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Bijkomende oefeningen bij hoofdstuk 4 

 

Eerste oefening 

 

Hieronder vind je twee artikelen over  de machtswissel die op 20 augustus 1953 in Marokko 
plaatsgreep. Lees deze artikelen grondig en pas er systematisch het discoursanalytische stappenplan 
uit de hoofdstukken 2 en 3 op toe.  Duid voor elke stap van dit plan de meest betekenisvolle elementen 
in de teksten aan.  Dat mag puntsgewijs, maar niet in telegramstijl. Zoek op elk van de niveaus naar 
de meest relevante gelijkenissen en verschillen tussen de teksten. 

Als conclusie duid je synthetisch de voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen beide teksten aan 
en probeer je een antwoord te formuleren op de vraag of beide teksten tot dezelfde discursieve orde 
dan wel tot twee verschillende vertogen behoren.  

Indien je over kennis beschikt over de tijdschriften waarin deze teksten verschenen of over de inhoud 
van de artikelen, mag je deze vanzelfsprekend gebruiken om je interpretatie op te bouwen. Niettemin 
dient de analyse van de teksten zelf centraal te staan.  

 

1) Het Vrije Volk (Nederlands dagblad),  21 augustus 1953 

 

Fransen zetten de Sultan van Marokko af 

Youssef verbannen naar Corsica 

( Van onze Parijse correspondent) 

WAT VELE vooruitstrevenden in Frankrijk al dagenlang met zeer grote bezorgdheid hadden zien 
aankomen, is Donderdag gebeurd: het is de Franse reactie, in nauwe samenwerking met een 
middeleeuws feodalisme in Marokko, gelukt, de moderniserende sultan Mobammed Ben Youssef af 
te zetten. .. 

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, heeft zijn zin doorgezet en nog vóór enkelen 
van zijn collega's, die zich in de regering tot het laatste ogenblik hadden verzet tegen de afzetting van 
de sultan, van hun eerste schrik waren bekomen, was de sultan al op weg naar zijn verbanningsoord 
Corsica en waren de feodale. stamhoofden in Marokko onderweg, naar Rabat, de administratieve 
hoofdstad van Marokko.  

De tegen-sultan Sidi Mohammed Ben Moulay Arafa is Donderdagavond uitgeroepen tot de enige 
wetmatige heerser van Marokko. 
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Wanneer de gebeurtenissen in Marokko, die ongetwijfeld internationale gevolgen zullen hebben, niet 
zo dramatisch waren, zou men móeten schaterlachen over het communiqué, dat in de loop van 
Donderdag door de Franse regering-Laniel werd gepubliceerd en dat bij latere nieuwsuitzendingen 
verdedigd werd door ’t Franse Ministerie van Voorlichting. 

Hierin staat nl. dat het de Franse resident in Marokko generaal Guillaume, niet is mogen gelukken te 
bemiddelen tussen sultan en tegen-sultan en dat Frankrijk bijgevolg de nodige maatregelen heeft 
moeten nemen tot het voortbestaan van de troon in Marokko, overeenkomstig de rechten en plichten 
van beschermende mogendheid, die Frankrijk is. 

Het genoemde Ministerie van Voorlichting liet er aan toevoegen, dat de sultan, Donderdagavond op 
Corsica aangekomen, niet is afgezet, maar door de Franse autoriteiten in bescherming is genomen. 

(vervolg op p.2) 

Frankrijk verdrijft Sultan van troon 

Vervolg van voorpag. 

Zoals het Franse ministerie van Voorlichting getracht heeft, in de afgelopen stakingsdagen het publiek 
een rad voor de ogen te draaien; zo probeert het ook nu weer van de gebeurtenissen in Marokko een 
volkomen scheve voorstelling te geven.' 

Mag men de gecensureerde correspondenten in Marokko geloven, dan zou het overgrote deel 
der Marokkanen achter de feodale vechtjassen staan, maar prof. Regis Blachère, hoogleraar 
in de Arabische talen aan de Sorbonne en gewezen directeur van het Marokkaanse 
Studiegenootschap in Rabat, verdedigt in de “Monde” van Donderdagavond precies het 
tegenovergestelde. 

Hij bezwoer de Franse regering — helaas tevergeefs .- zich niet in avonturen te laten meeslepen, door 
de feodale rebel van Marrakesj El Glaoui en zich te houden aan het protectoraatsverdrag van 1912, 
waarbij Frankrijk zich plechtig heeft verbonden de heersende en thans met geweld afgezette sultan 
Mohammed Ben Youssef in Rabat te beschermen tegen iedere aanslag op zijn wereldlijk en geestelijk 
gezag.  

Hij. waarschuwde de Franse regering, geen geloof te hechten aan hen, die beweren, als zou in Marokko 
de balans al lang zijn overgeslagen naar de partij van Mohammed Ben Arafa, de door El Glaoui 
uitgeroepen Imam (geestelijk opperhoofd). Het tegendeel is waar volgens genoemde hoogleraar. 
Achter de sultan van Rabat staat niet alleen de van haar leiders beroofde Istiqlal (nationalistische partij), 
maar staan tevens de massa’s Arabieren uit de grote steden. En zelfs kan de sultan van Rabat rekenen 
op een zekere aanhang in het zuiden van Marokko, zelfs in Marakesj. 
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Censuur 

In Marokko is de censuur ingesteld, zodat men met berichten uit dit land, particuliere en 
officiële, uitermate voorzichtig moet zijn. Uit de gekleurde berichtgeving. valt echter duidelijk 
op te maken, dat de nationalistische partij (Istiqlal) een zeer moeilijke tijd doormaakt en nog 
tegemóetgaat. Zij wordt systematisch beroofd van al haar leiders, die gevangen genomen en 
overgebracht worden naar concentratiekampen.  

Wat er gebeurt met de leiders van het Marokkaanse vakverbond is niet moeilijk te raden: hun wacht 
van het Marokkaanse feodalisme eenzelfde lot, waartegen — zo hoopt men in bepaalde kringen te 
Parijs — het I.V.V.V. niet zal nalaten te protesteren, zoals het verleden jaar geprotesteerd heeft tegen 
de vervolgingen van de vakbeweging in Tunis. (Rapport van A. Vermeulen en R. de Keyzer).  

Gewapende Berbers 

De officiële Franse voorstelling, als zou Frankrijk een bemiddelende rol hebben willen spelen tussen 
sultan en tegen-sultan, houdt geen steek. 

Een correspondent van de “Monde” is in de buurt van Fez in Marokko geweest, waar hij zich heeft 
afgevraagd, hoe het mogelijk was, dat zich daar duizenden Berbers konden verzamelen, gewapend met 
dolken en messen, met volledige toestemming van de Franse autoriteiten. 

Op genoemde vraag antwoordden de Fransen, dat deze ruwe bergbewoners, wier aantal gemakkelijk 
kan stijgen tot 20.000, 30.000 of 40.000 in reserve werden gehouden voor eventuele versterking van 
de politie en voor het handhaven van de orde. 

Van hun gevoelens maakten deze Berbers geen geheim. Zij streven een eigen doel na: de 
afschaffing van het modernisme, in Rabat, de volledige uitroeiing van de nationalistische 
partij (Istiqlal) en de onderwerping van een opkomend industrie-proletariaat in de grote 
steden aan een middeleeuws feodalisme, waarvan El Glaoui de exponent is. 

Aan dit feodalisme heeft de regering-Laniel—Bidault het Frankrijk van Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap verkocht. 

Voor hoe lang?  
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2) Gazet van Antwerpen, 21 augustus 1953 
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Voorbeeldoplossing 

 

1. Genre en statuut 

 

Beide artikelen behoren tot hetzelfde genre. Het gaat om informerende krantenartikelen over de 

buitenlandse politiek, in beide gevallen geschreven door een anonieme correspondent in Parijs (dat 

rechtstreeks betrokken was bij het gebeuren). Dit wijst erop dat de artikelen geschreven zijn door 

een door de krant aangeduide expert. Het gaat dus over de ‘officiële’ berichtgeving van de krant over 

het gebeuren en niet over de persoonlijke opinie van één auteur die zichzelf expliciet bekend maakt.  

Dat beide artikelen op p. 1 beginnen (wat we in het geval van de eerste bron weten door de 

vermelding “vervolg op p. 2”) toont aan dat beide kranten veel belang hechtten aan deze 

gebeurtenis. Ook het statuut van beide teksten is dus heel vergelijkbaar. 

 

2. Coherentie 

Beide artikelen geven relatief veel uitleg over de gebeurtenissen en de betrokken personen in 

Marokko, en geven daardoor aan dat zij de kennis van hun publiek over Marokko eerder klein 

achten (vandaar ook het geografische kaartje bij het artikel van GvA). Dit lijkt nog sterker het geval 

te zijn in Het Vrije Volk  (waar termen als “Imam” en “Istiqlal” worden vergezeld van een uitleg 

tussen haakjes) dan in de Gazet van Antwerpen (waar ook uitleg wordt gegeven bij een term als 

“Oelemmas”, maar niet bij “pasjas” en “caïds”). Anderzijds veronderstelt de auteur van Het Vrije 

Volk bij zijn publiek een grotere kennis over Franse aangelegenheden. Hij/zij duidt een de krant Le 

Monde  niet en spreekt ook zonder verdere uitleg over “het Frankrijk van Gelijkheid, Vrijheid en 

Broederschap”. Dit laatste lijkt ook aan te sluiten bij het feit dat de auteur van dit laatste artikel een 

aantal politiek-maatschappelijke begrippen zoals “feodaal” en “moderniserend” niet uitlegt aan 

zijn/haar lezers. Ook het letterwoord I.V.V.V. (Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen) 

moet de auteur van Het Vrije Volk niet uitleggen: hij/zij lijkt ervan uit te gaan dat de lezers 

voldoende met de syndicale wereld vertrouwd zijn om het woord te begrijpen. Lijkt op 
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inhoudelijk/cognitief vlak de afstand tussen de auteur en de lezer in Het Vrije Volk met andere 

woorden relatief groot, dan is ze in ideologisch opzicht veeleer klein.  

Toch lijkt de anonieme correspondent van dit blad zich ook in te spannen om geen enkel 

misverstand te laten bestaan over de manier waarop de lezers het gebeuren in Marokko moeten 

interpreteren (en probeert hij/zij ze dus in die zin “op te voeden”). Zo maakt hij/zij een duidelijke 

tegenstelling tussen de informatie die de lezers moeten wantrouwen (de “officiële Franse 

voorstelling”, die met behulp van censuur wordt opgelegd aan de bevolking) en diegene die ze 

kunnen vertrouwen (een hoogleraar Arabische talen die in Le Monde een artikel liet verschijnen; een 

rapport van A. Vermeulen en R. De Keyzer – die verder niet worden geduid; een verslag van een 

correspondent  van Le Monde in Marokko) 

 

3. Intertekstualiteit 

-Intertekstuele referenties vallen in deze artikelen moeilijk te onderscheiden. Het valt wel op dat de 

auteur van Het Vrije Volk zijn/haar bronnen parafraseert, terwijl in de Gazet van Antwerpen eerder 

wordt geciteerd (de duidelijk gesitueerde verklaring van de Franse resident-generaal [die in het artikel 

in Het Vrije Volk louter wordt geparafraseerd, en dat op een nogal schampere manier], en de veel 

kortere, niet-gesitueerde vermelding dat de sultan “aan het Mohameddaanse geloof ontrouw 

geworden” was). Hieruit zou men kunnen afleiden dat de auteur van Het Vrije Volk meer geneigd is 

zijn/haar opinie weer te geven, terwijl die van Gazet van Antwerpen zich eerder achter de mening van 

anderen verschuilt.  

