
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodore Roosevelt 
De Progressieve Populist 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

Theodore Roosevelt 
De Progressieve Populist 

 

 

 

 

 

 

 

Derk Boswijk  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schrijver: Derk Boswijk 

ISBN: 9789402197327 

Omslagfoto: Theodore Roosevelt voor zijn huis Sagamore Hill 

© Derk Boswijk / Brave New Books 

Alle rechten voorbehouden 

 

 



 

 

 





5 

 

Inhoud 

 
1 Waarom dit boek?    7 

2 Jonge Roosevelt    11 

3 Op eigen benen.    18 

4 The Strenuous Life    23 

5 Terug in de spotlights   28 

6 Rough Riders    36 

7 Een politiek risico    46 

8 Een Cowboy als President   53 

9 Aanpak monopolies   58 

10 Buitenlandpolitiek en Panamakanaal 64 

11 Herverkiezing 1904   71 

12 Voedselveiligheid    75 

13 Natuurbescherming   78 

14 Met pensioen?    81 

15 Terug in de arena                                  87 

16 De paria     94 

17 Reflectie     102 

18 Spiegelingen met onze tijd  106 

19 Lessen van Theodore Roosevelt  115 

20 Dankwoord     120 

21 Beknopte levensloop  

Theodore Roosevelt   121 

22 Beknopte Bibliografie   134 

23  Namenregister    137 

 

 

 



6 

 

Historia magistra vitae.  

De geschiedenis is de leermeester van het leven. 

Cicero 

 

The more you know about the past, the better prepared you are 

for the future.  

Theodore Roosevelt 

 

 

 

1 Waarom dit boek? 

Er zijn veel redenen te bedenken waarom dit boek zou moeten 

worden geschreven. Misschien omdat het dit jaar 100 jaar 

geleden is dat Theodore Roosevelt vrij plotseling op 60-jarige 

leeftijd overleed. Of omdat hij, ondanks dat Theodore 

Roosevelt steevast als een van de beste presidenten wordt 

gewaardeerd, in Nederland relatief onbekend is. Andere 

hooggewaardeerde presidenten zoals Abraham Lincoln, 

Thomas Jefferson en Franklin D. Roosevelt zijn veel bekender.  

 

Misschien zou dit boek geschreven moeten worden omdat, 

ondanks zijn Nederlandse wortels, er nauwelijks nog 

Nederlandse boeken over Theodore Roosevelt te vinden zijn.  

Maar ik zou dit boek ook kunnen schrijven omdat Theodore 

Roosevelt in veel opzichten een uitzonderlijk man was. De 

eerste Amerikaan die een Nobelprijs voor de Vrede toegekend 

kreeg. De eerste Amerikaanse President die meevoer met een 

duikboot, De eerste Amerikaanse President die het in 1910 

aandurfde om mee te vliegen met luchtvaartpioneer Arch 

Hoxsey, Hoxsey zou 2 maanden later verongelukken. Of 

misschien omdat Theodore Roosevelt een politicus was die 

tijdens het voeren van campagne werd beschoten en uiterst 

koel, met een kogel in zijn borst, nog een 50 minutenlange 
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speech voor de opgekomen mensenmassa hield. Theodore 

Roosevelt was ook de eerste president die benoemd werd met 

zijn initialen, TR. Andere presidenten waren onder andere 

Franklin D. Roosevelt (FDR), John F. Kennedy (JFK) en Lyndon 

B. Johnson (LBJ). 

 

Verder is Theodore Roosevelt na bijna honderdtwintig jaar, 

met zijn 42 jaar, nog steeds de jongste Amerikaanse President 

ooit.  Hij was een breed ontwikkeld en belezen man. Hij las drie 

pagina´s per minuut en meerdere boeken per week. Historicus 

en auteur Owen Wister herinnerde zich nog een ontmoeting 

met Roosevelt. Wister had die dag net het 350 pagina´s 

tellende The New South uitgelezen en overhandigde hem het 

exemplaar met de aanbeveling om dit te lezen. Die avond had 

TR tot elf uur ´s avonds officiële aangelegenheden. De 

volgende ochtend bij het ontbijt om half negen wist Theodore 

met Wister uitgebreid van gedachten te wisselen over het 

betreffende boek en geen enkel detail was hem onopgemerkt 

gebleven merkte Wister verbaasd. Theodore was niet alleen 

een fervent lezer maar schreef zelf meer dan 35 boeken over 

geschiedenis, natuur, politiek en maritieme wetenschap. Met 

zijn verschillende boeken produceerde hij meer dan 2,5 

miljoen woorden(!).   

 

Naast het feit dat Theodore erg belezen was, was hij ook een 

sportief en veelzijdig man met veel verschillende interesses en 

beroepen. Theodore was zowel auteur, natuurbeschermer, 

jager, politiecommissaris, gouverneur, oorlogsheld, cowboy, 

vicepresident en president. Een echte uomo universale van 

zijn tijd. 

 

Theodore Roosevelt wordt gezien als de eerste moderne 

President die de waarde inzag van de media en de moderne 

communicatiemiddelen zoals fotografie, camera´s en radio´s. 

Theodore Roosevelt was de president die de transformatie 
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doormaakte van nieuwe jonge natie, voornamelijk gebaseerd 

op een agrarische samenleving, naar een geïndustrialiseerde 

wereldmacht op zowel economisch als militair gebied. Dankzij 

Theodore Roosevelt werd de twintigste eeuw de Amerikaanse 

eeuw. Het is interessant om juist nu daar aandacht voor te 

hebben omdat de huidige wereldorde momenteel opnieuw 

een transitie doormaakt. Rob de Wijk stelt in zijn boek ‘De 
nieuwe wereldorde’ dat geholpen door de financiële crisis van 

2008, president Trumps protectionisme, de Brexit en 

opkomend nationalisme in Europa, de eenentwintigste eeuw, 

de eeuw van China wordt. Maar we ondergaan ook als 

Nederland een transitie, van een land met een lineaire 

economie naar een circulaire economie waarbij zoveel 

mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. Van een land 

afhankelijk van fossiele grondstoffen naar een 

energieneutraal land in 2050.  Allemaal om de natuur te 

beschermen en klimaatverandering tegen te gaan. Terwijl de 

maatregelen die de overheid nu neemt op veel weerstand stuit 

lukte het honderd jaar geleden Theodore Roosevelt wel om 

zonder veel weerstand tijdens zijn presidentschap circa 230 

miljoen hectare grond (!) aan te wijzen als beschermd 

natuurgebied. Wat was zijn geheim? 

 

Veel presidenten na Theodore Roosevelt zouden zichzelf 

hebben vergeleken met hem. Zo zou de latere democratische 

president Franklin D. Roosevelt zelfs op zijn verre 

familieverwant hebben gestemd, ondanks dat Theodore 

Roosevelt kandidaat was namens de Republikeinse partij. 

Maar ook recent worden nog vergelijkingen gemaakt. In 2011 

hield President Barack Obama een speech in het gehucht 

Osawatomie om zijn economische agenda te presenteren. Het 

plaatsje telt slechts 4500 inwoners maar was van grote 

symbolische waarde omdat Theodore Roosevelt op exact 

dezelfde locatie ruim honderd jaar eerder zijn progressieve agenda ‘New Nationalism’ presenteerde.  Ook de huidige 
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vicepresident Mike Pence ziet duidelijke overeenkomsten 

tussen zijn president Donald Trump en president Theodore 

Roosevelt. Ergens heeft Pence gelijk. Want wie door zijn 

wimpers kijkt zal ook snel overeenkomsten zien tussen 

president Donald Trump en president Theodore Roosevelt. 

Beiden komen uit een bemiddelde New Yorkse familie, beiden 

zijn Republikeinse presidenten, beiden luidruchtig met een 

hoog entertainment gehalte, beiden hebben ze een 

onorthodoxe werkwijze en allebei worden ze gevreesd door 

het establishment en op handen gedragen door het volk. Maar 

na het lezen van dit boek zult u zien dat dit ook echt de enige 

overeenkomsten zijn.  

 

Hoewel, er is toch is er nog een overkomst: beiden worden 

vaak bestempeld als populist. Echter, in tegenstelling tot 

Donald Trump, staat Theodore Roosevelt te boek als een 

progressieve president. Dit is ook de reden dat ik Theodore 

Roosevelt in dit boek bestempeld heb als een ‘progressieve populist’. Mogelijk heeft u uw wenkbrauwen gefronst bij het 
lezen van deze kwalificatie aangezien in onze samenleving het 

bestempelen van iemand als populist niet als een compliment 

wordt beschouwd. In de Verenigde Staten heeft het woord 

populist, in tegenstelling tot onze woordenboeken, juist een 

positieve klank. Dit werd nog eens goed duidelijk toen tijdens 

de presidentsverkiezingen van 2016 presidentskandidaat 

Betekenis volgens het Van Dale woordenboek 
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Donald Trump de zittende president Barack Obama 

beschuldigde van het feit dat hij nooit voor de lagere klasse 

was opgekomen en voor echte sociale zekerheden had 

gezorgd en dat hijzelf de enige echte populist was. President 

Barack Obama reageerde tijdens de North American Leaders 

Summit in Canada enigszins geïrriteerd op de aantijgingen met 

de woorden: ‘I’m the real populist, not Trump’ en ‘you do not 
become a populist by saying something controversial’.  
 

