegeven om tot de strijd over te gaan. Er werd ook uitvoerig bericht over de 

weigering van de Sultan, en hoe die door de grote machten wel verwacht was. Wat men zich 

wel beklaagde was het feit dat de Acropolis nog gevallen was voor dit Protocol werd 

afgesloten. Uiteindelijk was dit Protocol een ultimatum door de geheime bepaling die erin 

vervat zat, en de val van Athene had een ideale aanleiding gevormd om tot de actie over te 

gaan. 
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Op 22 oktober 1821 meldde het Journal d‟Anvers et de la Province dat de Engelse schepen 

van de Middellandse Zeevloot zich rond admiraal Codrington verzamelden bij Corfu. Van 

daaruit werd een bericht verstuurd naar Nauplion en Constantinopel met de specifieke 

bepalingen van het Protocol van Londen. De Sultan reageerde met een totale blokkade van de 

Zwarte Zee en riep een Jihad uit. Opnieuw werd het topos herhaald dat Griekenland geen staat 

was, maar een deel van het Ottomaanse Rijk. Maar nu kwam Constaninopel met het nieuwe 

argument dat het aan de Grieken al veel betere voorstellen had gedaan in het verleden, dan 

diegene waar de drie machten nu mee op de proppen kwamen. Deze stelling was niet geheel 

onwaar, maar de vorstellen van de Sultan hadden nooit het vooruitzicht geboden op een reële 

onafhankelijkheid. Eerder wilde hij Griekenland terug onder zijn controle brengen. 
227

 

 

Codrington en de admiraals van de andere twee vloten wilden, zoals ook hun opdracht was, 

waken over de bescherming van de Grieken en besloten daarom de Ottomaanse vloot die voor 

anker lag in de kleine baai van Navarino te blokkeren. Lange tijd deden ze dit van op zee, en 

slaagden er verschillende malen in om enkele schepen van Ibrahim Pasha, die door de 

blokkade gebroken waren om de landlegers te steunen, terug te halen. Dit tot grote woede van 

Ibrahim, zoals de Propagateur
228

 meldde op 14 oktober 1827. Doordat de Grieken op het land 

doorgingen met vechten, en de Turkse en Egyptische landlegers door de blokkade niet meer 

werden bevoorraad, begon de Sultan een gematigder houding aan te nemen en 

onderhandelingen werden opgestart met de ambassadeurs van de drie landen. Dit werd in de 

pers op gejuich onthaald, temeer daar men besefte dat de Sultan ook geen kant meer op kon. 

Alles verliep dus vrij vreedzaam en volgens de bepalingen van het Protocol van Londen, tot 

Codrington besliste dat een blokkade op open zee in het stormseizoen nefaste gevolgen kon 

hebben voor de gecombineerde geallieerde vloten. Bovendien kon hij door in de baai zelf 

voor anker te gaan niet alleen de vloot beschermen tegen de winter, maar tegelijk ook Ibrahim 

efficiënt tegenhouden en zo voorkomen dat hij nog uitvallen deed. 
229

 

Verschillende kranten juichten deze daad toe terwijl anderen hierin toch een mogelijk risico 

observeerden aangezien het een zéér provocatieve daad was om recht tegenover een net-niet-

vijandelijke vloot voor anker te gaan. 
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Rond 15 november kwamen alle Europese kranten dan met het nieuws dat er iets mis gegaan 

was in de baai van Navarino en dat tengevolge hiervan de gehele Ottomaanse vloot vernietigd 

was. Meteen erna doken –als ware het een voetbalmatch- opstellingen van de schepen op, 

maar ook details van welke types, aantal manschappen, enzovoort op. Enkele kranten 

meldden rond de slag van Navarino dat ze “het genoegen hadden te melden dat…” of 

beschreven de vreugdetaferelen die plaatsvonden in Morea. Ook de vorsten werden vermeld. 

Zo werd aan de drie admiraals en grootkruis in de orde van het Bad verleend door de Britse 

koning.
230

 Overal doken berichten op die uitriepen dat Griekenland gered was, vooral dan in 

Franse kranten. 