 

4. Het woord 

Op het vlak van het woordgebruik valt op dat de auteurs verschillende registers hanteren:  

-De auteur in Het Vrije Volk gebruikt meer expliciet normatieve termen dan die van GvA, 

vooral om de beeldvorming van anderen over het conflict te kenmerken (“geen steek 

houden”, “een rad voor ogen draaien”, Blachère bezwoer de Franse regering “helaas 

tevergeefs”, enz.) 
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-De tegenstelling tussen “middeleeuws/feodaal” en “moderniserend”, die in Het Vrije Volk 

een centrale plaats inneemt, is helemaal afwezig in Gazet van Antwerpen 

-het woord “imam” wordt in Gazet van Antwerpen vertaald als “godsdienstig leider”, in Het 

Vrije Volk als “geestelijk opperhoofd”. Die laatste term draagt een connotatie van 

primitivisme of tribalisme in zich. Overigens valt op dat in Het Vrije Volk geen enkele 

verwijzing naar de Islam voorkomt, terwijl deze in de GvA talrijk zijn (indien de sultan niet 

was onttroond, zou dit een “heilige oorlog” voor de Berbers hebben betekend; de gebeden 

uit de minaretten zullen voortaan niet langer in naam van de Sultan worden gezegd). 

-In de GvA worden de termen “Arabisch” en “Arabier” vaker en bovendien op een meer 

veralgemenende manier gebruikt dan in Het Vrije Volk. In dat laatste artikel wordt de term 

uitsluitend gebruikt om de bevolking uit de grote steden van Marokko mee aan te duiden, 

terwijl de rebellen uit de zuidelijke landelijke gebieden consequent als “Berbers” worden 

aangeduid. In GvA wordt de term “Berber-stammen” wel in de titel vermeld, maar in de 

tekst zelf worden de “krijgers van de Pasja” ook als Arabieren bestempeld. Met de woorden 

“Arabisch” en “Arabieren” wordt een semantisch veld verbonden dat als exotisch of 

“oriëntaliserend” kan worden bestempeld. Daarin staan allerhande kenmerken centraal die 

heel uiteenlopend zijn, maar die met elkaar gemeen hebben dat ze als niet-rationeel kunnen 

worden bestempeld: enerzijds is er het krijgshaftige element (“taaie krijgers” die zich “in 

ware doodsverachting” op een sterke vijand storten), anderzijds het berustende dat blijkbaar 

in het “klagelijk sultaans” rouwlied gelegen was en het belang dat aan uiterlijk vertoon wordt 

gehecht (de “met zilver bezette zadels van de kamelen en de Arabische hengsten”).  

Over het algemeen gebruikt de auteur van de Gazet van Antwerpen veel meer beschrijvende 

termen, die het beeld van een exotische wereld oproepen (de appelsiengaarden, de 

minaretten, enz.). In Het Vrije Volk zijn termen die de geografische context beschrijven 

vrijwel afwezig. Oriëntaliserend taalgebruik komt er ook veel minder in voor, en dan nog 

uitsluitend met betrekking tot de Berbers (“deze ruwe bergbewoners”). 

-Terwijl in Het vrije Volk het woord “nationalistisch” uitsluitend in een neutrale betekenis 

wordt gebruikt om een partij mee aan te duiden, krijgt het in GvA een overwegend negatieve 

connotatie. Er wordt over “geweldige nationalistische onlusten” en “extreem nationalistische 

winkeliers” geschreven. 

-Door het gebruik van de term “tegen-Sultan” lijkt het Het Vrije Volk de legitimiteit van de 

nieuwe Sultan te ontkrachten. 
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-Over de Franse politiek wordt in beide artikelen in veralgemenende (“de Fransen”) en 

personifiërende (“Frankrijk” als persoon) termen geschreven. Alleen in GvA worden hier 

positieve termen mee verbonden (“de Fransen namen een besluit inzake een positieve 

politiek ten opzichte van Marokko”; “de Fransen hebben [...]de vrede althans voorlopig 

bewaard”). In Het vrije Volk wordt daarentegen een duidelijker onderscheid gemaakt tussen 

een negatief Frankrijk (“de Franse reactie”) en een positief Frankrijk (de “vooruitstrevenden 

in Frankrijk”, “het Frankrijk van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid”).  

Behalve de personificaties van Frankrijk komt in geen van beide artikelen veel metaforisch 

taalgebruik voor.  

 

5. De zin  

Al van in de titel valt op dat in Het Vrije Volk meer actieve zinnen worden gebruikt dan in 

GvA. De agency ligt daarbij vrijwel uitsluitend bij Franse actoren (de Franse regering, de 

Franse “reactie”, de Frans hoogleraar Blachère). Slechts helemaal op het einde krijgen ook 

“de Berbers” een actieve rol toebedeeld (“Zij streven een eigen doel na”). Het opiniërende 

en normatieve karakter van deze tekst blijkt ook uit het gebruik van de voorwaardelijke wijs 

in de zin “Wanneer de gebeurtenissen [...] niet zo dramatisch waren, zou men moeten 

schaterlachen”, alsook uit de vragende slotzin. Het gaat hierbij niet echt om een retorische 

vraag aangezien de auteur niet suggereert dat het antwoord voor iedereen duidelijk is. Zij of 

hij suggereert met deze vraag wél dat de Franse koloniale orde niet lang zal kunnen 

standhouden. Over het algemeen is de zinsbouw in Het Vrije Volk complexer dan die in 

GvA, aangezien de auteur vaak verschillende contexten of perspectieven binnen één zin met 

elkaar vergelijkt: de voorspellingen van de Franse vooruitstrevenden met de huidige toestand 

(in de allereerste zin), de misleidende propaganda van het Franse ministerie in het recente 

verleden en nu (“Zoals het Franse Ministerie [....] zo probeert het ook nu”); de visie van de 

“gecensureerde pers” en die van de hoogleraar (“Mag men de gecensureerde 

correspondenten in Marokko geloven, [...], maar prof. Regis Blachère, [...] precies het 

tegenovergestelde”. In die vergelijking tussen verschillende contexten/perspectieven, maakt 

de auteur zijn/haar eigen visie kenbaar. 

In het artikel van GvA zijn de passieve zinnen en de zinnen met het onpersoonlijke 

voornaamwoord “men” bijzonder talrijk. Actieve zinnen worden wel gebruikt om concrete 

acties met concrete actoren (“de troepen”, “de politie”) aan te duiden, veel minder om te 
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synthetiseren wat er in Marokko gebeurt.. Vaker dan in het artikel van GvA  ligt de agency bij 

Marokkaanse actoren (“De opstandige Berber stammen benoemden...”). 

 

6. De passage 

In het artikel van GvA staan meer chronologisch beschrijvende passages dan in Het Vrije 

Volk. In dat laatste artikel vormen beschrijvende passages een minderheid. Eigenlijk zijn 

alleen de eerste drie alinea’s echt beschrijvend. De andere passages zijn veeleer interpretatief 

en opiniërend te noemen: de auteur geeft zijn/opinie over het gebeuren weer in het licht van 

wat andere commentatoren erover hebben geschreven. .  

 

7. De tekst als geheel 

Hoewel het artikel in GvA is opgebouwd uit verschillende beschrijvende passages, is het 

geheel van de tekst niet chronologisch opgebouwd. Eerder wordt hetzelfde verhaal 

verschillende keren na elkaar verteld, maar van vanuit verschillende perspectieven (wat 

overigens een nogal verwarrende indruk nalaat). In de inleidende alinea en de acht alinea’s 

onder de tussentitel “Oom opvolger” worden in het kort de afzetting zelf en de directe 

reactie van de Franse resident-generaal beschreven. De volgende zeven alinea’s (onder de 

tussentitel “Verbannen sultan op Corsika aangekomen”) vertellen het verhaal van de sultan 

na zijn afzetting. Daarna wordt teruggekeerd naar de periode vóór de afzetting (en van 

Corsica naar Marokko) en wordt eerst de vrees beschreven die in Tanger voor de opstandige 

beweging bestond, vervolgens de militaire acties die effectief tot de afzetting van de sultan 

hebben geleid. Slechts in de op vijf na laatste en in de allerlaatste alinea wordt een expliciete 

beoordeling van het Franse optreden in Marokko geboden.  

In het artikel uit Het vrije Volk wordt de feitelijke, beschrijvende informatie tot een minimum 

beperkt, in wezen tot één vermelding van de “Franse reactie” onder leiding van minister van 

Buitenlandse Zaken Bidault. In de rest van het artikel wordt wel bijkomende informatie 

gegeven, maar uitsluitend om de officiële versie van de Franse regering te kunnen 

weerleggen met behulp gezaghebbende bronnen.  
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Besluit 

 

Hoewel beide artikelen informatieve krantenartikelen zijn, beoordelen zij het gebeuren in 

Marokko zeer verschillend.  

Door de structurerende tegenstellingen, enerzijds tussen het feodale/middeleeuwse 

Marokkaanse platteland en de moderniserende Marokkaanse steden (met hun industrieel 

proletariaat en hun vakbonden), en anderzijds tussen “de Franse reactie” en “het Frankrijk 

van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” is het artikel in Het Vrije Volk (dat als ondertitel 

democratisch-socialistisch dagblad droeg) herkenbaar als een socialistisch artikel. In dat artikel 

wordt niet in de eerste plaats een culturele tegenstelling gezien tussen “het westen” en “het 

oosten”, maar wel een politieke tegenstelling tussen links en rechts (waarbij de Berbers als 

actieve rechtse militanten en handlangers van de Franse rechterzijde worden beschreven, 

terwijl de nationalistische partij als een bondgenoot van de Franse linkerzijde verschijnt). 

Uit het artikel in de GvA valt minder gemakkelijk een duidelijke ideologie af te leiden. Echte 

sympathie voor de Franse koloniale politiek spreekt er niet uit, maar wel een 

“oriëntaliserende” benadering van de Marokkaanse, islamitische samenleving, die een 

irrationeel en explosief karakter wordt toegeschreven. De krant plaatst daar niet expliciet het 

christelijke karakter van Europese samenlevingen tegenover, maar als men weet dat Gazet van 

Antwerpen een katholieke krant was, kan men die subtekst er eventueel wel in lezen. Vanuit 

dat perspectief verscheen de Franse actie vrijwel automatisch als legitiem, aangezien de 

sultan een politiek bedreef die door indruiste tegen traditionele Marokkaanse waarden en 

omdat de Marokkaanse samenleving, wanneer ze aan haar eigen lot werd overgelaten, in 

chaos dreigde te vervallen. In die zin behoorde het artikel uit de GvA tot een discursieve 

orde die als pro-koloniaal kan worden beschreven, ook al toont de auteur zijn/haar twijfels 

bij de houdbaarheid van de discursieve orde. 
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Tweede oefening 

In bijlage [zie bijgevoegd TIFF-bestand] vind je twee encyclopedie-artikelen over de Vlaamsgezinde  

Dominicaan Jules Laurentius Callewaert.  Het eerste artikel verscheen in 1973 in de Encyclopedie van de 

Vlaamse Beweging en werd geschreven door Pieter J.A. Nuyens. Het tweede artikel is van de hand van 

Bernard Van Causenbroeck en verscheen in 1998 in de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (die, 

zoals de naam aangeeft, was bedoeld als opvolger van de Encyclopedie uit 1973). 