Ik heb u nu uitgelegd waarom ik deze titel heb gekozen maar 

waarom nu dit boek? Nog meer dan in de tijd van Theodore 

Roosevelt staat de democratie in de Westerse Wereld onder 

druk. Politieke opportunisten zoals Donald Trump in de 

Verenigde Staten en bijvoorbeeld Boris Johnson in het 

Verenigd Koninkrijk maken gebruik van de situatie maar 

helpen uiteindelijk de Westerse Wereld van de regen in de 

drup.  Momenteel worden er in ons eigen land halfslachtig 

pogingen gedaan om het vertrouwen in de politiek te 

vergroten. Zo kwam recent Minister van Binnenlandse Zaken 

Kajsa Ollongren met het ‘democratiefestival’. Een festival waar 
uiteindelijk vooral bestuurders, studenten politicologie en 

lobbyisten naar toe kwamen. Geloof mij, deze groep hoeft niet 

te worden overtuigd van het nut van een goed functionerende 

democratie. Ik heb sterk het gevoel dat dit soort ‘ideeën’ 
averechts werken aangezien de groep mensen die steeds 

minder vertrouwen heeft in de politiek niet op zoek is naar 

hippe feestjes maar gewoon naar oprechte en 

vooruitstrevende politici die oog hebben voor hun zorgen. 

Men is op zoek naar een Theodore Roosevelt van onze tijd.   

 

Maar wie was die man waar iedereen zichzelf mee vergelijkt? 

Wie was die progressieve populist? Wie was Theodore 

Roosevelt en wat kunnen wij van hem leren? 

 

Derk Boswijk, Kockengen, zomer 2019 
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Get action. Do things; be sane; don’t fritter away your time; 
create, act, take a place wherever you are and be somebody; get 

action.  

Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

 

 

2 Jonge Roosevelt  

Theodore Roosevelt Jr. werd op 27 oktober 1858 geboren in 

een statig huis aan de 28 East 20th Street in New York. Hij was 

het tweede kind van Theodore Roosevelt sr., een zakenman en 

filantroop die de helft van zijn tijd besteedde aan goede doelen 

en Martha Stewart Bulloch een knappe, intelligente en 

charmante vrouw die was opgegroeid op een slavenplantage 

in de zuidelijke staat Georgia. Zijn oma omschreef Theodore jr. 

als ‘de meest knappe en lieve baby die ik ooit heb gezien’.  
Theodore werd als snel door iedereen TR genoemd.   

 

TR werd dus geboren als een lid van de vooraanstaande 

familie Roosevelt, een familie met Nederlandse wortels 

waarvan veel leden prominente zakenlieden en politici voort 

zouden brengen. De eerste zinnen in zijn autobiografie 

beschrijft TR zijn afkomst als volgt: ‘My grandfather on my 

father’s side was of almost purely Dutch blood. When he was 

young he still spoke some Dutch, and Dutch was last used in the 

services of the Dutch Reformed Church in New York while he was 

a small boy’. Even verderop schrijft hij: ‘I speak as one proud of 
his Holland ancestors’. 
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De oudst bekende voorouder is Claes Maartenszen van 

Rosenvelt die ergens tussen 1638 en 1649 vanuit Zeeland 

aankwam in New York. Rond het jaar 1652 kocht hij land van 

ene Lambert van Valckenburgh op de plek waar nu het Empire  

 

State Building staat. Nicholas, de zoon van Claes, zou de naam 

veranderen in Roosevelt en was als eerste politiek actief, 

namelijk als wethouder. De kinderen van Nicholas zijn Jakob 

en Johannes. Zij zouden uiteindelijk de stamvaders worden 

van de Hyde Park Roosevelts en respectievelijk de Oyster Bay 

Roosevelts. Deze namen zijn gebaseerd op de locatie waar de 

verschillende broers hun zomerhuis hadden. Eind 19e eeuw 

zouden de Hyde Park Roosevelts zich verbinden aan de 

Democratische Partij en de Oyster Bay Roosevelts aan de 

Republikeinse Partij. TR maakte deel uit van de Oyster Bay 

Roosevelts.  

 

Toen TR werd geboren was James Buchanan de 15e president 

van de Verenigde Staten. Buchanan streefde ernaar om net als  

George Washington als onpartijdige en neutrale President, die 

het algemeen belang van de jonge natie voorop had staan, de 

Theodore Roosevelt sr. TR als kind 
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geschiedenis in te gaan. Helaas voor Buchanan wordt hij door 

veel historici beschouwd als een van de slechtste Amerikaanse 

Presidenten. Zijn onvermogen en passieve houding om de 

polariserende partijen die voor, of juist tegen de slavernij 

waren, te verbinden heeft volgens velen de bloedige 

Amerikaanse Burgeroorlog die in 1861 zou uitbreken, tot 

gevolg gehad. De Amerikaanse Burgeroorlog verdeelde niet 

alleen de natie in Zuidelijke- en Noordelijke Staten, maar 

bracht ook een scheiding die dwars door families heen ging. 

De vader van TR steunde financieel de Noordelijke strijd, 

terwijl de familie van zijn moeder Martha voor de Zuidelijke 

Staten vocht. Omdat een groot deel van zijn schoonfamilie 

voor de Zuidelijke Staten vocht bleef de steun van Theodore 

sr. beperkt tot financiële en organisatorische steun.  

Zo pleitte Theodore sr. bij President Lincoln voor een 

salarisafdracht-systeem voor militairen. Oorspronkelijk 

kregen de soldaten hun soldij contant uitbetaald, waarna het 

vaak direct werd uitgegeven en niet of nauwelijks bij vrouw 

en kinderen aan het thuisfront terecht kwam, die vervolgens 

De begrafenisstoet van President Lincoln voor het huis van TR's opa. 

Aangenomen wordt dat een van de twee kinderen voor het zijraam op de 

eerste verdieping TR is. 



14 

 

in armoede vervielen. Theodore sr. betaalde een vervanger 

om voor hem te dienen in het Noordelijke leger. Een manier 

die gebruikelijk was voor bemiddelde dienstplichtige mannen.  

Aangezien TR nog erg jong was toen de Burgeroorlog in alle 

hevigheid zou losbarsten heeft hij waarschijnlijk weinig 

meegekregen van de verschrikkingen die de jonge natie 

troffen. Het enige wat grote indruk maakte op de jonge TR was 

de begrafenisstoet van President Lincoln. Hij werd enkele 

dagen na het beëindigen van de burgeroorlog vermoord door 

een gefrustreerde acteur, met sympathieën voor de Zuidelijke 

zaak, John Wilkes Booth. Vanaf de eerste verdieping van het 

huis van zijn opa keek de zesjarige TR samen met zijn jongere 

broer Elliott naar de begrafenisstoet van de President die hij 

later ‘my great hero’ zou noemen.  

 

Een andere reden waarom de jonge TR waarschijnlijk weinig 

heeft meegekregen van de burgeroorlog is omdat hij door zijn 

ouders veel thuis werd gehouden. TR was een erg zwak en 

ziekelijk kind, dat veel leed aan griep, hoofdpijn en zware 

astma. Later zou TR zich nog kunnen herinneren dat hij zijn 

ouders zachtjes hoorde praten, terwijl hij weer ziek in bed lag; 

ze vreesden dat hij zou overlijden. Omdat hij een zwakke 

gezondheid had kreeg hij thuis les en speelde hij veel binnen. 

Ondanks zijn zwakke gezondheid was TR een actief en 

leergierig kind. Zo verzamelde hij vogels die hij opzette, 

beschreef en natekende. Samen met twee neefjes richtten ze 

een kamer in zijn huis in als het ‘Roosevelt Museum of Natural 
History’. Op zijn negende schreef hij een paper getiteld ‘The 
Natural History of Insects’. Zijn brede interesses had hij niet 

van een vreemde. Zijn vader was medeoprichter van de 

Metropolitan Museum of Art, de American Museum of Natural 

History en hij stimuleerde zijn zoon, waar hij kon, om zich 

zoveel mogelijk te ontwikkelen. Niet alleen qua kennis maar 

ook fysiek. Omdat hij lichamelijk zwak was pushte zijn vader 

hem om actief te sporten en spieren te kweken. ‘You must 
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make your body’ drukte Theodore sr. zijn zoon op het hart. Zo 

waren er in huis rekstokken, ringen en andere 

gymnastiekvoorzieningen, waar TR fanatiek zijn oefeningen 

deed. TR keek erg op tegen zijn vader met wie hij een warme 

band had. Hij beschreef zijn vader later als ‘the best men I ever 

knew’.  
 

Volgens TR combineerde zijn vader kracht en moed met 

zachtmoedigheid, tederheid en grote onzelfzuchtigheid. 

Eigenschappen die men later ook zou toeschrijven aan TR zelf. 

Ook de relatie met zijn moeder en zijn oudere zus Anna, 

jongere broer Elliott en jongere zus Corinne was erg hecht.  

 

Naast het feit dat de ouders hun kinderen stimuleerden om 

zichzelf te ontwikkelen maakte het gezin ook diverse reizen 

naar Europa en het Midden-Oosten om de kinderen kennis te 

laten maken met de wereld en haar verschillende culturen. Op 

een wandeltocht met zijn vader in de Alpen ontdekte TR dat 

hij, ondanks zijn astma, zijn vader kon bijhouden en dat de 

fysieke trainingen zijn conditie aanzienlijk verbeterde.  

 

Na jaren thuis te zijn 

onderwezen begon TR 

op 27 september 1876 

met een studie aan 

Harvard College. 

Opnieuw adviseerde 

zijn vader hem: ‘Zorg 
eerst voor je goede 

zeden, daarna je 

gezondheid en tenslotte 

je studie’. TR was goed 

in aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie, 

Duits en Frans maar 

TR op Harvard waar hij actief deelnam aan 

diverse sporten. 
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worstelde met wiskunde en Latijn. TR was een actieve leerling 

die vaak het woord nam, zo vaak zelfs dat professoren hèm 

regelmatig verzochten om weer het woord te mogen nemen. 