 

Toch ontstond er meteen ook scepsis. Zo betitelden de Mathieu Laensberg en de Engelse 

krant The Morning Herald de slag bij Navrino als “Le catastrophe de Navarino.”
231

 Ook The 

Times had enige reservaties bij deze klinkende „overwinning‟. Men vreesde niet zozeer voor 

de Griekse bevolking binnen het Ottomaanse Rijk die slachtoffer zou worden van represailles, 

maar men stelde simpelweg vast dat enkele basisprincipes van het eigen liberale systeem 

waren geschonden. Zo werd de opmerking gemaakt dat de Ottomaanse vloot aan 

gruzelementen werd geschoten zonder dat er ook maar sprake was van een oorlog, de 

geschriften van Vattel en Grotius werden zo met de voeten getreden.
232

  

 

De Sultan nam de vernietiging van zijn vloot uiteraard op als een oorlogsdaad en verklaarde 

alle vorige akkoorden voor geannuleerd. Dit gaf dan weer aanleiding van de Russisch-

Ottomaanse oorlog die pas eindigde in 1829. In de tussentijd kwam de toestand op het 

Griekse vasteland relatief tot rust aangezien Constantinopel nu strijd leverde in de 

Donauvorstendommen. In 1828 werd Ibrahim Pasha zelfs uit Griekenland verdreven door een 

Frans expeditieleger. In het volgende jaar (1829) werd dan ook Redschid-Pasha door 

Demetris Ypsilanti verslagen terwijl hij zich met de laatste Turkse troepen uit Morea 

terugtrok. 
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8. 1829 

De oorlog die de Sultan eind 1827 verklaarde aan Rusland werd pas in 1829 beëindigd met de 

Vrede van Adrianopel.
233

 Ondanks de duidelijke overwinning die de Russische troepen 

behaalden, trachtten de onderhandelaars van de Sultan nog te onderhandelen over de 

voorwaarden van de vrede. Dit feit leidde tot onbegrip bij de pre-Belgische kranten: Le 

Courrier de l‟Escaut
234

 bijvoorbeeld was verbijsterd over het feit dat de Ottomaanse troepen 

het zo lang hadden uitgehouden, en begreep niet hoe men na de enorme verliezen die de 

Sultan had geleden geen onvoorwaardelijke overgave aanbood.
235

  Nog andere kranten bleven 

vrij neutraal over deze overgave. Le Politique bijvoorbeeld
236

 betreurde op dat moment het 

feit dat “La Russie est la maîtresse de l‟Empire Ottoman” en stelde dat Engeland 

verantwoordelijk was voor deze situatie waarin Rusland nu de mogelijkheid had om de 

Middellandse Zee te bereiken en zijn invloedszone gevoelig uit te breiden.
237

 

Nog andere kranten beschreven dan weer de gebeurtenissen die tengevolge van deze Vrede 

voorvielen. Zo meldden ze dat de bevolking van Adrianopel zelf allerminst blij was met de 

Russische troepen die de stad in bezit namen tijdens de onderhandelingen en ook dat de 

schermutselingen nog in alle hevigheid voortduurden in de Donauvorstendommen aangezien 

het nieuws zich daar niet al te snel verspreidde.
238

 

 

Na de ondertekening en ratificatie van de Vrede van Adrianopel heerst er in de kranten een 

gevoel van onrust rond de uitbreiding van de Russische invloedszone. Dit gevoel werd 

verwoord door Le Globe die vermanend was voor Engeland: zij achtten het immers 

belachelijk om het Ottomaanse Rijk, dat gekend stond als „fanatieks‟, „intolerant‟, „onwetend‟ 

en „trots‟
239

 als bondgenoot en buffer te gebruiken tegen de uitbreiding van Rusland. De 

triomfantelijke sfeer die heerste voor en na Navarino was nu ver te zoeken. De Europese 

machten zagen hun grootste vrees nu waarheid worden met een Rusland dat sterk kwam 

opzetten in de regio. In deze context kan ook nog de commentaar van The Times en the 

Morning Chronicle gevoegd worden die stelden dat de herstelbetaling van 5 miljoen pond die 
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het Ottomaanse Rijk aan Rusland moest betalen veel te veel was. Hierdoor zou het Rijk 

verarmen en een weerloze prooi worden voor eventuele toekomstige schermutselingen.
240

 

 

9. 1830 

Het tweede Verdrag van Londen, dat ongeveer dezelfde inhoud als dat van 6 juli 1827, werd 

getekend op 2 februari 1830 en erkende officieel de onafhankelijkheid van Klein-

Griekenland. In de aanloop naar de ondertekening werd er nog geregeld melding gemaakt van 

slachtpartijen onder Griekse burgers. Het Ottomaanse Rijk probeerde blijkbaar nog steeds de 

opstandige provincie onder zijn controle terug te brengen, al was het niet meert op dezelfde 

schaal als in 1825. In Londen werd het Verdrag onderhandeld door Frankrijk, Rusland en 

Engeland. Frankrijk en Engeland wisten dat de enige manier om de Russische invloedszone te 

beperken de oprichting was van een Griekse staat. Tegen Rusland gebruikten ze het argument 

dat de Griekse onafhankelijkheid toch steeds hetgeen geweest was waar al die strijd voor 

werd gevoerd.
241

 Rusland kon niet weigeren en legde daarom mee de basis voor de 

onafhankelijke Griekse staat.  