Lees deze artikelen grondig en pas er systematisch het discoursanalytische stappenplan op toe.  Duid 

voor elke stap van dit plan de meest betekenisvolle elementen in de teksten aan.  Dat mag puntsgewijs, 

maar niet in telegramstijl. Zoek op elk van de niveaus naar de meest relevante gelijkenissen en 

verschillen tussen de teksten. 

Als conclusie duid je synthetisch de voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen beide teksten aan 

en probeer je een antwoord te formuleren op de vraag of beide teksten tot dezelfde discursieve orde 

dan wel tot twee verschillende vertogen behoren.  

Het is voor deze opdracht niet de bedoeling dat je biografisch onderzoek verricht naar de auteurs van 

beide artikelen of naar andere aspecten van de sociale praktijk, en dat je de verschillen en gelijkenissen 

op basis daarvan probeert te verklaren. Indien je in dat verband een hypothese kan formuleren mag je 

dat uiteraard wel doen.  Maar de analyse van de teksten zelf moet centraal staan.  

 

1) Genre en statuut 
Beide teksten behoren tot hetzelfde genre: het zijn biografische artikelen in een 
gespecialiseerde encyclopedie, die bovendien ook nog eens aan dezelfde thematiek is gewijd 
(met name de Vlaamse Beweging) en bij dezelfde uitgeverij is verschenen (Lannoo). Uit de 
toevoeging van het woord ‘Nieuwe’ aan de titel kan worden afgeleid dat het tweede artikel 
een geactualiseerde versie is van het eerste, met een tussenliggende periode van vijfentwintig 
jaar. Het feit dat het tweede artikel door een andere auteur is geschreven dan het eerste, is 
natuurlijk wel veelbetekenend.  
Eigen aan het genre van de gespecialiseerde encyclopedie is dat het wordt geacht neutrale, 
feitelijke informatie te bieden aan een publiek dat relatief gespecialiseerd is of toch minstens 
een uitgesproken interesse voor de specifieke thematiek aan de dag legt.  De 
wetenschappelijke ambities van beide teksten worden geïllustreerd door de toegevoegde 
korte bibliografie. 
Over het statuut van deze teksten kan weinig worden gezegd.  Aangezien encyclopedieën 
alfabetisch worden gerangschikt, weerspiegelt de plaats van de artikelen in het geheel niet 
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hun belang. Ook  de lengte van de artikelen kan geen indicator zijn van het relatieve belang 
van deze artikelen, aangezien we de lengte van de andere artikelen niet kennen.  
 

2) Verhouding auteur-publiek 
In het artikel van Pieter Nuyens komt een relatief groot aantal termen en formuleringen voor 
die vandaag niet meer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoren en die dus suggereren 
dat de auteur een subcultureel bepaald doelpubliek aanspreekt. Tot die niet nader verklaarde 
formuleringen behoren onder meer “de Rodenbachse studentenbeweging”, “het proces van 
A. Borms”, “de vogelvrijverklaarde Stratmann”, “Staf De Clercq, als leider, én als mens”. De 
meeste van die verwijzingen betreffen momenten die met de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging waren vervlochten waren en die tot het collectieve geheugen behoorden van wie 
deel uitmaakte van die beweging. Ook termen als “Belgicisten” en “Franskiljons” maakten 
deel uit van het vertoog van de Vlaamse Beweging zelf. Ook specifieke termen uit een 
katholiek jargon, zoals “apostolaat”,  “apostolaatsvernieuwing” en “jurisdictie”, worden 
zonder verdere uitleg gebruikt.  
In het artikel van Bernard Van Causenbroeck komen ook heel wat termen zonder uitleg bij, 
maar deze staan vaak vetgedrukt. Dit betekent dat over deze termen een afzonderlijk artikel 
is opgenomen in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. De lezer wordt met andere 
woorden geholpen bij het correct interpreteren van de tekst. Een aantal termen en namen 
die in het artikel van Nuyens niet worden verklaard, krijgen wél een verdere uitleg in dat van 
Van Causenbroeck (zo vermeldt Van Causenbroeck dat het Sint-Thomasgenootschap “een 
studiegroep voor studenten, middenstandsgroepen en jonge arbeiders” was; over de Duitse 
pater Stratmann geeft hij veel meer uitleg). Toch worden niet alle termen op die manier 
uitgelegd. Dat is meer bepaald het geval met een term als “katholiek integrisme”, die 
intrinsiek niets met de Vlaamse Beweging te maken heeft. “Integrisme” behoort tot het 
jargon van iemand die een buitenstaander is van de katholieke kerk (hetzij als wetenschapper, 
hetzij als criticus). 
 

3) Intertekstualiteit 
 
Aangezien de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging een actualisering is van zijn 
voorganger uit 1973 zou men kunnen verwachten dat heel wat van de elementen uit het 
artikel van Nuyens terugkeren in de tekst van Van Causenbroeck. Dat is uiteraard ook zo op 
het vlak van de inhoud, maar een overname van tekstuele elementen valt nauwelijks te 
bespeuren.  
In beide teksten wordt gebruik gemaakt van citaten, die als intertekstuele elementen kunnen 
worden beschouwd. In de tekst van Nuyens is de herkomst van deze citaten (“tot de 
bevoegdheden van de bisschoppen behoort” en “besproken persoon”) heel onduidelijk. Als 
lezer weet men niet alleen niet uit welke tekst deze citaten stammen, maar zelfs niet van wie 
ze afkomstig zijn. De korte citaten  in de bijdrage van Van Causenbroeck worden ook niet 
echt aan een precieze tekst gekoppeld, maar de auteur van het citaat is telkens wel duidelijk: 
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het was Camille Huysmans die van een “wijwaterdictatuur” sprak en Callewaert zelf die “de 
te slappe houding van het huidig comité” aankaartte. Op dit vlak wordt de tekst van Van 
Causenbroeck dus door een grotere precisie gekenmerkt.  
Een meer impliciete intertekstuele referentie kan in Nuyens’ artikel worden gevonden in de 
zin “Steeds heeft hij de leuze ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’ voor ogen 
gehouden.” Veel lezers zullen hierin de leuze hebben herkend die in verkorte vorm zowel 
bovenaan de IJzertoren als op de titelpagina van de katholieke Vlaamse krant De Standaard 
prijkte. Soortgelijke intertekstuele referenties komen niet voor in de bijdrage van Van 
Causenbroeck.  
 

4) Het woord 

In het artikel van Nuyens valt vooral het hoge aantal normatieve woorden op, dat wil zeggen 
woorden waaruit een waardeoordeel spreekt. Voor zover het over Nuyens zelf gaat, zijn die 
woorden allemaal positief geladen: “glorieus apostolaat”, “bloeiend apostolaat”, “even boeiend 
in het Nederlands als in het Frans”, “een ijverig auteur voor de Vlaamse zaak”. Ook de 
formulering dat Callewaert “zich wijdde aan zijn taak als priester” roept een positieve connotatie 
op. Meer in het algemeen kan worden gezegd dat Callewaert in de tekst van Nuyens deel 
uitmaakt van een semantisch veld dat in hoge mate positief geconnoteerd is en bovendien 
overwegend met religieuze en Vlaamse waarden wordt verbonden. De notie politiek wordt 
uitdrukkelijk uit dit veld geweerd (“Omdat hij noch rechtstreeks noch onrechtstreeks gangmaker 
wilde zijn van politiek getinte katholieke organisaties...”, “hij trachtte de Thomassers 
verantwoordelijkheidszin en geloofsleven bij te brengen, onafhankelijk van politiek”; “in 
tegenstelling tot zijn confrater Mgr. Rutten, liet Callewaert zich praktisch niet in met politiek”; 
“een Vrij Vlaanderen [...] wars van ondemocratische partijpolitiek”).  

Tegenstanders van Callewaert worden anderzijds systematisch in een negatief geladen 
semantisch veld ondergebracht. Enerzijds zijn dat de “Belgicisten” en de “Franskiljons” – 
termen die binnen een flamingantisch vertoog per definitie een negatieve lading in zich dragen -  
die “wraak” uitoefenen, en anderzijds de katholieke geestelijkheid en de “politiek-katholieken”, 
die het vertrouwen schaden (Allaeys), iets “niet nemen” (de “partij-politieke deken Camerlynck), 
of die “druk” uitoefenen om Callewaert te “verbannen” (de geestelijke overheid), die Callewaert 
“verdenken” (de geestelijke overheid) en hem zijn “jurisdictie ontnemen” (Mgr. Coppieters), of 
“klachten overbrieven” (de politiek-katholieken). 

Opvallend in de tekst van Nuyens is ook het veelvuldige gebruik van veralgemenende termen, 
die een gebrek aan precisie verraden: “steeds”, “de vlaamsvoelenden”, “het volk en de 
intellectuelen”, “Belgicisten en Franskiljons“, “de Vlaamse zaak”, “een Vrij Vlaanderen in een 
Vrij België” (mét hoofdletters).  

In de tekst van Van Causenbroeck zijn zowel de normatieve als de veralgemenende termen 
grotendeels afwezig. Hij associeert Callewaert wel expliciet met de term “politiek” (“Callewaerts 
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vredespolitiek”; hij “verdedigde de politiek van Cyriel Verschaeve”). Van Causenbroeck situeert 
Callewaert met andere woorden niet buiten, maar in de politiek. 

5) De zin 
 
Bij Nuyens valt het grote aantal tegenstellende en toegevende constructies op: “Hoewel hij op 
preekstoel of podium nooit iets ketters voorhield en gehoorzaamheid predikte aan wat “tot 
de bevoegdheid van de bisschop behoort”, ondervond hij toch veel moeilijkheden vanwege 
zijn nationalistische vlaamsgezindheid”;”Hij vertelde dit in vertrouwen aan Allaeys die dit 
echter publiek maakte”; “ ... niet mocht afhangen van..., maar bevochten moest worden 
met...”; “wars van...”, “Niettegenstaande de succesvolle verdediging..., stond Callewaert in een 
slecht blaadje”; “Bij Mgr. Kerkhofs vond hij sympathie, al werden ook hier klachten van 
politiek-katholieken overgebriefd”; “In tegenstelling tot ..., liet Callewaert zich praktisch niet in 
met politiek”; “een Vrij Vlaanderen in een Vrij België, wars van klerikalisme en 
ondemocratische partijpolitiek”; “Door het volk en de intellectuelen aanvaard, werd hij door 
de hogere overheid als een ‘besproken persoon’ beschouwd”. 
Nog steeds in het artikel van Nuyens valt op hoe vaak Callewaert een heel sterke agency 
vervult in positief geladen zinnen: hij “redde het klooster van plundering en bezorgde de 
vogelvrijverklaarde Stratmann een veilige schuiplaats” (in beide gevallen wordt gesuggereerd 
dat Callewaert dit alleen deed, maar wordt in het midden gelaten hoe hij dit precies deed).  
Net zoals op het niveau van de woorden kan ook hier worden gewezen op de aanwezigheid 
van vage en veralgemenende zinnen. Het meest kenmerkende voorbeeld daarvan is opnieuw 
“Steeds heeft hij de leuze ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus” voor ogen 
gehouden.” (in één zin wordt hier het hele leven van Callewaerts samengebald). 
In het artikel van Van Causenbroeck komen tegenstellende constructies en veralgemenende 
zinnen nauwelijks voor en wordt vaak geopteerd voor een neutralere zinsbouw (zie bv. : 
“Met de Belgische Kerk raakte hij weer overhoop toen deze hem in 1942 verbood deel te 
nemen aan de IJzerbedevaart”) 
 

6) De passage  

Elke alinea is bij Nuyens chronologisch opgebouwd, maar meestal staat in de eerste of tweede zin 
een algemenere (positieve) inschatting van Callewaerts gedrag in deze periode (of zelfs algemener 
tijdens zijn hele leven): “Steeds heeft hij de leuze ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus” 
voor ogen gehouden”; hij wilde geen gangmaker zijn van politiek-katholieke organisatie; hij wijdde 
zich aan het priesterschap en preekte even boeiend in het Nederlands als in het Frans; hij kwam op 
voor een zelfstandige jeugdbeweging op Vlaamse en katholieke grondslag; hij preekte nooit iets 
ketters en was nooit ongehoorzaam. Hierdoor wordt de rest van de alinea vaak een soort illustratie 
van een waardering die in de eerste of tweede zin werd gegeven.  