Het viel medestudenten op dat TR nooit rustig liep, hij rende 

eigenlijk alleen maar. Ook op Harvard was hij sportief. Hij 

roeide en deed mee aan diverse bokstoernooien. Zijn interesse 

in politiek had hij toen nog niet. Zo deed hij dan ook nooit mee 

met debattoernooien. Hij vond het een onzinnig iets dat je 

soms de opdracht kon krijgen om een slecht plan met goede 

argumenten te moeten verdedigen.  

 

Het leven lachte de jonge TR toe totdat in februari 1878 hem 

het bericht bereikte dat zijn vader ernstig ziek was. 

Halsoverkop vertrok TR met de trein naar New York waar hij 

een paar uur te laat 

aankwam. Zijn vader, 

waar hij zo tegen 

opkeek, was inmiddels 

op 46-jarige leeftijd 

overleden. Hoewel het 

voor de jonge TR  een 

volslagen verrassing 

was, bleek zijn vader al 

maandenlang enorme 

pijn te hebben gehad 

vanwege een tumor die 

hem ervan weerhield om 

te eten. Hij wilde zijn 

zoon hier echter niet 

mee belasten, zodat hij 

zich volledig op zijn 

studie aan Harvard kon 

richten. TR was verslagen door het verlies van zijn voorbeeld. 

Om zijn verlies te kunnen verwerken roeide hij als een 

bezetene over de rivier en galoppeerde hard met zijn paard 

TR met Alice Hathaway Lee 
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over het strand, waarbij hij zijn paard verwondde. Na enige 

tijd hervond hij zich en hervatte hij zijn studie aan Harvard.  

 

Op 18 oktober 1878 ontmoette hij Alice Hathaway Lee, de 

charmante en knappe dochter van bankier George Cabot Lee 

en zijn vrouw Caroline Watts Haskell. Bij hun eerste 

ontmoeting zei TR tegen een vriend: ‘Ik weet dat ze mij 
misschien niet moet, maar ik zal haar krijgen’. In juni 1879 

vroeg TR haar ten huwelijk. Dat voorstel zou ze pas 8 maanden 

later accepteren. Het jonge echtpaar besloot bij TR’s moeder 

te gaan wonen. Ondertussen rondde hij in 1880 zijn studie aan 

Harvard af. Terugkijkend vond hij zijn studie aan Harvard erg 

tegenvallen. Hij vond dat hij er te weinig had geleerd omdat 

het onderwijs te star en stijf was met veel aandacht voor 

details zonder oog voor het geheel. Hij vervolgde zijn studie 

aan Colombia Law School. Na hun huwelijk vertrok het jonge 

echtpaar in 1881 voor een vijf maandenlange rondreis door 

Europa.  
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If, in any individual, university training produces a taste for 

refined idleness, a distaste for sustained effort, a barren 

intellectual arrogance, or a sense of supercilious aloofness from 

the world of real men who do the world’s real work, then it has 
harmed that individual. 
Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

3 Op eigen benen. 

De rechtenstudie aan de Colombia Law School was niet iets 
wat TR echt kon interesseren. De meeste tijd werkte hij aan 
zijn boek over de zeeoorlog tussen de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië in 1812, waar hij tijdens zijn tijd in Harvard 
al aan was begonnen. Met behulp van twee ooms bestudeerde 
hij de logboeken van oorlogsschepen en archieven om de 
strategieën van deze oorlog te beschrijven. Naast het werken 
aan zijn boek bezocht TR telkens frequenter vergaderingen 
van de Republikeinse partij van de 21e District Republican 
Association.  
 

Hoewel zijn vader, net als veel leden van zijn familie, lid was 
van de Republikeinse partij was het besluit van TR om zelf 
politiek actief te worden iets wat niet gebruikelijk was voor de 
sociale klasse waarin TR zich bevond. De New Yorkse politiek 
werd gezien als onbeschaafd en ruw, een wereld die werd 
gedomineerd door mannen zonder opleiding, die er voor eigen 
gewin zaten. Op 8 november 1881 werd hij gekozen als lid van 
de New York State Assembly, met 23 jaar veruit het jongste lid. 
Na zijn verkiezing besloot hij te stoppen met zijn 
rechtenstudie aan de Colombia Law School en zich volledig te 
richten op zijn politieke carrière. Hij viel meteen op in de New 
Yorkse politiek door te vechten tegen corruptie van veelal 
rijke industriëlen, die veel politici in hun zak hadden. 
Opvallend, omdat het in die tijd vooral juist de Republikeinse 
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partij betrof die op veel steun van grote industriëlen kon 
rekenen. De inspanningen bleven niet onopgemerkt voor de 
New Yorkse media waardoor hij een duidelijk politiek profiel 
kreeg dat uiteindelijk ook voor zijn herverkiezing in 1883 en 
1884 zorgde. TR probeerde voorzitter te worden van New 
York State Assembly, doch zonder succes.  
 

Tijdens zijn eerste 
stappen op het 
politieke toneel 
rondde hij ook zijn 
boek af dat werd 
gepubliceerd met de titel ‘The Naval war of 

1812’. Met de 
publicatie van zijn 
boek leverde hij 
volgens vele kenners 
op dit gebied een 

uitzonderlijke 
prestatie. In 1886, 
vier jaar na de 
publicatie, besloot de 
Amerikaanse Marine 
dat op elk 
oorlogsschip een 
exemplaar van het 
boek aanwezig moest 
zijn. Naast zijn 
politieke activiteiten 

en de publicatie van zijn eerste boek werd TR ook actief als 
reserveofficier bij de New York National Guard in de rang van 
tweede luitenant. Een half jaar later volgde zijn promotie tot 
kapitein.  
 
Al sinds zijn jonge jaren had TR, opgegroeid in de stad, grote 
interesse in de natuur en het buitenleven. Na de dood van zijn 
vader had TR $ 125.000,-- ($ 3,2 miljoen in 2017) geërfd. Dit 
vermogen stelde hem in staat om in februari 1883 naar het 

Een van de eerste afbeeldingen van TR in de 

krant. Samen met gouverneur en later 

president Grover Cleveland. 
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toen nog Wilde Westen van Noord-Dakota te reizen om te 
investeren in een ranch genaamd Chimney Butt Ranch. 
Vervolgens ging hij samen met zijn gids Bill Sewall op een 15 
dagen durende jacht op bizons. Het leven lachte TR toe. Zeker 
toen niet veel later bleek dat zijn vrouw in verwachting was 
van hun eerste kind. Alice Lee Roosevelt werd op 12 februari 
1884 geboren, dezelfde geboortedag als zijn grote voorbeeld 
President Lincoln. TR was op het State Assembly toen hij het 
telegram ontving over de geboorte van zijn dochter. Zijn geluk 
was compleet, maar niet voor lang.  
 
Terwijl hij nog werd gefeliciteerd volgde een tweede telegram 
dat zowel de gezondheid van zijn vrouw maar ook die van zijn 
moeder hard achteruitging. Net als een paar jaar eerder, toen 
hij een soortgelijk bericht kreeg over zijn vader, haastte hij 
zich naar huis. Vanwege het winterweer duurde de treinreis 5 
lange uren. De New York Times noemde het slechte weer van 
die 13e februari ‘suicide weather’.  Elliott kwam naar buiten 
rennen toen hij rond middernacht TR aan zag komen en riep: 
‘dit huis is vervloekt, mama ligt op sterven en Alice ook!’. Die 
lange nacht zat TR het ene moment naast het sterfbed van zijn 
moeder en het andere moment aan het sterfbed van zijn 
vrouw die in comateuze toestand verkeerde. Eerst overleed 
zijn moeder en elf uur later zijn vrouw Alice.   
 
Omvergeblazen door het intense verdriet wat hem overkwam 
schreef hij een grote X in zijn agenda met daarbij de zin ‘The 
light has gone out of my live’. Twee dagen later vond de 
dubbele begrafenis plaats. Dagen was TR in rouw en sprak hij 
nauwelijks. Velen waren bang dat hij de klap niet meer te 
boven zou komen. TR zou nooit meer de naam van zijn vrouw 
in het openbaar gebruiken. Zelfs in zijn autobiografie noemde 
hij haar niet. Nooit zou hij zelfs met zijn dochter over haar 
moeder spreken. In 1908 schreef hij een van zijn zussen het 
advies voor haar dochter, die net haar verloofde had verloren: 
‘Het enige wat ze nu moet doen is het verleden het verleden laten 
en zich richten op haar toekomst. Het heeft geen zin om er te 

lang bij stil te staan.’ en ‘Laat haar proberen om er met niemand 
meer over te praten en over na te denken. Dit laatste zal 



21 

 

misschien niet lukken maar het eerste wel’. Dit was exact wat 
TR zelf ook deed. Hoewel hij zielsveel van zijn vrouw hield en 
de pijn onbeschrijfelijk was stond hij het zichzelf niet toe om 
lang te rouwen. Hij liet de verzorging van zijn dochter over aan 
zijn zus en wierp zich drie dagen na het overlijden weer 
volledig op zijn politieke werk.  
 
Toch was TR niet meer de oude. Zijn collega’s vonden dat hij 
sinds het verlies een andere, meer serieuze, blik had. Hij 
verkocht zijn huis en zocht naar een nieuwe rol in zijn leven. 
Een maand na het overlijden van zijn moeder en vrouw 
schreef hij zijn vriend en jaaggids Bill Sewall over zijn plannen 
om het roer volledig om te gooien en een leven te leiden als 
ranchhouder in het westen: ‘Ik hoop dat mijn Western-

onderneming goed afloopt. Ik ben er zeker van dat je er goed 

aan zult doen als je met me mee gaat. Het hangt er natuurlijk 

van af hoe goed het vee door de winter is gekomen. Het weer is 

heel zwaar geweest en ik ben bang dat ze hebben geleden; als 

het verlies erg zwaar is geweest, zal ik nog een jaar langer 

moeten. Dus, tot nu toe, is het plan twijfelachtig’.  
 