Ondanks het belang dat dit Tweede Protocol van Londen had voor de Griekse staat, werd er 

bijzonder weinig over bericht. Nieuws over prins Leopold kon in de maand februari op veel 

meer belangstelling rekenen. Zo was er veel negatieve kritiek over hem verschenen in Franse 

kranten, terwijl de Engelse kranten dit weer probeerden ontkrachtten.
 
Het Journal de la 

Belgique
242

 gaf een overzicht van deze Frans-Engelse polemiek.
 243

  

Waar de kranten het unaniem enthousiast over zijn is dat het toekomstige Griekenland een 

koninkrijk zou worden. Zo schreef het Journal de Gand over een toespraak in het Britse 

Hogerhuis door de latere premier, Lord Goderich die het verloop van de zaken voor 

Griekenland over heel de lijn toejuichte, en dan zelfs vooral de toekomstige instelling van het 

koningschap.
244
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CONCLUSIE 

 

De conclusie van deze paper rond de beeldvorming over het Oosten in de periode 1821-1830 

kan niet als een „eenheidsworst‟ worden gepresenteerd maar dient in verschillende delen te 

worden opgesplitst. 

Ten eerste blijkt uit het kwalitatieve onderzoek dat de these van Edward Saïd uit 1978 althans 

op sommige punten bewezen is. Er zijn inderdaad vaste proposities die steeds worden 

herhaald over het Ottomaanse Rijk en die duidelijk teruggaan op eeuwenoude voorstellingen 

ervan. (Ik haalde reeds het voorbeeld aan van “alwaar de mohamotanen moeten heerschen, 

tot het eynde der eeuwen”). Ook de binaire oppositie komt duidelijk naar voor. De 

Christelijke wereld wordt continue als duidelijke antipode van de Islam geplaatst, in dit 

opzicht wordt ook de vreugde over de Griekse overwinningen en de ontgoocheling over 

Ottomaanse successen verklaard. Deze duidelijk stereotiepe beeldvorming over de „zaken van 

het Oosten‟ leidden bovendien tot beleidswijzigingen die uitgingen van het stereotiepe 

handelen van de ander. Wanneer men, met andere woorden, verwachtte dat de Sultan 

bijvoorbeeld een ultimatum zou weigeren was men al halfweg de Middellandse Zee met een 

vloot op het moment dat het werd overhandigd. Op die manier werd het beleid van de 

grootmachten een selffulfilling prophecy.  

 

De tweede conclusie die kan worden gemaakt is dat beeldvorming werd beïnvloed door de 

macropolitieke toestand van het moment. Zo werd de Griekse opstand nog veroordeeld na de 

Conferentie van Laybach door zowel staatshoofden als door de pers. De Sultan werd aan het 

begin van de opstand nog gezien als een vorst die hardhandig de opstand zou onderdrukken, 

om zo de eenheid in zijn rijk te bewaren. Hij werd omschreven als quasi niet verschillend van 

andere, Europese vorsten. Toen de politieke groeperingen in de verschillende Europese staten 

echter lucht kregen van de Griekse opstand, en hun eigen aspiraties zagen vervuld in dit 

kleine Zuid-Europese gebied, begonnen zij ook te ijveren voor een onafhankelijk 

Griekenland. Dit, in combinatie met de berichtte wreedheden vanwege de Ottomanen, de 

slachtofferrol waarin de Grieken werden beschreven en de snelle opmars van de „Helleense 

legers‟ zorgde ervoor dat de oude voorstellingen van de „Oosterse‟ volkeren van onder het 

stof werden gehaald en actief gebruikt door de verschillende nieuwsbladen.  