In de tekst van Van Causenbroeck begint vrijwel elke alinea met een tijdsaanduiding (“Twee 
maanden na de Duitse inval”; “Na het herstel van een zware influenza [...] in februari 1919”; “Op 26 
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juni 1921”; “Begin januari 1939”). Ook de rest van de alinea’s is strikter chronologisch opgebouwd 
dan dit bij Nuyens het geval is. 

7) De tekst als geheel 

Beide artikelen zijn chronologisch opgebouwd, maar bij Van Causenbroeck wordt de chronologische 
lijn veel systematischer aangehouden dan bij Nuyens. Van Causenbroeck begint bij de geboorte en 
eindigt bij het laatste publieke optreden van Callewaert.  Nuyens daarentegen laat zijn verhaal pas 
een aanvang nemen op het ogenblik dat Callewaert het klooster betreedt, maar gaat vanaf dan in 
wezen driemaal door diens hele leven. Zijn tekst kan schematisch dan ook worden voorgesteld als 
drie concentrische cirkels, waarbij telkens meer informatie wordt gegeven: in een allereerste alinea 
balt hij het (klooster)leven van Callewaert samen  in vier substantieven (“Dominicaan, 
kanselredenaar, opvoeder schrijver”), vervolgens vertelt hij in de tweede alinea in zeer grote trekken 
en op een overwegend “externe” manier het verhaal van Callewaerts leven,  om dan in de volgende 
acht  alinea’s in te zoomen op de opeenvolgende periodes in dat leven. Bovendien wordt, zoals 
eerder geschreven, binnen elk van de alinea’s nog eens de chronologische lijn onderbroken door 
meer waarderende en veralgemenende uitspraken, waarbij vaak een tegenstelling wordt gecreëerd 
tussen Callewaert en zijn vijanden.  

Binnen het chronologische verhaal dat beide verhalen vertellen, worden ook heel andere 
zwaartepunten gelegd. Zo valt op dat Nuyens heel weinig informatie bezorgt over Callewaerts 
activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de tweede ‘concentrische cirkel’ van zijn verhaal 
wordt na de melding dat hij “sinds oktober 1940 weer te Gent” woonde meteen beschreven hoe hij 
tijdens de bevrijdingsdagen in zijn kloostercel werd ontdekt. Wat hij in de tussenliggende periode 
had gedaan en waarom hij moest “ontdekt” worden, blijft onbesproken. Ook in de derde 
concentrische cirkel wordt relatief weinig aandacht geschonken aan zijn activiteiten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In de eerste plaats wordt gemeld dat hij zich aan zijn Oorlogsdagboeken 
wijdde en vervolgens wordt iets over zijn overtuiging geschreven. Dat hij ook in het publieke leven 
zou gehandeld hebben, blijft in het midden.  

Bernard Van Causenbroeck daarentegen besteedt buitenproportioneel veel aandacht aan de Tweede 
Wereldoorlog en zijn nasleep.  Verreweg de langste van de vijf alinea’s wordt eraan gewijd. Dat de 
oorlog en de naoorlog in één alinea worden behandeld, wijst erop dat Van Causenbroeck tijdens 
deze laatste periode vooral de verwerking van de oorlog centraal plaatst. In zijn behandeling van de 
oorlogsperiode wordt bovendien niet alleen een analyse van Callewaerts geschriften geboden, maar 
wordt ook stilgestaan bij het feit dat Callewaert met zijn geschriften in de openbaarheid trad en veel 
discussies uitlokte. Ook deze discussies worden doorgaans in neutrale termen beschreven (“Grote 
ophef veroorzaakte pater Callewaert ook met zijn verslag aan koning Leopold III”; hier wordt 
slechts gemeld dat het om ophef ging, maar wordt geen tegenstelling tussen Callewaert en zijn 
tegenstanders gecreëerd).  
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Conclusie 

Hoewel beide teksten tot hetzelfde genre behoren, maken zij niettemin deel uit van twee  zeer 
verschillende discursieve formaties. De tekst van Nuyens is duidelijk geschreven door iemand die de 
waarden van de katholieke Vlaamse beweging deelt en Callewaert voorstelt als een voorbeeldige 
vertegenwoordiger van die strekking: iemand die niet aan politiek doet, maar wel de Vlaamse zaak 
dient en om die reden voortdurend tegenwind krijgt van zowel zijn kerkelijke oversten als “de 
Franstaligen”.  Alles wat ook maar enigszins in de richting van collaboratie met de bezetter wees, 
wordt onvermeld gelaten. 

De tekst van Van Causenbroeck beantwoordt veel beter aan de normen van het neutrale, 
afstandelijke encyclopedie-artikel. Uit zijn afstandelijke taalgebruik kan worden afgeleid dat hij de 
overtuiging van Callewaert niet deelt, maar het is veel moeilijker zijn eigen overtuiging eruit af te 
leiden. De tekst kan zeker niet zonder meer worden herkend als die van een ideologische 
tegenstander van Callewaert. Van Causenbroeck schildert Callewaert bijvoorbeeld niet zonder meer 
af als een collaborateur, maar toont hem wel als iemand die tegelijk sympathie had voor het 
collaborerende Vlaams-Nationaal Verbond en zich verzette tegen het nationaalsocialisme. Het 
buitenproportioneel grote aandeel van de Tweede Wereldoorlog in de tekst van Van Causenbroeck 
toont aan dat ook deze tekst niet louter neutraal is. 

Als we dit verschil tussen de teksten van Nuyens en Van Causenbroeck proberen te verklaren, bevat 
de bibliografie bij beide artikelen al een hint. Deze bevat immers (zowel bij Nuyens als bij Van 
Causenbroeck) een verwijzing naar een boek dat Nuyens in 1969 over Callewaert liet verschijnen 
met als ondertitel Met woord en daad in Liefde. Deze titel duidt sterk op een grote bewondering voor en 
zelfs emotionele verbondenheid met Callewaert.  Enig biografisch onderzoek (dat voor deze 
opdracht niet moest worden verricht) zou al snel leren dat aan Nuyens zelf een artikel is gewijd in de 
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, waarin hij wordt voorgesteld als een dominicaan die in de 
voetsporen is getreden van zijn oudere ordegenoot pater Callewaert. Nuyens schreef zelfs mee aan 
de Oorlogsdagboeken die zowel hijzelf als Van Causenbroeck vermeldt. Van Causenbroeck daarentegen 
was in 1998 een pas afgestudeerde historicus van de Universiteit Gent (die toen nog een 
Rijksuniversiteit was en waar de vrijzinnigheid sterk was vertegenwoordigd), die een 
licentiaatsverhandeling had geschreven over de Vlaamsgezinde socialistische politicus Herman Vos. 
Uit dit traject spreekt alvast geen grote intellectuele verbondenheid met de figuur van pater 
Callewaert.  

Dit onderscheid tussen beide artikelen is tekenend voor het onderscheid tussen de Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging en de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (informatie die voor het maken van 
deze opdracht niet gekend moest zijn). Terwijl eerstgenoemde vooral tot stand kwam vanuit de 
beweging zelf (en dus heel wat vertogen of  “mythen” van die beweging overnam), zag de Nieuwe 
encyclopedie juist het levenslicht als reactie tegen de al te bewierokende Encyclopedie. De nieuwe 
encyclopedie wilde vooral het resultaat tonen van het vele kritische wetenschappelijke onderzoek dat 
sinds de jaren 1970 over de Vlaamse Beweging was verricht. Eén van de belangrijkste inzichten van 
dat onderzoek was dat de collaboratie van de Vlaams-nationalistische partij (VNV) met de Duitse 
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bezetter niet zomaar het resultaat was van een fout begrepen idealisme, maar in vele gevallen 
berustte op actieve sympathie voor het nationaalsocialisme. Om die reden wordt in deze Nieuwe 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging bijzonder veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog besteed, 
zelfs indien het een figuur betreft die, zoals Callewaert, niet in het beeld past van de 
nationaalsocialistisch geïnspireerde collaborateur. 
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Derde oefening 

Op 20 september 1933 overleed de Britse activiste Annie Besant op 85-jarige leeftijd in Madras (India). 
Wie Besant was en wat ze betekende, kan je afleiden uit de twee onderstaande artikelen, die naar 
aanleiding van haar overlijden in enkele Nederlandse kranten verschenen [bij elk artikel werd ook een 
portretfoto van de oudere Besant afgedrukt]. Vanzelfsprekend construeren beide artikelen het 
levensverhaal van Besant niet op een identieke manier. Lees deze artikelen grondig en pas er 
systematisch het stappenplan van Fairclough op toe. Duid voor elke stap van dit plan de meest 
betekenisvolle elementen in de teksten aan.  Dat mag puntsgewijs, maar niet in telegramstijl. Zoek op 
elk van de niveaus naar de meest relevante gelijkenissen en verschillen tussen de teksten. 

Als conclusie duid je synthetisch de voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen de teksten aan en 
probeer je een antwoord te formuleren op de vraag of beide teksten tot dezelfde discursieve orde dan 
wel tot twee verschillende vertogen behoren.  

Indien je over kennis beschikt over de kranten waarin deze teksten verschenen of over de inhoud van 
de artikelen, mag je deze vanzelfsprekend gebruiken om je interpretatie op te bouwen. Niettemin dient 
de analyse van de teksten zelf centraal te staan.  

 

1) Het Volk, 20 september 1933 

p.1: ANNIE BESANT OVERLEDEN 

De theosofische beweging verliest in haar de grootste, stuwkracht . 

(Madras,Woensdag) 

De bekende theosofe, Annie Besant, is heden, naar Reuter meldt, op 86-jarigen leeftijd na een 
langdurige ongesteldheid , overleden. 

(Zie verder pag. 6.) 

De Wereld-stuwkracht der Theosofie 

Zij stond tot het laatste toe in vólle werkkracht 

(Vervolg van pag. 1). 