In de toenemende verstedelijking steeg de vraag naar voedsel, 
in het bijzonder vlees, enorm. Veel rijke investeerders van de 
Oostkust investeerden in de veehandel in het Wilde Westen. 
Men sprak over ‘The Beef Bonanza’. 
 
In 1884 steunde TR senator George F. Edmunds als 
Republikeinse Presidentskandidaat en wist een meerderheid 
van de staat New York, ten koste van zittend President Chester 
Arthur, achter zich te krijgen. Vervolgens woonde hij in juni 
1884 de Nationale Republikeinse Conventie in Chicago bij. Hij 
gaf hier een toespraak waarbij hij de afgevaardigden 
overtuigde om de African-American John. R. Lynch te 
benoemen als tijdelijk voorzitter. TR slaagde er echter niet in 
om zijn favoriete presidentskandidaat George F. Edmunds 
gekandideerd te krijgen, James G. Blaines zou de uiteindelijke 
Republikeinse presidentskandidaat worden. De eerste 
kennismaking met de nationale politiek, waarbij TR voor het 
eerst voor meer dan tienduizend toeschouwers mocht 
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spreken, was een belangrijk moment in zijn leven. Zijn felle 
oppositie tegen de uiteindelijke winnaar van de conventie 
bezorgde hem echter veel tegenstanders binnen de partij en 
hij verloor veel steun. Dit versterkte zijn eerdere plan om het 
roer om te gooien en de politiek te verlaten.  
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The true welfare of the nation is indissolubly bound up in the 

welfare of the farmer and wage-worker; of the man who tills the 

soil, and of the mechanic, the handicraftsman, and the laborer 
Theodore Roosevelt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 The Strenuous Life TR’s filosofie van het leven was dat iedereen die grote 

inspanning leverde naar zijn vermogen, en niet lui was, 

succesvol kon zijn op zijn of haar manier. Hij noemde zijn filosofie ‘the strenuous life’, vrij vertaald, het inspannende 

leven. In 1900 hield hij een speech waarbij hij het inspannende 

leven beschreef: ‘Ik wens te prediken, niet de doctrine van 
onwaardig gemak, maar de leer van het inspannende leven, het 

leven van inspanning, van arbeid en strijd; om te prediken die 

hoogste vorm van succes die komt, niet voor de man die 

eenvoudige vrede wenst, maar voor de man die niet terugschrikt 

voor gevaar, voor ontbering, of voor bittere inspanning, en die 

daaruit de prachtige ultieme triomf wint’. 
 

Degenen die het zware leven niet omhelsden, leefden geen 

zinvol leven. Het was de plicht van ieder individu, maar ook 

van de Amerikaanse natie als geheel, om hard en zwaar werk 

te verrichten voor het algemene doel; de voorspoed van de 

Verenigde Staten.  
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Nadat TR de politiek had verlaten vertrok hij naar het Wilde 

Westen van Noord-Dakota, waar hij een jaar eerder al was 

geweest, toen hij in een andere ranch investeerde. Voordat hij 

vertrok bereidde hij zich op alles voor. Zo liet hij kleding 

maken geheel in ‘western style’ en hij liet ook de New Yorkse Juwelier Tiffany’s een jachtmes voor hem maken. Een 
jachtmes was een standaard onderdeel van de uitrusting voor 

een jager en cowboy, maar zeer waarschijnlijk is TR de enige 

cowboy ooit geweest die een jachtmes van Tiffany’s in bezit 

had. Nadat hij op plaats van bestemming was aangekomen 

bouwde hij eigenhandig, samen met zijn vrienden Bill Sewall 

en Wilmot Dow, een tweede boerderij genaamd ‘Elkhorn’. De 

boerderij stond aan de rand van een rivier tussen de 

katoenbomen en had een veranda met uitzicht over 

heuvelachtig weidelandschap met daarachter een rij steile 

kliffen. 

Naast het jagen, verzorgen van zijn vee en houthakken kon TR 

dagen over de prairie dwalen. ‘Nergens, zelfs niet op zee, kan je 
je zo alleen voelen als op de uitgestrekte prairie’, schreef hij 

TR in zijn speciaal gemaakte Western-outfit met zijn jachtmes van Tiffany's. 
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later.  De avonden was TR vaak te vinden in zijn 

schommelstoel op zijn veranda, terwijl hij al schommelend 

vele honderden boeken verslond. TR trok als gelijke op met de 

inwoners die vaak van eenvoudige komaf waren en genoot 

van hun manier van leven. Het was ongebruikelijk, zeker in die 

tijd, dat iemand uit de hoogste sociale klasse van de 

ontwikkelde oostkust zich in het nog ongeciviliseerde Wilde 

Westen zou begeven, laat staan dat hij zwaar fysiek werk zou 

verrichten. TR deed het.  

 

Over de tijd van TR in het Wilde Westen bestaan veel 

anekdotes die zo uit een Western lijken te komen. Zo zou TR 

na een lange dag werken een saloon bezoeken om wat te eten. 

Hij bestelde zijn gebruikelijke drank, waarschijnlijk melk of 

thee (TR dronk nauwelijks alcohol) en ging aan een tafel zitten 

in een donkere hoek van de saloon. Op dat moment stond er 

een dronken cowboy aan de bar die zich vervelend tegenover 

de bezoekers gedroeg. In de jonge en toen nog magere TR met 

dat vreemde brilletje vond hij een makkelijk doelwit. Hij 

maakte luidruchtig grappen over zijn bril tegenover de andere 

gasten, terwijl TR ongestoord door at en af en toe glimlachte. 

Totdat de dronken cowboy riep dat TR voor iedereen in de 

saloon op een drankje zou trakteren. TR legde rustig zijn 

bestek neer, stond op en liep rustig naar de dronken cowboy 

toe. TR was een fervent bokser en zag dat de dronken cowboy 

met beide voeten dichtbij elkaar stond, een teken van een 

zwak zwaartepunt. Nog voordat de dronken cowboy doorhad 

wat er ging gebeuren sloeg TR hem met een ferme vuistslag 

bewusteloos tegen de grond. Toen de dronken cowboy 

eindelijk weer bij bewustzijn kwam vluchtte hij onder luid 

gelach van de aanwezigen de saloon uit, terwijl TR weer 

verder was gegaan met eten. 
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TR ontmoette indianen, cowboys, jagers en gelukszoekers. 

Hun verhalen, gewoonten en zijn eigen ervaringen 

inspireerden hem om weer te gaan schrijven. Hij schreef voor 

meerdere tijdschriften en publiceerde meerdere boeken 

waaronder zijn ervaringen als deputy sheriff in Ranch Life and 

the Hunting Trail.  

 

TR besefte ook dat het Wilde Westen zoals men het kende zich 

in zijn nadagen bevond. De industrialisatie en civilisatie 

drongen ook in Noord-Dakota door. De groeiende steden, 

waar dagelijks duizenden immigranten aankwamen, 

schreeuwden om voedsel. De invloed van de mens op de 

natuur was snel zichtbaar. Sinds de kolonisatie van het westen 

In 1957 werd TR's leven in Noord-Dakota in het stripboek 'Rough Rider', 

verbeeld. 
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waren meer dan 60 miljoen bizons vermoord en veel 

onaangeroerde prairies veranderd in boerderijen. TR, die hier 

zelf als veehandelaar aan meewerkte, zag echter met lede ogen 

de gevolgen op het landschap aan en pakte snel zijn rol als 

beschermer van het algemeen belang weer op.  

Hij organiseerde met succes zijn collega ranchers om de 

problemen van overbegrazing en andere gedeelde zorgen aan 

te pakken; zijn werk resulteerde in de vorming van de Little 

Missouri Stockmen's Association. Daarbij richtte hij de Boone 

and Crockett Club op met als doel om de grote jachtdieren en 

hun gebieden te beschermen. TR blijft een organisator; het 

bloed kruipt waar het niet gaan kan. De uitzonderlijk strenge 

winter van 1886-87 zorgde ervoor dat hij ruim de helft van 

zijn vee verloor en daarmee de helft van zijn $ 80.000,-- 

investering die hij had gedaan.  Dit was voor TR het laatste 

zetje waarop hij besloot terug te keren naar New York.  

 

Veel ambitieuze politici zouden de twee jaar in het afgelegen 

en woeste Noord-Dakota als een verspilling van tijd zien, TR 

was hier later kort over: ‘Zonder mijn ervaring in Dakota was 
ik nooit president geworden’. 
 

Opnieuw een les van TR voor politici in onze tijd. Veel politici 

hebben buiten hun bubbel, die vaak bestaat uit collega-politici 

en partijprominenten, vaak nauwelijks feeling met mensen die 

daarbuiten leven, maar die vaak wel direct de gevolgen voelen 

van besluiten die deze zelfde politici nemen. Dit werd recent 

nog eens pijnlijk duidelijk toen D66 fractievoorzitter Rob 

Jetten op zijn Instagram vol trots naar buiten bracht dat de 

kolencentrale in Amsterdam eerder zou worden gesloten. Op 

de foto is te zien hoe hij poseert, voor de kolencentrale, waar 

ook een D66 billboard te zien is met de tekst: ‘Wij halen hem 
weg!. Waar hij geen rekening mee hield was dat nog maar kort 

daarvoor de honderden werknemers hadden gehoord dat ze 

hun baan zouden verliezen.  
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I never won anything without hard labor and the exercise of my 

best judgement and careful planning and working long in 

advance. 
Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

 

 

5 Terug in de spotlights 

Het was zeer onwaarschijnlijk dat, hoewel hij ervan genoot, TR 

de rest van zijn leven zou slijten in een uithoek van de 

Verenigde Staten. Waarschijnlijk heeft de ramp die zijn vee 

trof ervoor gezorgd dat hij sneller terugkeerde in het 

middelpunt van de politiek. Bij zijn terugkomst in New York 

werd hij gevraagd door de Republikeinse partij om zich te 

kandideren als burgemeester van New York. In deze race 

waarin hij het opnam tegen de United Labour kandidaat Henry 

George en de Democratische kandidaat Abram Hewitt kwam 

de laatste als winnaar uit de race. TR kwam als verliezer uit de 

race omdat veel Republikeinse stemmers uit vrees voor Henry 

George strategisch stemden op Abram Hewitt. Bang dat zijn 

politieke carrière nu echt voorbij was richtte TR zich weer op 

het schrijven. In de volgende jaren publiceerde hij Life of 

Thomas Hart Benton (1887), Life of Gouverneur Morris (1888), 

Essays in Practical Politics (1888) en de eerste twee van de vier 

delen van The Winning of the West (1889). Deze laatste titel, 

over de kolonisatie van de Verenigde Staten, zou worden 

beschouwd als een van zijn beste werken waarvan er nu nog 

steeds veel worden verkocht.  