Andersom was er ook antipropaganda. De beelden van de Ottomanen als moderne vorsten die 

poogden te vernieuwen doken ook op in (voornamelijk) Oostenrijkse nieuwsbladen. Sommige 

van de „andere‟ kranten uit onze gebieden meldden op verschillende momenten echter dat de 
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berichten uit deze niet te vertrouwen waren, aangezien ze voortkwamen uit partijdige 

bronnen. Hiermee werd meteen geïnsinueerd dat de eigen berichtgeving niet onderhevig was 

aan subjectieve berichten. Een illusie uiteraard. Nochtans is deze beschuldiging niet geheel 

onterecht. Wanneer men de literatuur er op naslaat, blijkt dat de Oostenrijkse kanten dikwijls 

de acties van het Ottomaanse Rijk in een fundamenteel ander daglicht gaan plaatsen dan de 

West-Europese kranten doen, maar betekent dit dat de Oostenrijkse berichtgeving daarom 

onwaar is en fundamenteel genegeerd moet worden?  

Hier van uit gaande kan men meteen de vraag stellen of het West-Europese historische 

onderzoek niet enkel de bronnen (en dus kranten) uit de eigen gebieden heeft geraadpleegd 

om zo tot een veralgemeende conclusie te komen. Bijkomende moeilijkheid om de bronnen 

van „de andere‟ te raadplegen is dat de officiële Ottomaanse archieven in het Ottomaans 

werden opgesteld. Deze taal verschilt enorm van het Turks en vergt een specifieke studie. 

Uiteraard zullen hierom de contemporaine geruchten, stellingen, verklaringen worden 

overgenomen door historici en langzaamaan als „de grote waarheid‟ worden aanvaard.  

Als voorbeeld kan de val van Messolonghi worden aangehaald. Door verschillende bronnen 

van beide kanten werd gesteld dat de stad „verraden‟ werd. Enkel de specifieke details 

verschillen over dit „verraad‟ verschillen. Toch hebben de meeste West-Europese historici er 

voor gekozen de versie te gebruiken die ook in de eigen kranten naar voren kwam. Het lijkt 

mij dat het hele verhaal van de ontsnapte Turkse soldaat evengoed plausibel is. Deze 

verklaring las ik echter enkel in de Centraal-Europese bladen die de Ottomanen gunstig 

gezind waren, en nergens in de West-Europese literatuur hierover. Het is duidelijk dat het 

gebrek aan Ottomaanse bronnen hierover historici niet tegengehouden heeft om eenzijdig 

conclusies te trekken op basis van de bronnen die ze wél konden lezen. Daarmee werd 

natuurlijk het machtsdiscours onbewust verder uitgebouwd. De eigen bronnen werden immers 

waardevoller geacht dan die van de andere, van de „Oosterlingen‟. 

 

Dat de „Westerse‟ historici de voorkeur gaven/geven aan de bronnen uit de eigen gebieden 

mag geen verrassing zijn. Ze geven namelijk de beelden weer die ze verwachten, aangezien ze 

beter aansluiten bij de concepties van het „Oosten‟ die tot op de dag van vandaag overleven. 

Maar het gebrek aan historisch onderzoek over deze periode vanuit het standpunt van Turkse 

wetenschappers is treffend. Ook zij nemen de „Westerse‟ bronnen over. 
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Tenslotte moet ook nog worden opgemerkt dat de politiek hevig werd beïnvloed door de 

berichtgeving van dat moment. Er trad dus een wisselwerking op tussen pers en politiek. de 

Griekse onafhankelijkheidsoorlog staat dan ook niet onterecht geboekstaafd als het eerste 

conflict waarin de publieke opinie een grote rol heeft gespeeld. Hierover verwijs ik graag naar 

de standaardwerken over pers en filhellenisme die ook in mijn inleiding (annex 

probleemstelling) aanhaalde.  
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BIJLAGE I: DE IASIVERKLARING VAN ALEXANDER YPSILANTI: YASSI, 23 FEBRUARI 1821
245

 

 

“Vecht voor het geloof en het moederland! De tijd is nu, O Hellenen. Lang geleden nodigden 

de voor vrijheid en recht strijdende Europese volkeren uit om hen te volgen.  De verlichte 

volkeren van Europa zijn verwikkeld in het herstellen van het eigen welzijn en, vol 

dankbaarheid jegens onze voorouders, wensen ook zij de bevrijding van Griekenland. 