Er zijn figuren, die niet met de gewone maat gemeten mogen worden. Tot die uitzonderlijke 
menschenkinderen behoorde de stichtster der theosofie, H. P. Blavatsky, en in zekere mate kan ook 
Annie Besant, haar opvolgster, tot de zoodanigen gerangschikt worden. Tegenover de nagedachtenis 
van een dergelijke persoonlijkheid, men moge haar volgeling willen zijn of haar tegenstander, staan 
we ten slotte in eerbiedige bewondering. 

De bezielende kracht der geheele theosofie is zij geweest vóór het uiteengaan van „Vereeniging" en 
„Genootschap" en sindsdien was zij het uitsluitend van de „Vereeniging". Ofneen, dat is toch 
eigenlijk niet juist, zij bleef het óndanks alles voor de gansche beweging. Het leven bleek ook daar 



De taal van de geschiedenis, Marnix Beyen, ISBN 9789462701960, Universitaire Pers Leuven, 2019 

21 
 

sterker dan de leer. Redenaarster van hoog talent, in het bezit van niet minder groote 
organisatorische gaven en met de beschikking over een zeldzame energie, heeft zij gewerkt in allerlei 
plaatsen van de wereld, doch sinds ongeveer 1910 voornamelijk in Indië, van waaruit echter telkens 
reizen werden ondernomen, waarbij ook Nederland meermalen is aangedaan. 

Niet slechts aan de theoretische zijde van haar religie maar meer nog wellicht aan de practlsche 
toepassing der grondbeginselen heeft ze de tweede helft van haar leven gewijd. Annie Besant ls de 
baanbreekster geworden van tallooze bewegingen op politiek- en beschavingsgebied, vroeger in 
Engeland, later dan in Indië en van uit Indië oefende ze weer haar invloed uit over een aanzienlijk 
deel der wereld. Staatkundig gesproken was Annie Besant's doel dé home-rule (zelfbestuur) voor. 
den , Indiër. In allerlei opzichten loopen hare bedoelingen parallel met die van Gandhi, waarbij zij 
echter als Engelsche de scherpe consequentie van den Indischen leider nooit geheel heeft aanvaard, 
met name de laatste jaren niet. Haar actie tot verbetering van de diep-ellendige toestanden bij de 
verachte kaste der Indische maatschappij, blijft intusschen allen eerbied afdwingen. 

Met de stichting van het „Central Hindu College" in 1898 heeft mevr. Besant een menging der 
Westersche beschaving met het oude Hindoeïsme beoogd. Belangrijke vorderingen in deze richting 
zijn tot nu toe niet verkregen. De grondbedoeling echter, om oosterling en Westerling in hun 
verschillende levensvormen en aanleg als menschen op één aarde tot elkaar te brengen, houdt haar 
volle waarde, ook voor de toekomst. Een andere groote opzet, die zeer zeker is ingeslagen, werd 
haar poging om den Indiër Jiddu Krishnamurti als wereldleeraar naar voren te brengen, een streven 
dat reeds in 1912 leidde tot afval van het grootste deel der Duitsche theosofische afdeellng onder 
Rudolf Steiner.  

Haar leven 

Den eersten October 1847 werd Annie Wood te Londen geboren. Het meisje ontving een zeer 
godsdienstige opvoeding en bleek in het opgroeien een opvallenden fantastischen en mystieken 
aanleg te bezitten. Zeer vlug van begrip, wijdde ze haar aandacht aan de meest uiteenloopende 
wetenschappelijke kwesties en studeerde daarbij ook theologie. In 1867 huwt zij met Frank Besant, 
een Anglicaansch geestelijke, in de verwachting ook daardoor nog meer met de geestelijke dingen 
bezig te kunnen zijn en haar religie intens te zullen beleven. Het tegenovergestelde gebeurde echter, 
de predikantsvrouw verviel tot volslagen atheïsme. Zij scheidde, onttrok zich aan de Kerk en 
verdedigde sindsdien met alle felheid die haar eigen was, in samenwerking met zekeren Charles 
Bradlaugh de Vrijdenkerij, terwijl zij op politiek gebied het radicalisme voorstond. Bradlaugh dankte 
het aan zijn medestandster, toen hij zich tot parlementslid benoemd zag. Tot omstreeks 1885 heeft 
die propaganda voor de godloosheid geduurd, toen verschoof haar politieke overtuiging naar het 
socialisme. Voordien was de strijdster nog in een proces gewikkeld wegens de uitgave van een 
geschrift, betreffende beperking van het kindertal.  

Van nu af treedt mevrouw Besant op als een ijverige propagandiste voor de socialistische idéalen; 
zoo voert zij actie bij stakingen en maakt in woord en geschrift de onhygiënische toestanden ln de 
Engelsche fabrieken ruchtbaar.  
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Kort daarna voltrekt zich nóg eens een ommekeer in haar zieleleven, voortkomende uit 
kennismaking met de theosophische leer, die aanpast bij haar eigen bestudeeren van de spiritistische 
verschijnselen. De oude sterke religieuze aanleg komt weer boven wanneer zij rond de negentiger 
jaren geheel onder Blavatsky's Invloed geraakt. Een verandering, die zich ook met betrekking tot 
haar werk naar buiten overigens heel goed laat verklaren, wanneer men het practisch maatschappelijk 
program der theosofen inziet. 

Sedert 1907 woonde Annie Besant ln Indië, sinds 1891 had zij de plaats van H. P. Blavatsky als 
leerares der theosofen ingenomen.  

De theosofen zijn er onder Besant’s bewind niet zonder kleerschéuren afgekomen. Gelijk men weet, 
was de Theosofische Vereeniging gesticht te New York door mevr. Blavatsky en kapitein Henry 
Olcot, die vervolgens in 1879 naar Indië reisden, waar zij te Bombay een afdeeling vestigden. In 
1882 is de hoofdzetel overgeplaatst naar Adyar bij Madras, waar zich het centrale gebouw met de 
beroemde theosofische bibliotheek bevindt. Vandaar uit heeft de theosofie zich ’n weg over de heele 
wereld gebaand en is georganiseerd in nationale organisaties, waarvan de Nederlandsche een der 
aanzienlijkste is met 2500 leden op een totaal ledental van p.m. 20.000. Een niet te overbruggen 
meeningsverschil tusschen Annie Besant en een anderen leider, mr. Judge, leidde tot een scheuring 
in de Vereeniging, ten gevolge waarvan het Theosofisch Genootschap werd opgericht, dat na den 
dood van Judge, onder Katherine Tingley (tegenwoordig dr. De Perucker) kwam te staan en zijn 
hoofdkwartier te Point Loma, in Californië bezit.  

Haar geschriften 

Behalve de overbekende „An autobiography" (eigen levensbeschrijving) voltooid in 1893, waarin 
Annie Besant,. met name de episode van haar omzwaai naar, de vijdenkersbeweging beschrijft, 
memoreeren we van haar helder geschreven en aangenaam leesbare boeken „Esotherlsch 
Christendom", „Occulte chemie" (in samenwerking met C. W. Leadbeater), „Populaire voordrachten 
over theosofie". Voorts was zij uitgeefster van de Engelsche tijdschriften „Theosofist", “Central 
Hindu Magazine" en de courant „New India". 

Ondanks haar hoogen leeftijd heeft de leidster met onverzwakte energie aan de verwerkelijking harer 
idealen mogen arbeiden. Nog ligt ons in het geheugen haar toespraak op de laatste jaarlijksche 
bijeenkomst van de theosofische vereeniging in December 1930 te Benares, die te lezen was ln het 
April-nummer van „The Theosofist". De grijze voorgangster roept bij die gelegenheid de hulp in 
van alle afdeelingen om er toe mede te werken het hoofdkwartier te Adyar krachtiger te maken dan 
het de laatste jaren was, „tot een vlammend middelpunt", zooals zij zeide. Mevr. Besant geeft 
daartoe ln overweging, dat iedere afdeeling een jongen man of vrouw die wat belooft, voor het werk 
naar Adyar zal zenden, om daar eenigen tijd te verblijven en in de atmosfeer van de plaats te leven 
en met het daar verkregene naar het eigen land terug gaan, hetgeen de leerares van onschatbare 
waarde acht. Zij, die het geluk heeft gekend op veel van haar pogingen nog bij het leven resultaten te 
zien, mocht de verwerkelijking van dat plan niet meer aanschouwen. Hoe zal het de beweging gaan 
nu de machtige stuwster haar is ontnomen? 
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2) De Tijd, 22 september 1933 

p. 2: W. A.—S., “Een merkwaardige vrouw. Bij den dood van Annie Besant” 

OP Woensdagmiddag 20 September overleed in haar stichting „Adyar" te Madras de presidente der 
Theosofische Vereeniging, mevr. dr. Annie Besant, kort vóór haar zes-en-tachtigsten verjaardag, die 
gevierd zou worden op 1 october a.s. Zij stierf in de overtuiging, dat zij op aarde wederkeeren zou in 
nieuwe incarnatie, thans als een Hindoe van eenvoudige afkomst, doch die belast zal zijn met de 
bekeering der wereld tot de Theosophie. Haar dood was een rustig heengaan. 

Deze uiterst merkwaardige vrouw, wier naam weerklonken heeft in alle beschaafde landen, bleef tot 
het einde trouw aan een godsdienstig-wijsgeerig stelsel, dat door haar vele volgelingen werd 
beschouwd als een gloed-nieuwe, verfrisschende heilsleer, ofschoon haar bestrijders het beoordeelen 
als een der duidelijkste decadentie-teekenen van dezen tijd. Boven twijfel staat, dat een geweldige 
suggestie moet uitgegaan zijn van haar ietwat dubbelzinnige persoonlijkheid waarin de koele natuur 
eener gegoede Engelsche dame zich paarde aan de metaphysische dweepzucht en verzonkenheid 
eener Oostersche. Het raadsel van haar innerlijk bestaan wordt niet ontcijferd door een analyse van 
de zonderlinge stellingen, die zij grootendeels pasklaar overnam van Helena Petrowna Blavatsky, de 
stichtster van de theosophische beweging. 

Het is uiterst moeilijk, ook maar een vaag inzicht te krijgen in de zielkundige samenstelling van haar 
persoonlijkheid, waarin oprechtheid en list, exaltatie en berekening, godsvruchtige vervoering en 
ziekelijke mythomanie elkander ontmoeten. Haar een bedriegster te schelden, lijkt ons een al te 
eenvoudige strijdwijze. In haar een van de groote leidsters der volkeren te zien, die althans een 
gedeelte der deerlijk verminkte waarheid in eere herstelt na een eeuw van het meest grove 
materialisme, schijnt nochtans onvoorzichtig. 

De zielkundige krachten en tegenkrachten van haar uiterst gecompliceerde natuur hebben schijnbaar 
een zekere rust gevonden bij de theosophie, maar gedurende heel haar leven worstelde in haar een 
typisch-Westersche dadendrang, die haar gedurig dreef tot nieuwe vormen van rustelooze actie. Zij 
is het, die plotseling, in 1911, het optreden van Jidu Krishnamurti pousseert en de propagandiste 
wordt van dezen nieuwen wereldleeraar, wiens aanhangers in ons eigen vaderland een zekere rol 
zullen spelen, wanneer zij te Arnhem, en later in het „Ster"-kamp te Ommen hun internationale 
bijeenkomsten organiseeren. Ook voor de Nederlandsche geestesgescbiedenis van den nieuweren 
tijd is de figuur van Annie Besant dus niet geheel zonder beteekenis.  