 

Ook privé had TR de nodige afleiding. Hij kwam weer in 

contact met Edith Kermit Carow zijn buurmeisje waarmee hij 
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samen met zijn broertje ruim twintig jaar eerder getuige was 

geweest van de begrafenisstoet van President Lincoln. Edith 

was de dochter van koopman Charles Carow en Getrude 

Elizabeth Tyler. Als tieners hadden ze al een korte romance 

gehad maar die vervaagde toen TR naar Harvard ging. Na het 

overlijden van zijn vrouw Alice worstelde hij met de vraag of 

hij nog wel een keer kon trouwen. Het voelde voor hem als het 

bedriegen van zijn overleden vrouw. Uiteindelijk trouwde 

Theodore met zijn oude buurmeisje, kort na zijn nederlaag bij 

de burgemeestersverkiezing, op 2 december 1886 in St. George’s Hanover Square Church in Londen, Groot-Brittannië. 

Het echtpaar ging wonen in hun nieuwgebouwde huis 

genaamd Sagamore Hill in Oyster Bay vlakbij New York. Tien 

maanden na hun huwelijk werd hun eerste zoon, Theodore jr., 

geboren.  

 

Ondertussen steunde TR openlijk de Republikeinse 

presidentskandidaat Benjamin Harrison die uiteindelijk ook 

gekozen werd tijdens de Nationale Conventie van 1888. In die 

Cartoon van TR als politiecommissaris 
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tijd werd het als onbeschaafd gezien als een president zelf 

campagne ging voeren. Een presidentskandidaat beperkte zijn 

rol tot bijvoorbeeld het schrijven van stukken in de krant, het 

houden van speeches vanuit zijn huis; activiteiten met weinig 

inspanning. Deze vorm van campagne werd ‘Front Porch’ 
campagne genoemd. Harrison was dus afhankelijk van 

mensen die hem steunden en hem overal in het land 

promootten. Harrison zou uiteindelijk de zittende 

democratische president Grover Cleveland verslaan. Op aandringen van TR’s vriend en congreslid Henry Cabot Lodge, 
benoemde de nieuwgekozen President Harrison TR als lid van 

de Civil Service Commission. Hierop verhuisde de familie 

Roosevelt naar Washington D.C. Voorgangers in deze 

commissie benaderden hun functie als sinecure. Geen 

verantwoordelijkheden maar wel een goed salaris en 

privileges.  

 

TR nam deze baan echter wel serieus en eiste strikte 

handhaving van wetten en regels, die door het 

ambtenarenapparaat uitgevoerd moesten worden. Een van 

die wetten die strikt nageleefd moest worden was de 

handhaving van cafés die op zondag gesloten dienden te zijn. 

Door steekpenningen aan agenten te betalen werd de wet niet 

gehandhaafd en waren veel cafés gewoon open. TR eiste dat 

de regels nageleefd werden, niet omdat hij tegen alcohol was, 

maar omdat er nu eenmaal een regel was.  

Deze overtuiging van TR staat in schril contrast met sommige 

bestuurders in onze tijd die recent bijvoorbeeld bekend 

maakten het boerkaverbod niet te zullen handhaven. Deze 

provocatie schoffeert enerzijds onze democratie, aangezien 

het boerkaverbod het gevolg is van een democratisch besluit, 

maar tegelijkertijd beschadigt het ook onze rechtstaat. Want 

blijkbaar hoeven we geen wetten meer te handhaven die ons 

niet aanstaan.  Zwichten we meteen voor een beetje 

weerstand? TR deed dit duidelijk niet. 
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Want het besluit van TR zorgde voor veel woede onder de, met 

name Duitse fabrieksarbeiders, omdat de zondag hun enige 

vrije dag was waarop ze naar het café konden. Ruim 30.000 

fabrieksarbeiders trokken boos de straat op. Niemand had 

verwacht dat TR zich zou laten zien. Toen een boze Duitser riep ‘Wo ist das Roosevelt?’ riep TR terug ‘Ich bin hier!’.  
 

TR’s onorthodoxe werkwijze zorgde er meerdere keren voor 

dat hij in aanvaring kwam met de kabinetsleden van President 

Harrison. President Harrison werd bij de verkiezingen in 1892 

verslagen door zijn voorganger President Grover Cleveland, 

de enige President die twee niet aaneengesloten termijnen 

diende als President. De inzet van TR was President Cleveland 

niet onopgemerkt gebleven en hij herbenoemde TR als lid van 

de commissie, wat vrij ongebruikelijk was. 

 

Tijdens de Presidentsverkiezingen van 1892 deed overigens ook voor het eerst ‘The People’s Party’ mee. Deze partij 

presenteerde zich als eerste politieke beweging vol trots als 

populistische partij. In de Zuidelijke Staten zette ze zich in 

tegen racisme en in de Noordelijke Staten streden ze tegen het 

doorgeslagen kapitalisme. Later zou TR een groot deel van 

hun populistische agenda uitvoeren, maar zover was het nog 

niet.  In zijn boek Kleine anti-geschiedenis van het populisme 

voert Anton Jäger dit dan ook als reden aan dat het begrip ‘populisme’ in de Verenigde Staten een veel positiever imago 
heeft als in Europa.  

 

Ondertussen was in 1889 zijn zoon Kermit geboren, in 1891 

zijn dochter Ethel en in 1894 zijn derde zoon Archibald. In 

1894 werd hij opnieuw gevraagd om zich kandidaat te stellen 

als burgemeester van New York. Ditmaal weigerde hij omdat 

zijn vrouw Washington D.C. niet wilde verlaten. Niet veel later 

had hij spijt van deze beslissing omdat dit een kans was 

geweest om zijn politieke carrière nieuw leven in te blazen. De 



32 

 

burgemeestersverkiezing werd gewonnen door de 

Republikein Wiliam Lafayette Strong die TR een positie 

aanbood als Politiecommissaris. Opnieuw ging TR enthousiast 

aan de slag, ditmaal met hervormingen van de New Yorkse 

politie. Zo initieerde hij jaarlijkse sporttesten, inspectie van 

vuurwapens, richtte de fietspolitie op en werden agenten 

voortaan gepromoveerd op basis van inspanning in plaats van 

politieke overtuiging. Daarnaast moderniseerde hij de politie 

met de installatie van telefoons in politiebureaus en werden 

voor het eerst vrouwen en Joden toegelaten bij de New Yorkse 

politie. ’s Nachts ging TR er vaak op uit om te controleren of 
agenten niet tijdens hun dienst sliepen. In deze rol werd TR 

vaak geportretteerd, als een soort Sherlock Holmes met een 

lange jas en een knuppel, struinend door de donkere straten 

van New York.  

 

Het was in deze tijd dat TR in contact kwam Jacob Riis. Riis 
was een Deense immigrant en journalist van de Evening Sun 
die net het boek How the Other Half Lives over de erbarmelijke 
omstandigheden van miljoenen arme, voornamelijk 
emigranten, inwoners van New York had gepubliceerd. Niet 
alleen beschreef Riis de omstandigheden van vele 
onfortuinlijke New Yorkers maar ook maakte hij met verborgen camera’s foto’s die nu nog steeds getuigen van de 
uitzichtloze situatie waar veel mensen zich toen in bevonden.  
Riis beschreef later in zijn autobiografie hoe TR naar zijn 
kantoor kwam en zijn visitekaartje overhandigde waarop hij 
had geschreven: ‘Ik heb je boek gelezen en ik kom je helpen’. 
Volgens Riis had niemand ooit zo geholpen zoals TR dat deed. 
Dankzij de samenwerking van Riis en TR werden 
huurcommissies ingesteld, het aantal fabrieksinspecteurs 
verhoogd, huisjesmelkers aangepakt en schimmige herbergen 
gesloten. Als gevolg van het boek zou in 1895 New York State 
Tenement House Act van kracht worden, waarin voor het 
eerst eisen werden gesteld aan huisvesting, zoals 
aanwezigheid van daglicht en voldoende ventilatie. In de twee 
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jaar dat ze samenwerkten groeide een sterke band die tot het 
overlijden van Riis in 1914 zou standhouden.  

 
Foto gemaakt door Jacob Riis van een gezin. In een kamer wonen, eten en 

slapen was heel gebruikelijk. 

