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KARAKTERMOORD! MEDIA EN MODDERGOOIEN 
VAN CALIGULA TOT KONING GORILLA 

COLLOQUIUM OVER KARAKTERMOORD IN HISTORISCH 
PERSPECTIEF OP VRIJDAG 21 JUNI 2019 IN DE HORTUS. DE 
AFSLUITENDE PUBLIEKSLEZING VINDT PLAATS IN DE 
DOELENZAAL (UVA).

Georganiseerd door Edwina Hagen (Research Institute CLUE+ VU) en 
Martijn Icks (Amsterdam School of Historical Studies UvA)

Van “Crooked Hillary” tot “Hans Brusselmans”, karaktermoord is alom aanwezig in 
de hedendaagse politiek. Toch is het zeker geen nieuw verschijnsel. Wat 
tegenwoordig gebeurt met tweets en campagnespotjes, gebeurde vroeger met 
toespraken, kronieken en pamfletten. De effecten waren er niet minder om. De 
reputatie van beruchte figuren zoals keizer Caligula, de hertog van Alva en “Koning 
Gorilla” is er tot op de dag van vandaag door bepaald. 
   
Edwina Hagen: “Karaktermoord is niet alleen een verschijnsel van vandaag, zoals 
recent nog in het nieuws, maar is van alle tijden. Door de eeuwen heen zijn talloze 
vorsten, vorstinnen, generaals, geestelijken, denkers en rebellen bestookt met 
aanvallen in woord en beeld om hun aanzien te ondermijnen en hen in diskrediet te 
brengen. Wij bespreken de technieken en methoden van toen om te bekijken of we 
die kunnen gebruiken in de analyse van gebeurtenissen van vandaag.”  
   
Het colloquium beslaat een groot deel van de westerse geschiedenis, van de oudheid 
tot nu. De aandacht gaat vooral uit naar karaktermoord op politieke figuren, zoals de 
Heilige Roomse keizer Frederik II, de gebroeders De Witt en president George 
Washington. Belangrijke sprekers zijn o.a. de historicus en journalist Luc Panhuysen 
en de Amerikaanse politiek-psycholoog Eric Shiraev, een van 
 de grondleggers van het onderzoek naar karaktermoord. De publiekslezing wordt 
verzorgd door Dirk Wolthekker en gaat over de reputatieschade die de Amsterdamse 
burgemeester Van Hall ondervond door toedoen van de Provo-beweging. 
   
Een van de belangrijkste vragen die aan bod komen is de vraag hoe het plegen van 
karaktermoord werd beïnvloed door veranderende historische omstandigheden, in 
het bijzonder door de introductie van nieuwe technieken en media, zoals de 
drukpers, de krant en de radio. En in hoeverre historici gebruik kunnen maken van 
methodes en modellen die in de politieke en sociale wetenschappen worden ingezet 
om karaktermoord te analyseren? Aanmelden: e.hagen@vu.nl

https://www.fgw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2019/apr-jun/e.hagen@vu.nl