Annie Wood 

Haar eigenlijke naam is Annie Wood, geboren te Londen, op 1 October 1847, als dochter van 
William P. Wood. Als kind verloor ze naar ouders. Ze werd opgevoed door een tante, geheel in den 
geest der orthodoxie van de Engelsche „High Church". in haar jeugdige belangstelling had de religie 
een bijzonder groote plaats. Zij droomde van een hoog ideaal, dat zij bereiken zou als verkondigster 
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van een wereldgodsdienst, die alle bestaande leerstellingen verzoenen zou in een samenvattend 
verband. Haar huwelijk, op twintigjarigen leeftijd aangegaan met den Anglicaanschen predikant ds. 
Frank Besant, schijnt haar geluk te hebben gebracht. Ze liet zich scheiden in 1873, toen dit in 
Engelsche nog een uitzondering was, maar noemde zich in den vervolge altijd naar haar echtgenoot: 
Annie Besant. Reeds jaren koesterde zij twijfel aan de orthodoxie der Engelsche Kerk. Inmiddels 
waren haar 

particuliere levensomstandigheden zeer versomberd. Na haar echtscheiding verloor zij elke bron van 
inkomsten, en moest als naaister den kost verdienen. In 1874 sloot zij zich aan bij de fel atheïstische 
beweging van Charles Brandlaugh, die het socialisme voorstond en de bestrijding van den godsdienst 
beschouwde als een noodzakelijk onderdeel der propaganda. Mevrouw Besant trad in deze beweging 
dadelijk als propagandiste op den voorgrond en pleitte o.a. voor de rechten van de vrouw, die in 
dezen tijd onmiddellijk voorafgaand aan de z.g. “suffragetten"-periode, algemeen werden omstreden 
in Engeland. Als socialiste nam zij deel aan de „Fabian-actie", doch ook deze beweging bevredigde 
haar niet. 

Van nature neigend naar het spiritueele, met een duidelijken trek naar mythomanie, kon zij geen 
gemoedsrust vinden bij het wetenschappelijk materialisme, dat opgeld deed in die dagen. Zij zocht 
evenwicht en rust voor haar gemoed, eerst bij het spiritisme, vervolgens bij verscheiden 
mysticistische- en piëtistische stelsels, eindelijk bij de theosophie, die in Engeland gepropageerd 
werd door Helena Blavatsky.  

Mevr.Blavatsky vindt Mevr. Besant 

Deze mevrouw Blavatsky, geboren von Hahn-Rottenstern, meende in Thibet de bronnen eener 
nieuwe Godskennis te hebben ontdekt en stichtte in 1875, tezamen met den oud-kolonel mr. Henry 
Olcott de „Theosophische Vereeniging". In 1878 stichtte zij een afdeeling dezer vereeniging in 
Engeland. Daarna bewerkte zij Engelsch-Indië, waar de theosophie spoedig vasten voet kreeg. De 
hoofdzetel werd gesticht te Adyar bij Madras. In 1887 begon mevrouw Blavatsky een propaganda-
tocht door het Westen en bij deze gelegenheid was het, dat zij mevrouw Besant ontmoette. 

Het verhaal dier ontmoeting, zoowel als de briefwisseling tusschen de Duitsch-Russische theosophe 
en de Engelsche mysticiste dragen duidelijk het kenmerk eener geestelijke exaltatie. De omgangstoon 
der beide dames wekt bij een nuchter beoordeelaar eerder lachlust dan eerbied. Met argumenten als 
driftbuien verweet Blavatsky aan Besant haar hoogmoed, haar heerschzucht, haar onverzettelijkheid, 
terwijl ze anderzijds haar buitengewone begaafdheid en haar aanleg voor het bovennatuurlijke 
uitermate prees. Zij wilde de merkwaardige dame winnen voor de Theosophische vereeniging, doch 
deze gaf zich niet voetstoots over. 

Na eenige onderhandelingen echter, sloot mevrouw Besant zich aan en weldra was zij een der 
invloedrijkste propagandisten van de beweging. Haar rusteloos gestel dwong haar letterlijk tot 
activiteit. Maar van nature eischte zij erkenning. Zij rekende er dan ook vast op, mevrouw Blavatsky 
te zullen opvolgen als presidente. Toen in 1891, bij 't overlijden van mevrouw Blavatsky de vacature 
ontstond, vond Annie Besant echter een ernstigen mededinger in den waarnemenden voorzitter der 
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Amerikaansche afdeeling, den heer William Judge, die inderdaad in 1895, na vier jaar van getwist om 
deze waardigheid, tot voorzitter gekozen werd. Hij stierf nog in hetzelfde jaar.  

Theosophisch schisma (1896) 

Thans moest en zou Annie Besant voorzitster worden. Maar wederom kreeg zij fellen tegenstand uit 
Amerika, waar Katharine Tingley de geliefkoosde candidate was. Mevrouw Besant met haren 
aanhang bewerkten de Engelsche en de Oostersche afdeelingen. De uitslag der verkiezingen was een 
definitieve scheuring der Theosophische Vereeniging, die onder dezen naam voortbestond met 
Adyar als hoofdzetel en Annie Besant als presidente. Daarnaast ontwikkelde zich echter de 
„Universeele Broederschap en Theosophisch Genootschap" met Point-Loma in Californië als 
hoofdzetel en Katharine Tingley als voorzitster. Dit genootschap heeft nimmer Annie Besant 
erkend. Een verzoeningspoging, aangewend na den dood van Katharine Tingley (1929), had niet het 
gewenschte resultaat. De afscheuring prikkelde den toch reeds ongebreidelden propagandalust van 
Annie Besant, zij stelde er een eer in, het „Genootschap" te overvleugelen, wat haar al spoedig 
gelukte. Door tallooze spreekbeurten te vervullen in de gansche beschaafde wereld, door overal 
bijdragen en artikelen te leveren, door op alle denkbare wijze de aandacht op zichzelf en op haar 
ideaal te vestigen, kreeg zij een immer stijgenden aanhang. Daarenboven mengde zij zich in de 
staatkundige verhoudingen. Zij verlegde het zwaartepunt harer werkdadigheid naar het Oosten en 
bepleitte zelfbestuur voor de Hindoes, wat haar Engelsche sympathieën kostte, maar zeker evenveel 
Oosterschen aanhang bijbracht. Tijdens den wereldoorlog, in 1917, werd zij zelfs door de Engelsche 
Regeering geïnterneerd. Sedert dien verkondigt zij de stelling, dat „Indië met Engeland verbonden is 
op Gods verlangen, teneinde de geestelijke vereeniging van het Oosten en het Westen te 
bewerkstelligen in het belang der gansche wereld. 

Krishnamurti en Leadbeater 

Tot het hoogste aanzien wist zij haar beweging te brengen door de „ontdekking" van Jidu Krishna 
Murti, den zoon van een Indisch ambtenaar in Engelschen dienst te Madras, dien zij aan haar 
volgelingen voorstelde als een nieuwen wereldleeraar. Deze weeke, eenigermate merglooze 
persoonlijkheid, die gestyleerde gemeenplaatsen verspreidt over het koninkrijk van het geluk, 
hetwelk gelegen is in zelfbezit door zelfverloochening, werd door haar als zoon geadopteerd en ter 
opvoeding toevertrouwd aan den veelbesproken bisschop Leadbeater, een der meest duistere figuren 
uit de geschiedenis der Theosophie. Reeds vroeger had deze Vrij-Katholieke Bisschop een 
belangrijke functie bekleed als directeur der theosophische jongelingen-school te Adyar, maar zijn 
opvoedkundige practijken strookten niet met de zedelijkheid en werden door Annie Besant 
gekenschetst als „aardsch, zinnelijk en duivelsch". In 1905 was Leadbeater op grond hiervan 
geroyeerd als lid der Theosofische Vereeniging. 

Het was dus, op zijn zachtst gezegd, niet tactisch van Annie Besant, dezen man te belasten met de 
opvoeding van haar Godsgezant en het heeft zeker aan diens reputatie geschaad. Zij maakte er zich 
vijanden door, doch haar hardnekkige propaganda wierf gedurig nieuwe leden en allengs steeg 
Krishnamurti in aanzien. Diens vader deed Annie Besant een proces aan wegens de wijze, waarop zij 
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beschikte over zijn zoon, maar de „witte dame" werd vrijgesproken. Krishnamurti wordt niet 
aangediend als Messias, doch hij is degene, die de tweede komst van den Messias moet 
voorbereiden. Als zoodanig is hij voorzitter der „Orde van de Ster in het Oosten", die haar drie 
centra heeft te Ommen in Nederland, te Adjar in Indië en te Ojai in Californië. Op 13 Juni 1926 
werd hij officieel als Godsgezant erkend en uitgeroepen tot voorzitter der Internationale 
Bijeenkomsten van de Orde. Zijn leer verzet zich tegen alle dogmatiek en eeredienst. Hij streeft er 
slechts naar „het goddelijke in den mensch" te bevrijden. Naarmate hij meer de leiding nam, geraakte 
Annie Besant op den achtergrond.  

Annie Besant en Rudolf Steiner 

Een belangrijke scheuring in de Theosophische Vereeniging veroorzaakte de wijsgeer Rudolf 
Steiner, die sedert 1902 geheim onderricht had genoten van Annie Besant, en die origineele 
inzichten over de beteekenis en de geschiedenis der wijsbegeerte verspreidde. Hij was ongetwijfeld 
de best-onderlegde en meest oorspronkelijke geest van het heterogene gezelschap der theosophen-
leiders, maar juist zijn oorspronkelijkheid bracht hem in conflict met de Vereeniging. In 1912 
waagde hij op de algemeene theosophen-bijeenkomst te Adyar een poging om Annie Besant van den 
troon te stooten en zelf de leiding der beweging in handen te nemen. Die poging mislukte. Toen 
scheidden Steiner en zijn aanhangers zich af. In 1913 stichtten zij het „Anthroposophisch 
Genootschap". Steiner stierf in 1925.  

Lakshmi Devi, de „Wereld-moeder” 

In Juni 1928 deed Annie Besant nog eenmaal van zich spreken door de instelling van een cultus ter 
eere van Lakshmi-Devi,de Wereld-Moeder, het vrouwelijk beginsel in de Heilige Drievuldigheid, die 
op aarde vertegenwoordigd wordt door Shrimati-Rukhinsi Arundale, echtgenoote van George 
Arundale, bisschop der vrij-katholieke kerk. De feestdag der Wereld-moeder moest gevierd worden 
op 25 Maart. De vormen van dezen cultus, zoowel als de tekst der lofliederen ter eere van Lakshmi-
Devi schijnen sterk geïnspireerd op de Roomsch-Katholieke Maria-vereering.  