 

Op de Republikeinse Conventie van 1896 steunde Roosevelt 

Thomas Brackett Reed maar uiteindelijk werd William 

McKinley genomineerd en gekozen als de 25e president van de 

Verenigde Staten. Opnieuw was het zijn goede vriend Henry 

Cabot Lodge, die inmiddels zelf senator was, die een goed 

woordje deed bij President McKinley voor TR. McKinley 

benoemde hierop TR tot onderminister voor de Marine in 

1897. TR had het geluk dat de minister van Marine John D. 

Long meer oog had voor de formaliteiten van zijn functie en 

dat hij kwakkelde met zijn gezondheid, waardoor TR 

uiteindelijk vaak de functie van minister bekleedde. TR was 

door het werk aan zijn boek The Naval War of 1812 zich 

bewust van de noodzaak van een sterke vloot. TR vond in 

marineofficier Alfred Thayer Mahan, schrijver van het boek 

The Influence of Sea Power upon History, een bondgenoot. 
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Mahan was er namelijk van overtuigd dat het hebben van een 

sterke vloot een voorwaarde was voor een wereldmacht. Hij 

verwees in zijn boek naar voorbeelden uit het verleden zoals 

de Nederlanden in de Gouden Eeuw en de opkomst het Britse 

Koninkrijk. De Verenigde Staten hadden op dat moment de 

vijfde vloot ter wereld met drie moderne stalen 

oorlogsschepen waarbij de nummer één, Groot-Brittannië, 

over 24 van dergelijke moderne slagschepen beschikte.  Door 

de afwezigheid van zijn minister had TR in veel zaken de vrije 

hand. Hij gaf opdracht tot het bouwen van nieuwe schepen en 

scheepswerven en nam veel nieuwe matrozen aan. ‘De 
voorbereidingen op oorlog is de beste garantie voor vrede’ 
stelde TR.  

 

Het was dan ook in deze periode dat TR bij President McKinley 

benadrukte dat de Spaanse dominantie in Midden- en Zuid-

Amerika een gevaar was voor de veiligheid van de Verenigde 

Staten. In het bijzonder was TR ervan overtuigd dat de 

Spaanse aanwezigheid in Cuba niet geaccepteerd kon worden. 

TR hield daarvoor het volgende pleidooi over de positie van Cuba: ‘Ik zou de oorlog met Spanje vanuit twee gezichtspunten 

beschouwen: ten eerste op grond van zowel de mensheid als het 

eigenbelang om zich in te zetten voor de Cubanen, en om nog 

een stap te zetten naar de volledige bevrijding van Amerika van 

de Europese heerschappij; ten tweede, de kans om de 

verbeteringen van onze strijdkrachten en marine in de praktijk 

uit te proberen’.  
 

Maar niet iedereen was direct overtuigd van de noodzaak om 
een oorlog met Spanje aan te gaan. Toen op 15 februari 1898 
het Amerikaanse slagschip de USS Maine in de haven van 
Havana explodeerde, waarbij 258 Amerikanen omkwamen, 
riep TR op om Spanje de oorlog te verklaren. 



35 

 

Het wrak van de USS Maine in de haven van Havana, Cuba. 

President McKinley zocht echter naar diplomatieke oplossingen. ‘Ik heb de doden opgestapeld gezien bij Antietam 

en dat wil ik niet nog een keer zien’, en hij wees daarmee 

militaire interventie af. Zonder overleg met President 

McKinley of zijn Minister Long stuurde TR orders naar 

verschillende marineschepen om zich voor te bereiden op 

oorlog met Spanje. Nadat President McKinley de hoop op een 

vreedzame oplossing had opgegeven vroeg hij op 25 april 

1898 het Congres om Spanje de oorlog te verklaren. Op 1 mei 

vernietigde de Amerikaanse vloot, zonder één Amerikaans 

leven te verliezen, de Spaanse vloot bij de haven van Manilla. 

Admiraal Dewey verklaarde later dat deze overwinning alleen 

maar mogelijk was geweest door de eerdere orders van TR.  

 

De populariteit van TR onder het Amerikaanse publiek was al 

groot door zijn actieve aanpak van corruptie en misstanden, 

waar de politiek vroeger weinig oog voor had gehad, maar 

steeg door zijn brutale maar succesvolle aanpak van, in dit 

geval, buitenlandse aangelegenheden. Tegelijkertijd waren er 

ook telkens meer politici, ook binnen zijn eigen partij, die met 

argusogen zijn populariteit zagen toenemen.  
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I hate people talk the big talk and don’t deliver. I’ve been out 
here for a long time saying that we need a war. I have now to 

deliver my self’ 
Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

 

 

6 Rough Riders 

Cuba was in 1492 ontdekt door Christoffel Columbus, de 

ontdekkingsreiziger die bekend is geworden door zijn 

ontdekking van Amerika. De Spaanse Conquistador Diego 

Velázquez de Cuellar veroverde in 1511 het eiland en stichtte 

de stad Havana. Binnen 100 jaar waren alle oorspronkelijke 

inwoners overleden aan, voor hen onbekende, ziektes of 

vermoord. Hierop importeerde Spanje slaven uit Afrika om het 

eiland te exploiteren. Tot in de 19e eeuw bleef Cuba een 

Spaanse kolonie en sloeg men in meerdere opstanden van de 

Cubanen hardhandig neer.  Opstandelingen werden in 

concentratiekampen gestopt waar uiteindelijk naar schatting 

200.000 Cubanen zouden sterven. De Amerikaanse pers 

schreef veel over de Cubaanse vrijheidsstrijd en trok dan ook 

veel vergelijkingen met de Amerikaanse Revolutie. Hierdoor 

leefde er veel sympathie voor de Cubaanse zaak onder de 

Amerikaanse bevolking. Met het uitbreken van de Spaans-

Amerikaanse oorlog veranderden de kansen voor de 

Cubaanse vrijheidsstrijders. Na de eerste oorlogshandelingen 

op zee bereidde de Verenigde Staten zich voor op een invasie 

van Cuba om de Spaanse overheersing te verjagen.  
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In tegenstelling tot de Amerikaanse vloot was het leger klein 

en onderbemand. Sinds de Mexicaans-Amerikaanse oorlog 

van 1847-1848, die eindigde met Vrede van Guadeloupe 

Hildalgo, kende de Verenigde Staten geen dreiging meer van 

buitenaf. Met uitzondering van de Amerikaanse Burgeroorlog 

was het Amerikaanse leger dus nooit echt groot. President 

McKinley was daarom genoodzaakt om 125.000 vrijwilligers 

op te roepen. De vrijwilligers werden verzameld in vier 

gebieden, Arizona, New-Mexico, Texas en Oklahoma. De 

oproep was zo succesvol zodat het niet de moeilijkheid was 

om mensen te vinden maar om ze juist af te wijzen. Ook was 

de opkomst heel divers, van veteranen en studenten, een 

tenniskampioen en Britse polospeler tot cowboys en indianen. 

Legerarts en Kolonel Leonard Wood was de commandant van 

de nieuwgevormde eenheid die al snel de bijnaam Rough 

Riders kreeg omdat veel vrijwilligers uitzonderlijke ruiters 

waren. Rough Riders was eerder een naam die gebruikt werd 

door Buffalo Bill voor de promotie van zijn westernshows.  

Ondertussen had TR, de officieuze architect van de 

Amerikaans-Spaanse oorlog, zichzelf ook aangemeld als 

TR tussen zijn Rough Riders 
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vrijwilliger bij de Rough Riders en liet een eigen uniform 

maken door de gerenommeerde kledingmaker Brook 

Brothers. Zijn vrouw en veel vrienden hadden hem gesmeekt 

niet deel te nemen aan de strijd en waarschuwden hem dat zijn 

politieke carrière hierdoor wel eens ten einde kon komen. TR 

was altijd al een man van actie en avontuur geweest en daarbij 

voelde hij zich ook moreel verplicht om zijn bijdrage te leveren 

in plaats van veilig in Washington achter te blijven. Tenslotte 

wist TR dat zijn eigen vader altijd spijt had gehad dat hijzelf 

geen actieve militaire rol had vervuld in de Amerikaanse 

Burgeroorlog.  

 

TR werd als Luitenant-Kolonel aangesteld nadat hij had 

geweigerd om als commandant van het regiment te fungeren 

omdat hij zichzelf nog te onervaren vond. Op het advies van 

TR was Leonard Wood aangesteld en fungeerde hijzelf als 

tweede man onder Kolonel Wood. TR gebruikte zijn politieke 

invloed om de Rough Riders te voorzien van goede uniformen 

en moderne wapens. Op 6 mei 1898 trad TR terug als 

onderminister van de Marine om zich volledig te richten op ‘zijn’ Rough Riders. TR schreef later in zijn autobiografie dat 

zijn ervaringen bij de New York National Guard erg van pas 

kwamen bij de training van zijn mannen. Hoewel TR een 

officiersrang had weigerde hij de privileges die daarbij 

hoorden en sliep hij in een tent tussen zijn manschappen en at 

hij dezelfde maaltijden. Na een korte training vertrokken de 

eerste 1060 Rough Riders op 29 mei 1898 met de trein naar 

Tampa in Florida, vanwaar ze zouden overvaren met het schip 

Yucatan naar Cuba. Al vanaf de start van de operatie stuitte 

men op veel organisatorische problemen. Er waren niet 

genoeg slaapplaatsen in Tampa voor de mannen en niet alle 

Rough Riders en veel paarden konden niet worden verscheept 

naar Cuba. Doordat niet alle paarden verscheept konden 

worden zou een groot deel van de cavalerie te voet ten strijde 

moeten trekken. Veel Rough Riders werden, nog voordat ze 
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überhaupt in actie waren gekomen, ziek of stierven zelfs aan 

malaria of aan de gele koorts. Echter volgens TR hadden deze 

tegenslagen nauwelijks een negatieve uitwerking op de 

moreel van de mannen.  