Wij, die blijkbaar de oude deugden, alsook die van de huidige tijd waard zijn, hopen op hun 

bescherming en hulp. Vele van deze vrijheidslievende mensen willen zich bij ons voegen in 

onze strijd, wie verhindert dan nog onze kracht? Onze laffe vijand is ziek en zwak. Onze 

generaals zijn ervaren, en al onze landgenoten zijn eensgezind. 

Verenig uzelf, O moedige en grote Grieken! Laat de nationale falanxen gevormd worden, laat 

patriottische legioen verschijnen en voor onze triomferende banieren zullen de giganten van 

het despotisme van weleer vanzelf ten val komen!”
246

 

 

Alexander Ypsilantis, 8 maart 1821 

 

 

 

 

BIJLAGE II: EPITAPH FOR LORD CASTLEREAGH
247

 – LORD BYRON. 

 

Posterity will ne'er survey 

A nobler scene than this. 

Here lie the bones of Castlereagh. 

Stop traveller, and piss. 

George Gorden Noël (Lord Byron) 

 

Dit gedicht werd geschreven naar aanleiding van de zelfmoord van Robert Stewart, Markies 

van Londonderry, Lord Castlereagh, in 1822. Zijn neutrale houding tegenover de Grieken en 

zijn bondgenootschap met de Porte werd hem kwalijk genomen door binnen- en buitenlandse 

filhellenen: 

 

 

                                                 
245

 Botzaris. Op cit.  p 224-225 
246

 Vertaald naar : CLOGG (R.). The Movement for Greek Independence. p. 201. 

247
 Byron (G.G.). The complete poetical works of Lord Byron. p. 902 
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BIJLAGE III: LES DÉSASTRES DE LA GRÈCE (CHANT FUNÈBRE).
248

(J.B. BOURCIER) 

 

Qu-ai-je entendu ? quels cris d‟alarmes 

Des plaines de la Grèce arrivent jusqu‟à moi ? 

Dans les champs d‟Olympiques, au bruit lointain des armes 

Succèdes les sanglots, la terreur et l‟effroi. 

 

Ah ! c‟en fait, la Grèce antique 

Voit sous un joug de fer retomber ses enfants ! 

Sous les murs de Corinthe, aux rives de l‟Attique, 

Elle a vu succomber ses derniers combattants. 

 

De l‟Alphée aux monts de la Thrace, 

Le vainqueur en furie exerce son pouvoir ; 

Et de bords du Pénée au sommet de Parnasse 

Partout règne la mort on l‟affreux désespoir. 

 

Au sein de ces riantes plaines. 

Du bonhour, des plaisirs autrefois le séjour. 

Les larmes, les sanglots, mêlés au bruit des chaînes,  

Ont remplacé les jeux et les doux chants d‟amour. 

 

La vierge sensible et timide, 

Est traînée à l‟encan….O douleur ! O forfaits ! 

Son amant enchaîné voit un pacha stupide 

Acheter à vil prix ses pudiques attraits. 

 

Et nous….nous voyons en silence 

Ses charmes demi-nus inondés de ses pleurs !.... 

Pour le malheurs pareils remplis d‟indifférence, 

D‟un indigne repos nous goûtons les douceurs. 

 

Triomphe, perfide Angleterre ! 

Argos a vu tomber l‟étendard de la croix ; 

Des chrétiens égorgés le sang rougit la terre : 

Le Sperchius ,‟est plus témoin de leurs exploits. 

 

Des vils oppresseurs du Bosphore 

Toi seule as soutenu l‟infâme autorité ;  

Et tu peux sans rougir devant l‟Europe encore 

Prononcer aujourd‟hui le nom de liberté ! 

 

Ton bras, d‟une horde barbare, 

Contre un peuple asservi seconda les efforts ; 

Ton salaire est tout prêt : tends une main avare ; 

Des vaincus expirants demande les trésors. 

 

Ah ! qui, dans ces lieux trop célèbres 

Du génie et des arts vénérable berceau, 

Ira sur les Rochers graver ces mots funèbres : 

Albion de la Grèce a creusé le tombeau ! 

 

                                                 
248

 Journal d‟Anvers et de la province. 21 september 1822 
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BIJLAGE IV : VOORBEELD VAN EEN ARTIKELHOOFD (1): L’AMI DU ROI ET DE LA PATRIE.
249
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 L‟Ami du Roi et de la Patrie. 8 december 1822 
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BIJLAGE V : VOORBEELD VAN EEN ARTIKELHOOFD (2): L’AMI DU ROI ET DE LA PATRIE.
250
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 27 en 28 mei 1822 
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