Een oordeel 

Het karakter der overleden presidente van de Theosophische Vereeniging is, naar wij reeds 
vaststelden, zeer moeilijk objectief te schetsen. Een spontane edelmoedigheid vertoonde het zeker, 
evenals een groote natuurlijke begaafdheid, die de leidster vooral als spreekster, schrijfster en 
organisatrice aan den dag legde. Hier tegenover staan echter een onmiskenbare heerschzucht, die 
kon uitgroeien tot verbeten koppigheid, een buitengewoon egocentrische en weinig logische 
denkwijze, een neiging naar de exaltatie, een uitbundigheid in het beoordeelen van personen en 
toestanden, kortom een allesbeheerschend gebrek aan geestelijk evenwicht en innerlijke rust. Deze 
vrouw is niet zonder beteekenis geweest voor de moderne geschiedenis. Zelfs in zuiver politiek 
opzicht heeft zij als Indisch congres-leidster een rol gespeeld, waarmede de Engelsche expansiezucht 
rekening houden moest. Zij heeft een socialen en politieken strijd gevoerd, die de sympathieke 
kanten van haar persoonlijkheid verscheidene malen duidelijk naar voren bracht. Daarentegen 
vertoonde zij, vooral in haar quasi-theologische speculaties haar groote zwakheden. Haar 
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gecompliceerde natuur is niet met een simpel vonnis te veroordeelen, haar karaktergebreken zijn 
echter evident en haar gansche optreden is gekenmerkt door eigenschappen, die haar geringe 
objectieve betrouwbaarheid aantoonen. Begaafde organisatrice, was zij een zwakke denkster. Haar 
kracht lag in haar temperament. Ook haar religie is in hoofdzaak een bewogenheid van het 
vrouwelijk gevoel, dat zij al te lichtvaardig vereenzelvigde met intuïtie, ja met bovennatuurlijke 
ingeving. Voor wat haar leer betreft, verwijzen wij naar het uitstekende boek van Prof. J. Verhaar: 
„De Moderne Theosophische Beweging", dat in 1931 bij Paul Brand te Hilversum verscheen. 

De beweging, door Helena Blavatsky ont ketend, is door Annie Besant eenerzijds omhooggestuwd, 
anderzijds echter versplinterd. Haar syncretisme heeft de toch reeds vage theosophie nog vager 
gemaakt. De synthese van Oost en West, die zij nastreefde, is niet bereikt en lijkt in dezen vorm ook 
onbereikbaar. Zij heeft een groot talent en een vurig temperament in dienst gesteld van een 
hersenschim.  
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Type-oplossing 

 

1) Genre en statuut 

Beide artikelen behoren tot hetzelfde genre en subgenre. Het gaat om in memoriam-berichten in de 
krant. Men kan ervan uitgaan dat de artikelen op een relatief groot lezerspubliek waren gericht, en 
dat het gezien de verzuilde context van de jaren 1930 ook om ideologisch bepaalde lezerspublieken 
ging [aangezien bewust geen informatie werd gegeven over de ideologische achtergrond van de 
kranten in kwestie, kan van de studenten niet worden verwacht dat zij deze ideologische situering 
concreter invullen]. Men kan ervan uitgaan dat het genre van de teksten bepaalde 
verwachtingspatronen bij de lezers creëerde: zij verwachtten van een krantenartikel dat het 
informatie verschafte en dus beschrijvend wass opgesteld (ten tijde van de verzuiling betekende dat 
niet noodzakelijk dat men ook objectiviteit verwachte); bij een “in memoriam” verwachtte de lezer 
in principe een eerbiedige toon (al sloot die een oordeel over de persoon niet noodzakelijk uit). 

Artikel 1 is anoniem, artikel 2 is ondertekend met de initialen W. A.-S. De kans is reëel dat de lezers 
van De Tijd wisten wie achter deze initialen schuilging.  

In beide gevallen ging het om behoorlijk lange krantenartikelen (al is artikel 2 duidelijk langer dan 
artikel 1), wat betekent dat de krant er veel belang aan hechtte. Artikel 1 stond grotendeels weliswaar 
pas op p. 6, maar werd wel aangekondigd op de titelpagina. Artikel 2 staat volledig afgedrukt op p. 2, 
wat ook op het belang wijst. 

 

2) Relatie auteur-lezer 

De auteurs van beide artikelen veronderstellen een grote voorkennis bij hun lezers. Zij geven 
weliswaar veel uitleg bij het levensverhaal van Annie Besant, maar leggen niet uit wat de theosofie is, 
wat “spiritistische verschijnselen” zijn, enz.  

Dat vooral de auteur van artikel 1 veel voorkennis veronderstelt, blijkt uit het feit dat hij/zij al in de 
tweede alinea schrijft over de “Vereeniging” en het “Genootschap”, terwijl pas in de achtste alinea 
duidelijk wordt waaruit dit onderscheid bestond.  De veronderstelde voorkennis blijkt ook uit het 
feit dat zij of hij schrijft: “Gelijk men weet, was de Theosophische Vereeniging gesticht door…” en 
het over “de overbekende ‘An Autobiography” ‘ heeft. Aangezien deze auteur schrijft dat Besants 
toespraak op de laatste bijeenkomst van de theosofische vereniging “ons in het geheugen” ligt, 
mogen we veronderstellen dat het artikel werd geschreven door iemand die dicht bij de beweging 
stond, en die van haar/zijn lezers hetzelfde verwachtte. Dit laatste blijkt niet meteen uit een 
nadrukkelijk gedeeld normatief kader, wel uit een gedeeld cognitief kader (er wordt niet van de lezers 
verwacht dat zij de theosofische beweging goed vinden, wel dat zij ze kennen).  
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Ook de auteur van artikel 2 geeft weinig informatie mee en gebruikt moeilijke woorden zonder 
verdere uitleg (“metaphysische”, “mythomanie”, de “suffragetten-periode”,  “Fabian-actie”, 
“piëtistische stelsels”, “Vrij-Katholieke Bisschop”). Net als artikel 1 is het dus gericht op een 
geschoold publiek, maar er zijn geen aanwijzingen dat de auteur ook verwacht dat de lezers positief 
staan ten opzichte van de theosofische beweging. Eerder stelt hij of zij zich op als “een nuchter 
beoordelaar”, over wie zij/hij het in de negende alinea heeft. 

Een algemeen waardepatroon dat in beide artikelen wel wordt verondersteld bij de lezers is dat zij 
een onderscheid maken tussen “beschaafde” en “onbeschaafde” landen (al wordt die laatste term 
niet gebruikt). 

 

3) Intertekstualiteit 
 

In geen van beide teksten zijn duidelijke intertekstuele verwijzingen te onderscheiden. In de laatste 
alinea van artikel 1 wordt wel een lezing van Besant geparafraseerd en wordt ook een kort citaat 
(“tot een vlammend middelpunt”) uit die lezing opgenomen. Dit gebeurt op een manier die een 
zekere nabijheid tussen de auteur en Annie Besant zelf verraadt.  

In artikel 2 komen ook enkele, niet gesitueerde citaten van Annie Besant zelf voor. Het eerste betreft 
Besants uitspraak dat „Indië met Engeland verbonden is op Gods verlangen, teneinde de geestelijke 
vereeniging van het Oosten en het Westen te bewerkstelligen in het belang der gansche wereld.” 
[mogelijk werd dit niet als citaat herkend, aangezien de aanhalingstekens niet gesloten werden in de 
opgave]. Dat de auteur hier voor een citaat kiest, kan erop wijzen dat de auteur het aan de lezer 
overlaat te beoordelen of Besant hiermee afstand nam van haar eerdere anti-koloniale stellingname, 
en of zij dus al dan niet gezwicht is voor de Britse druk). Onrechtstreeks lijkt het erop dat de auteur 
zelf deze vraag bevestigend zou beantwoord hebben. Ook het tweede citaat wordt impliciet (maar 
duidelijker ditmaal) tegen haar ingezet. De auteur vermeldt immers dat de opvoedkundige praktijken 
van bisschop Leadbeater door Besant als “aardsch, zinnelijk en duivelsch” werden omschrevn, maar 
dat zij niettemin aan deze man de opvoeding van Krishnamurti toevertrouwde. Deze Krishnamurti 
wordt zelf op een wat parodiërende wijze geparafraseerd, wanneer wordt vermeld dat hij 
“gestyleerde gemeenschappen verspreidt over het koninkrijk van het geluk, hetwelk gelegen is in 
zelfbezit door zelfverloochening”. Verderop wordt Krishna Murti op een meer neutrale, maar heel 
korte manier geciteerd, wanneer wordt geschreven dat hij ernaar streefde “’het goddelijke in den 
mensch”’ te bevrijden. 

Een min of meer ironische parafrase kan ook worden ontwaard in alinea 1 van de artikel 2, waar de 
auteur schrijft dat Besant stierf “in de overtuiging, dat zij op aarde wederkeeren zou in nieuwe 
incarnatie, thans als een Hindoe van eenvoudige afkomst, doch die belast zal zijn met de bekeering 
der wereld tot de Theosophie.” Die ironische basishouding wordt expliciet gemaakt in alinea 8 waar 
wordt benadrukt dat de briefwisseling tussen Blavatsky en Besant “eerder lachlust dan eerbied” 
opwekt.  
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Sterke interdiscursieve kenmerken kunnen in deze teksten niet echt worden ontwaard.  

 

4) Woord 

 

Bij het genre van het krantenartikel hoort dat de artikelen relatief weinig metaforen bevatten. Die 
zijn inderdaad in geringe mate aanwezig, maar doordat Besant al in de titel van artikel 1 als “Wereld-
stuwkracht” van de theosofie verschijnt, kondigt aan dat het woordgebruik niet altijd zakelijk zal 
zijn. Dat is nog minder het geval in artikel 2 dan in artikel 1. Het valt meteen op dat in artikel 2 veel 
meer normatieve woorden gebruikt worden dan in artikel 1. Daarbij gaat het vaak om adjectieven en 
bijstellingen om de hoofdpersonen van het artikel te duiden. De normatieve termen die voor Annie 
Besant worden gebruikt, wijzen vaak in de richting van het extreme. Zo wordt het woord “uiterst” 
driemaal gebruikt, het woord “buitengewoon” tweemaal.. Het bijwoord “uiterst” staat driemaal bij 
adjectieven die intrinsiek niet negatief of positief zijn, maar die eerde op complexiteit en 
bijzonderheid wijzen (“uiterst merkwaardige vrouw”, “uiterst gecompliceerde natuur”, “uiterst 
moeilijk”). “Buitengewoon” staat eenmaal bij een negatief geladen adjectief (“egocentrisch”) en 
eenmaal bij een positief geladen substantief (“begaafdheid”).  Dat samengaan van positieve en 
negatieve kwalificaties bepaalt het discours over Annie Besant in artikel 2. Positieve termen hebben 
betrekking op haar talenten, de negatieve termen op haar “dweepzucht”, gebrek aan logica en 
egocentrisme). De negatieve kwalificaties nemen duidelijk de overhand. Hetzelfde geldt voor wat de 
auteur over Krishnamurti schrijft, terwijl over bisschop uitsluitend negatief wordt geschreven.  