 

TR landde op 23 juni 1898 met de eerste Rough Riders op het 
strand van Daiquiri. Hoewel er geen Spanjaard te bekennen 
was verliep de landing chaotisch. De paarden moesten naar 
wal zwemmen waar uiteindelijk een van de twee paarden van 
TR, genaamd ‘Rain in the Face’, verdronk. Er was een tekort 
aan alles. De schaarse munitie en voedsel werden verdeeld 
terwijl ze hun kamp opbouwde. De volgende dag gingen de 
eerste verkenners richting de plaats Siboney. Al snel kwamen 
de verkenners terug met het nieuws dat ze ten noorden van 
Siboney een Spaanse buitenpost hadden ontdekt die de naam 
Las Guasimas droeg. Tegen de middag kreeg TR het bevel om 
de ontdekte vijand te elimineren omdat de geruchten de ronde 
deden dat de Spanjaarden zichzelf aan het ingraven waren. De 
Cubaanse bondgenoten die met circa 250 mannen het 
Amerikaanse expeditieleger vergezelden spraken deze 
geruchten tegen en waren ervan overtuigd dat de Spanjaarden 
bezig waren om hun positie te verlaten. Toch besloot Generaal 
Young, de Amerikaanse opperbevelhebber in Cuba, om niet te 
wachten met de aanval.  
 
De Spanjaarden kenden de omgeving beter en hadden een 
betere positie, Young was bang dat langer wachten de situatie 
alleen maar slechter zou maken. De volgende ochtend brak de 
Slag om Las Guasimas los.  
 
TR beschreef zijn ervaringen in zijn boek ‘The Rough Riders’ 
later als volgt: ‘De dichtheid van de jungle en het feit dat ze 
absoluut reukloos poeder gebruikten, maakten het 

buitengewoon moeilijk om precies te plaatsen waar de 

Spanjaarden verscholen waren. Bijna onmiddellijk begon 

Generaal Young, die altijd zo dicht mogelijk bij zijn vijand wilde 

komen, zijn troepen naar voren te duwen. Ze werden aan beide 

kanten van de weg ingezet in zo’n dicht begroeid oerwoud, dat 
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je alleen hier en daar wat vooruit kon kijken. Door het oerwoud 

liepen hier en daar draadafscheidingen en toen de troepen bij 

de rand kwamen, kwamen ze steile hoogten tegen. De mannen 

werden uiterst dapper geleid, zoals Amerikaanse officiers altijd 

hun mannen leidden; en de mannen volgden hun leiders met de 

geweldige moed die altijd werd getoond door de Amerikaanse 

soldaten. Er waren geen achterblijvers onder hen terwijl ze zo 

koelbloedig mogelijk hun vuurdiscipline perfectioneerden. 

Majoor Bell brak zijn been door een schot maar bleef zijn 

mannen commanderen. Kapitein Knox werd in de buik 

geschoten. Hij bleef enige tijd bevelen aan zijn troepen geven en 

weigerde dat zijn mannen hem naar achteren hielpen. Zijn 

eerste-luitenant, Byram, werd zelf neergeschoten, maar bleef 

zijn mannen leiden tot zijn wond en de hitte het wonnen en hij 

flauwviel. De opmars werd met de grootste energie naar voren 

geschoven onder het oog van generaal Young, totdat de 

stemmen van de vijand achter de schansen te horen waren. De 

Spanjaarden bleven heel zwaar schieten totdat onze mannen de 

schansen beklommen, toen vluchtten de Spanjaarden weg’.  
 

Beide partijen claimden de overwinning. De Spanjaarden 
omdat ze ordelijk konden terugtrekken van de kust en zo 
buiten het schootsveld kwamen van de Amerikaanse Marine. 
De Amerikanen omdat ze naar hun mening een doorbraak 
hadden geforceerd. TR constateerde dat het moreel onder zijn 
mannen na de Slag om Las Guasimas enorm was gestegen. TR 
werd daarbij gepromoveerd tot Kolonel en nam het bevel over 
het regiment over.  
 
Hoewel TR positief was over de eerste schermutselingen zijn 
historici echter minder lovend over de strategie van de 
Amerikaanse Generaal Young. Indien de Spanjaarden besloten 
hadden om stand te houden dan was het nog maar de vraag of 
er een doorbraak zou zijn geforceerd. Waarschijnlijk was het 
aantal Amerikaanse slachtoffers dan ook veel hoger geweest. 
Het Cubaanse terrein wat bestond uit onbegaanbare jungles 
zorgde ervoor dat de Amerikanen een andere tactiek moesten 
gebruiken. Een slagveld waarbij de beide partijen strak in het 
gelid, soms begeleid door een fanfare, al schietend op elkaar 
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afmarcheerden was hier zinloos; de moderne manier van 
oorlog voeren was hier geboren.   
 

Na de slag om Las Guasimas trokken de Amerikanen op 
richting Santiago de Cuba waar net buiten de stad, bij de rivier 
Rio San Juan, op 1 juli de Slag om San Juan Hill plaatsvond. De 
Spaanse Generaal Linares maakte de fout door op de hoogtes 
bij San Juan slechts 760 soldaten achter te laten. In de stad 
Santiago de Cuba hield hij nog circa 10.000 man in reserve. De 
stad was echter lastiger te verdedigen dan de hoogtes buiten de stad. Een van de hoogtes was genaamd Kettle Hill. TR’s 
Rough Riders voerden samen met het 3e en 10e Cavalerie 
Regiment een aanval uit op Kettle Hill maar werden met grote 
verliezen teruggedreven. Bij een tweede aanval kregen ze 
dekking van drie Gatling-Guns (het eerste type 
machinegeweer) die de Spanjaarden onder vuur namen.  De 
laatst levende Rough Rider Jesse D. Langdon vertelde later: ‘We 

werden onder vuur genomen door de Spanjaarden, maar het 

was niet veel, want vlak voordat we begonnen met de aanval, 

openden de Gatling-guns het vuur, vanaf de voet van de heuvel. 

Iedereen riep: ‘De Gatlings! The Gatlings!’ En daar gingen we. De 

Gatlings hebben veel Spanjaarden op de top van de heuvel 

neergemaaid. We hadden Kettle Hill nooit kunnen innemen als 

we de Gatling-guns van Parker niet hadden gehad’.  
 

Nadat de Kettle Hill was ingenomen riep TR zijn mannen bij 
elkaar om zo snel mogelijk ondersteuning te bieden aan de 
gevechten die in het dal voortduurden. ’Volg mij’: riep TR.  TR 
werd echter door Generaal Summer boos naar zijn positie 
teruggestuurd, omdat hij nog een tegenaanval verwachtte van 
de Spanjaarden op Kettle Hill. De Spanjaarden voerden 
inderdaad nog een tegenaanval uit om de hoogtes rond 
Santiago de Cuba te heroveren, maar zonder resultaat. Na de 
Slag om San Juan Hill omsingelden de Amerikanen, die grotere 
verliezen hadden geleden dan de Spanjaarden, Santiago de 
Cuba. Tijdens het twee weken durende beleg kwamen de 
strijdende partijen op 4 juli overeen dat 20.000 burgers de 
stad mochten verlaten. Daarna begonnen de Amerikanen met 
het continue bestoken van de stad met mortieren, Gatling-
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guns en kanonnen van de Amerikaanse vloot die de haven van 
Santiago de Cuba hadden geblokkeerd.  
 

TR op zijn paard Texas voorop bij de slag om Kettle Hill. Schilderij door Mort 

Kunstler 

Hoewel de Spanjaarden het zwaar hadden was de situatie 

onder de Amerikanen niet veel beter. Veel Amerikanen waren 

niet gewend aan het tropische klimaat en de vele 

muggenplagen. Uiteindelijk brak ook nog eens de gele koorts 

uit onder de Amerikanen. Op 13 juli begonnen de 

vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen. Hierin 

werd afgesproken dat de Spanjaarden zich ordelijk mochten terugtrekken. Het woord ‘overgave’ werd nadrukkelijk niet 
gebruikt. Op 17 juli verlieten de Spaanse troepen Santiago de 

Cuba. Ondertussen leden al 4.000 Amerikaanse soldaten aan 

malaria en pleitte men ervoor om de zieke soldaten te 

evacueren.  

 

De Spanjaarden waren inmiddels echter niet alleen op Cuba 

verslagen maar ook op een andere Spaanse kolonie, aan de 
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andere kant van de wereld, de Filipijnen. Daarnaast was een 

groot deel van de Spaanse vloot verloren gegaan en was de 

situatie voor de Spanjaarden uitzichtloos.  Op 12 augustus 

kwamen de partijen een wapenstilstand overeen waarna, 

onder leiding van de Franse regering, moeizame 

vredesbesprekingen begonnen. Op 10 december 1898 werd 

het vredesverdrag, het Verdrag van Parijs, ondertekend. De 

Spaanse Koloniën, de Filipijnen, Guam en Puerto Rico werden 

overgedragen aan de Verenigde Staten en Cuba werd een 

Amerikaans protectoraat.   

 

Terwijl de wapenstilstand was getekend eiste TR dat zijn 

soldaten, waarvan velen niet meer in staat waren om te 

dienen, terug naar huis werden geëvacueerd. Uiteindelijk 

zouden de Rough Riders naar een kamp in Long Island worden 

geëvacueerd waar TR en zijn mannen kort in quarantaine 

werden gehouden uit vrees voor een uitbraak van de gele 

koorts.  

 

Toen de soldaten uit Cuba weer in New York aankwamen, 

stond de Nederlander Abraham Kuyper, de oprichter van de 

Anti Revolutionaire Partij (ARP) en latere Minister-President, 

op de kade te kijken. Net als TR was Abraham Kuyper een man 

met een missie en met veel verschillende beroepen. Zo viel het 

Kuyper, die van oorsprong dominee was, op dat predikanten 

de teruggekomen soldaten publiekelijk in gebed voorgingen. 