Ook in artikel 1 wisselen positieve en negatieve oordelen over Besant elkaar af, maar dit gebeurt er 
op een meer afstandelijke wijze. Er wordt benadrukt dat zij voor- en tegenstanders had, eerder dan 
dat haar goede en slechte kwaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen. Ondanks de poging 
neutraal over te komen, overwegen de positieve beoordelingen toch in deze tekst, en vooral de 
eerbied die haar persoon afdwingt (“Tegenover de nagedachtenis van een dergelijke persoonlijkheid, 
men moge haar volgeling willen zijn of haar tegenstander, staan we ten slotte in eerbiedige 
bewondering”). Slechts in verband met de korte periode waarin Besant een atheïstische positie 
aannam, is het woordgebruik in artikel 1 overwegend negatief (zij “verviel tot volslagen atheïsme” en 
ook de term godloosheid klinkt negatief; zelfs in de mededeling dat Besant deze wending nam in 
samenwerking met “een zekeren Charles Bradlaugh” klinkt misprijzend) 

In beide artikelen komt een vorm van oriëntaliserend taalgebruik voor, maar dit gebeurt op een veel 
directere en meer normatieve manier in artikel 2 dan in artikel 1. In artikel 1 wordt vooral vastgesteld 
dat er een onderscheid tussen Oost en West is, en dat Besant die tegenstelling heeft trachten te 
overbruggen (haar “grondbedoeling […]om oosterling en Westerling in hun verschillende 
levensvormen en aanleg als menschen op één aarde tot elkaar te brengen, behoudt haar volle waarde, 
ook voor de toekomst”), in artikel 2 wordt sterker benadrukt dat de persoonlijkheid van Besant een 
combinatie van oosterse en westerse eigenschappen was. Die eigenschappen worden nadrukkelijk 
benoemd, en de negatieve kenmerken van Besant worden met die oosterse kenmerken verbonden. 



De taal van de geschiedenis, Marnix Beyen, ISBN 9789462701960, Universitaire Pers Leuven, 2019 

31 
 

Door te benadrukken hoezeer zij “de metaphysische dweepzucht en verzonkenheid eener 
Oostersche” in zich droeg, wordt alles wat daarna volgt over “exaltatie”, “godsvruchtige vervoering 
en ziekelijke mythomanie” en “haar geringe objectieve betrouwbaarheid” impliciet ook met dat 
Oosterse karakter verbonden. Tot datzelfde semantische veld lijkt ook de “bewogenheid van het 
vrouwelijk gevoel” te behoren, die Besant “al te lichtvaardig vereenzelvigde met intuïtie, ja met 
bovennatuurlijke ingeving”. Daartegenover staat een semantisch veld waarin de “Westersche 
dadendrang” impliciet ook wordt geassocieerd met Besants “ongebreidelden propagandalust”. Tot 
deze “westerse” aspecten van Besant behoorden ook “de koele natuur eener gegoede Engelsche 
dame”, die zeker niet zonder meer als positief kan worden ervaren. Deze typering vindt nadien ook 
een weerklank in onder meer woorden als “list” en “berekening”. 

Een opmerkelijk semantisch verschil tussen beide artikelen betreft de verschillende inschatting van 
het socialisme, en meer bepaald van de relatie tussen socialisme en atheïsme. In artikel 1 worden die 
twee tegenover elkaar geplaatst (de politieke overtuiging van Besant verschoof immers van 
“propaganda voor de godloosheid” naar  “het socialisme”), in artikel 2 verschijnen ze als twee 
aspecten van hetzelfde (Besant sloot immers aan bij “de fel atheïstische beweging van Charles 
Brandlaugh, die het socialisme voorstond en de bestrijding van den godsdienst beschouwde als een 
noodzakelijk onderdeel der propaganda”). 

 

5) Zin 
 

Beide artikelen bestaan grotendeels uit actieve en beschrijvende zinnen, en de agency ligt telkens 
overwegend bij Annie Besant zelf. Dit is eenduidiger het geval in artikel 1, wat al meteen blijkt uit de 
titel, die Besant afschildert als “De Wereld-stuwkracht der theosophie” en benadrukt dat zij “tot het 
laatste toe in vólle werkkracht” stond. Artikel 2 legt ondanks de vele actieve zinnen de agency maar 
ten dele bij haar, aangezien zij werd gestuurd door een aandrang die zij niet volledig onder controle 
had. Typerend in dat verband is volgende zin uit artikel 2: “Haar rusteloos gemoed dwong haar 
letterlijk tot activiteit”. Besants agency, zo komt hier op een wat paradoxale manier uit naar voren, 
was niet het gevolg van bewuste, redelijke keuzen. Dat zij niet echt tot redelijke keuzen in staat was, 
bleek ook uit het oordeel van de auteur van artikel 2, die benadrukte dat Besant haar “zonderlinge 
stellingen … grootendeels pasklaar overnam van Helena Petrowna Blavatsky”. 

De enige vraagzin komt voor aan het einde van artikel 1 (“Hoe zal het de beweging gaan nu de 
machtige stuwster haar is ontnomen?”). Het gaat niet om een retorische, maar wel om een open 
vraag. Deze drukt de bezorgdheid en dus ook de positieve ingesteldheid uit van deze auteur 
tegenover theosofische beweging. 

  



De taal van de geschiedenis, Marnix Beyen, ISBN 9789462701960, Universitaire Pers Leuven, 2019 

32 
 

 

6) Passages 

In artikel 1 zijn vrijwel alle passages louter beschrijvend, en grotendeels in chronologische volgorde 
opgesteld. Artikel 2 daarentegen worden deze chronologische passages omkaderd door meer 
argumentatief opgebouwde passages. In deze argumentatieve passages (alinea’s 2, 3, 4, 14 en 15) 
staat de contrastwerking centraal: de pro’s en de contra’s van Besant worden tegen elkaar afgewogen, 
wat gemarkeerd wordt door voegwoorden als “ofschoon”, bijwoorden als “nochtans” en 
constructies als “hier tegenover staan…” of “enerzijds… anderzijds”). Ook in enkel opsommingen 
komt deze contrastwerking tot uiting, al dragen zij er vooral toe bij dat het eindoordeel over Besant 
negatief is. In de opsomming “oprechtheid en list, exaltatie en berekening, godsvruchtige vervoering 
en ziekelijke mythomanie” is bijvoorbeeld alleen het eerste woord eenduidig positief; de opsomming 
“een onmiskenbare heerschzucht, die kon uitgroeien tot verbeten koppigheid, een buitengewoon 
egocentrische en weinig logische denkwijze, een neiging naar de exaltatie, een uitbundigheid in het 
beoordeelen van personen en toestanden, kortom een allesbeheerschend gebrek aan geestelijk 
evenwicht en innerlijke rust” is zelfs zo negatief dat zij alle positieve inschattingen in dezelfde alinea 
fataal overschaduwt. 

 

7) Tekst als geheel 

Artikel 1 is grotendeels thematisch opgebouwd. Na drie alinea’s waarin een synthetische blik wordt 
geboden op haar leven en haar voornaamste religieuze en staatkundige betekenis, worden 
achtereenvolgens een chronologisch overzicht van haar leven en een korte lijst van haar geschriften 
geboden. Door de zakelijke tussentitels (“Haar leven”, “Haar geschriften”) doet dit nogal schools 
aan. Door te eindigen met een persoonlijke getuigenis en een open vraag, toont de auteur uiteindelijk 
toch een grote toenadering tot de figuur Annie Besant en tot haar beweging. 

De algemene structuur van artikel 2 is veel nadrukkelijker gericht op het beoordelen van de figuur: 
zes chronologische paragrafen, die elk worden voorafgegaan door een tussentitel, worden omkaderd 
door een sterk normatieve inleiding (4 alinea’s) en door een besluit dat zelfs expliciet de titel “Een 
oordeel” draagt. Het artikel eindigt niet op een open vraag, maar op een synthetiserende zin die een 
genadeloos eindoordeel inhoudt: “Zij heeft een groot talent en een vurig temperament in dienst 
gesteld van een hersenschim”.  

In het chronologische levensverhaal zelf leggen beide auteurs andere klemtonen. Beide artikelen 
staan stil bij Besants strijd voor zelfbestuur van India, maar artikel 2 suggereert dat zij na haar 
internering door de Britse overheid een wending heeft gemaakt in de richting van een pro-koloniale 
houding (terwijl de auteur zelf een anti-koloniale houding verraadt door te schrijven over “Engelse 
expansiedrang”), terwijl artikel 1 (dat haar internering niet vermeldt), alleen maar aangeeft dat zij 
tijdens haar latere levensjaren minder radicaal was dan Gandhi (die in artikel 2 niet vermeld wordt). 
Beide artikelen vermelden Besants socialistische engagement, maar leggen daarbij andere klemtonen: 
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artikel 1 belicht haar deelname aan stakingen en haar ijveren tegen de onhygiënische toestanden in 
de Engelse fabrieken, artikel 2 typeert haar eerder als een proto-feministe). Artikel 2 besteedt 
verhoudingsgewijs meer aandacht aan Besants religieuze activiteiten en vooral aan het schisma in de 
theosofische beweging dan aan haar politieke activiteiten. In dit schisma kiest neemt de auteur 
duidelijk stelling in ten voordele van de figuur Rudolf Steiner, die in tegenstelling tot Besant als een 
“oorspronkelijke” figuur verschijnt. Door hem als een “wijsgeer” voor te stellen die over “inzichten” 
beschikte, verleent de auteur aan Steiner een respectabiliteit die hij Besant en Blavatsky onthoudt. In 
de (impliciete) semantische tweedeling Oosters/vrouwelijk/irrationeel versus 
westers/mannelijk/rationeel lijkt Steiner aan de westers/mannelijke/rationele zijde gesitueerd te 
worden. 

8) Synthese 

Beide teksten behoren tot hetzelfde genre en bevatten ook inhoudelijk heel veel overeenkomsten. 
Beiden schilderen zij Annie Besant af als een wat raadselachtige en uitzonderlijke figuur. Uit de 
discursieve analyse blijkt echter duidelijk dat artikel 1 geschreven is door iemand die zeer dicht bij de 
theosofische beweging staat en er ook veel sympathie voor heeft, terwijl de auteur van artikel 2 deze 
beweging en de persoon van Besant zeer kritisch en afstandelijk beoordeelt (maar misschien door 
het genre van het “in memoriam” ervan wordt weerhouden om ronduit negatief te schrijven. De 
auteur van artikel 1 heeft zowel eerbied voor Besants sociaal engagement als voor haar religieus en 
cultureel streven naar verzoening tussen oost en west, de auteur van artikel 2 ziet deze verschillende 
engagementen vooral als de uitingen van een wispelturige, vrouwelijke en (half) “oosterse” geest. 
Dat de beoordeling van het socialistische engagement van Besant relatief positief is in artikel 1, kan 
misschien verklaard worden uit het feit dat Het Volk een sociaaldemocratisch dagblad was 
(ondertitel: Dagblad voor de Arbeiderspartij). De auteur van dit artikel leek met andere woorden iemand 
die religieus en socialistisch universalisme met elkaar combineerde en daardoor heel dicht stond bij 
Besant. De Tijd daarentegen was een katholiek dagblad (ondertitel Godsdienstig-staatkundig dagblad). 
Logischerwijs zagen katholieke auteurs de theosofie (net zoals het socialisme) als een concurrerende 
religie/levensbeschouwing, wat de meer negatieve houding tegenover de Besant mee kan verklaren. 
[aangezien deze duiding van de tijdschriften niet in de opdracht werd meegegeven, kan van de 
studenten niet worden verwacht dat ze dit deel van de analyse ook maakten]. 

 

 

 

 

 

De auteur heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van het illustratiemateriaal te contacteren. Zij die desondanks menen dat hun rechten 
niet gehonoreerd zijn, kunnen zich tot de uitgever wenden. 