Later sprak hij zijn waardering uit dat zoveel Amerikanen hun 

geloof in het openbaar beleden. Wel maakte hij daarbij de 

opmerking dat het Christelijke geloof van de Amerikanen vaak 

wat oppervlakkig was. Net als TR werd ook Kuyper in die tijd 

door de gevestigde orde in Nederland met wantrouwen bekeken. Waar TR opkwam voor de ‘Plain folks’ had Kuyper 

ook oog voor het gewone volk die hij ‘De kleyne luyden’ 
noemde. In 1917 hield Kuyper een toespraak genaamd ‘De 

Kleyne Luyden’ waarbij hij de volgende definitie van de titel 
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gaf: ‘doortastende, ijverige burgers, die steeds doende en bezig 
waren, om van den dag op den morgen te leven’. Deze 

omschrijving zou ook prima gebruikt kunnen worden voor TR’s ‘Plain folks’. Allebei maakten ze zich hard voor sociale 

kwesties zoals betere bescherming van arbeiders, de strijd 

tegen armoede en de uitbreiding van het kiesrecht. Net als TR 

wordt Kuyper vaak bestempeld als populist. In de VPRO 

documentaire De ijzeren eeuw vergeleek biograaf Jeroen Koch 

Kuyper dan ook met Pim Fortuyn. Een aantal jaren later 

maakte Kuypers dochter Henriëtte een reis door de Verenigde 

Staten waarbij ze bij terugkomst haar ervaringen beschreef in 

het boek Een half jaar in Amerika. Inmiddels was TR president 

geworden en Abraham Kuyper een uitgesproken fan van hem. 

Zo schreef hij zijn dochter tijdens haar reis: ‘Schrijf nu eens je 
indruk van Roosevelt’ en ‘Ik houd van die man. Hij is zoo flink en 
zelfstandig’.  
 

Abraham Kuyper was niet de enige Nederlandse politicus die 

onder de indruk van TR was. Hoewel hij een liberaal was keek 

Fridolin Marinus Knobel ook vol op naar TR. Knobel reisde in 

1902 door de Verenigde Staten en beschreef later uitgebreid 

over zijn ervaringen en zijn ontmoeting met TR in zijn boek 

Dwars door het land van Roosevelt.  

Knobel geeft ook een aardige omschrijving van wat het 

betekent om president te zijn: ‘Zijn beroep is weten, op de 
hoogte zijn van kwesties die Amerika raken. Kent men toevallig 

bijzonderheden van enkele daarvan, dan wekt verbazing het 

weinige dat hij niet weet. De ingewijde kan van hem dan nog 

leren. Hij is raadsman der wetgevende macht, opperbevelhebber 

van leger en vloot, voorzitter van de ministerraad, bestuurder 

van de betrekkingen met het buitenland en hoofd van het volk. 

Hij moet maaltijden aanrichten en twisten tussen zijn 

ambtenaren beslechten, senatoren ontvangen en 

staatsbetrekkingen vergeven, ook die van weinig belangrijke 

aard. Hij moet afgevaardigden te woord staan en luisteren naar 
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de klacht van de eerste de beste burger, feestelijkheden 

bijwonen en aan iedereen de hand geven: een kunst die oefening 

eist, wil hij niet lijden aan een gezwollen rechterhand 

 

Het imperialistische trekje van TR was echter hetgeen waar 

Kuyper minder enthousiast over was. Toch heeft de 

oorlogservaring van TR enorm bijgedragen aan zijn 

populariteit onder het Amerikaanse volk. TR beschreef zelf 

zijn herinneringen aan Kettle Hil als: ‘De grootste dag van mijn 
leven’. Door hun onverschrokkenheid en moed was het aantal 

slachtoffers onder de Rough Riders hoger dan onder de andere 

reguliere eenheden. TR benadrukte dat onder gesneuvelde 

Rough Riders het relatief veel officieren betrof, wat hun moed, 

om hun mannen te leiden, in plaats van anderen het vuile werk 

te laten opknappen, bevestigde.  

 

In 2001 zou President Clinton postuum TR de hoogste 

militaire onderscheiding toekennen, de Medal of Honor voor 

zijn getoonde moed. Al tijdens de oorlog was TR al 

genomineerd en daarbij lobbyde hij zelf ook actief voor deze 

onderscheiding. In zijn autobiografie heeft TR een aantal 

aanbevelingen van collega officieren als bijlage opgenomen. 

Maar veel hogere militairen ergerden zich aan TR’s gebruik 

van zijn bekendheid om bijvoorbeeld misstanden binnen het 

leger openbaar te krijgen. Dit deed TR echter uit oprechte zorg 

voor zijn soldaten.  Daarbij zagen ze de vrijwilligers die 

deelnamen aan de strijd op Cuba als buitenstaanders en niet 

als onderdeel van het leger.  
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It’s hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. 
Theodore Roosevelt 

 

Complaining about a problem without proposing a solution is 

called whining. 

Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

7 Een politiek risico 

Zodra TR weer terug was in de Verenigde Staten vreesden veel 

Republikeinse opponenten dat hij, nu hij ambteloos burger 

was, zich in de landelijke politiek zou storten. Kort nadat TR 

Campagneposter met TR als Rough Rider 
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weer terug was in de Verenigde Staten vroeg Congreslid 

Lemuel E. Quigg hem om zich kandidaat te stellen voor het 

gouverneurschap van de staat New York. De zittende 

Republikeinse gouverneur Frank S. Black was erg impopulair. 

De New Yorkse senator Thomas Platt, die tevens de 

Republikeinse partijvoorzitter was, steunde met tegenzin de 

kandidatuur van TR, omdat hij bang was dat TR hem mogelijk 

dwars zou zitten, maar ook omdat hij geen alternatief had. Met 

grote meerderheid zou TR uiteindelijk worden gekozen als 

Republikeinse kandidaat, waarna hij het opnam tegen de 

Democratische kandidaat Augustus van Wyck. Van Wyck was 

een populaire gerespecteerde rechter waardoor TR in zijn 

campagne alle zeilen moest bijzetten. Hij maakte dan ook 

gebruik van zijn heldenstatus, die hij had verworven sinds de 

Spaans-Amerikaanse oorlog. Zo werd hij op campagne 

continue vergezeld door Rough Riders in uniform en bij elke 

stop, alvorens hij begon met speechen, blies een trompettist ‘de aanval’. Uiteindelijk zou TR de verkiezingen met slechts 

1% verschil weten te winnen.  

 

Het gouverneurschap was een leerzame periode voor TR. Een 

periode waarin hij veel leerde over economische kwesties, 

maar ook het politieke handwerk verfijnde. Ondertussen was 

TR nog altijd een sportief persoon. Een van de eerste acties die 

hij ondernam toen hij zijn ambtswoning betrok was het 

verwijderen van de biljarttafel om hier een worstelmat neer te 

laten leggen.  

 Aan het begin van TR’s periode had Senator Platt nog de hoop 
dat door zijn steun hij enige invloed op TR had, maar hij kwam 

al snel bedrogen uit.   TR begon direct met de aanpak van 

corruptie en monopolies, zonder hierbij rekening te houden 

met het establishment. Dit ondanks het feit dat deze vaak 

bestond uit prominente Republikeinen die liever zagen dat de 

overheid zich zo minmogelijk bemoeide met hun fabrieken en 
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hun bedrijfsvoering. Hij pakte de misstanden in fabrieken aan, 

zorgde ervoor dat kinderen en vrouwen minder lange dagen 

in de fabrieken behoefden te werken en legde grote bedrijven 

belastingen op die voorheen nog waren vrijgesteld. Ook 

zorgde TR ervoor dat de natuurgebieden in zijn staat, het 

Catskillsgebergte en het Adirondacksgebergte, beter werden 

beschermd. Daarnaast begon TR met het houden van twee 

persconferenties per dag. Iets wat voorheen nog nooit was 

gebeurd. Zijn aanpak en stijl van besturen viel erg in de smaak 

bij de middenklasse, maar niet bij Senator Platt. TR had als 

gouverneur de bevoegdheid om een groot aantal publieke 

functies te benoemen. Senator Platt stond erop dat hij 

geraadpleegd werd bij deze benoemingen. TR deed dit, maar 

nam uiteindelijk altijd zijn eigen beslissingen. Al snel kwam 

senator Platt erachter dat TR steeds zijn eigen zin deed en 

vervolgens ging hij op zoek naar een meer volgzame 

gouverneur.  Alleen moest hij eerst nog van TR afkomen. 

 

Deze kans deed zich voor toen de huidige vicepresident Garret 

Hobart op 21 november 1899 ogenschijnlijk plotseling 

overleed. Hobart was al sinds eind 1898 ziek, maar hield dit 

lange tijd verborgen. Pas een half jaar later kwam naar buiten 

dat hij ziek was. Mark Hanna, een senator die bevriend was 

met President McKinley, liet de pers weten dat de 

vicepresident snel beter zou worden en ook gewoon de 

running mate bij de verkiezingen van 1900 zou zijn. Echter 

Hobart overleed. De grondwet had niet voorzien in een 

dergelijke situatie, waardoor President McKinley de laatste 

maanden van zijn eerste termijn als President het zonder een 

vicepresident moest stellen. Voor de verkiezingen moest er 

echter nog wel een nieuwe running mate gevonden worden. 

 

Senator Platt zag een perfecte manier om TR weg te 

promoveren. TR wuifde direct het voorstel van Platt weg en 

zei ‘Ik wil alles liever zijn, bijvoorbeeld professor geschiedenis, 
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in plaats van vicepresident’. TR genoot van zijn actieve rol als 

gouverneur en moest er niet aan denken om dit te moeten 

verruilen voor het vicepresidentschap.  

Het vicepresidentschap was toen nog veel meer dan nu: een 

puur ceremoniële taak, wat vaak werd gezien als het einde van 

een politieke carrière. Politicus Daniel Webster sloeg in 1839 

al een aanbod af om vicepresident te worden met de woorden 

‘ik stel voor dat ik pas word begraven als ik overleden ben’. 
Thomas Marshall, vicepresident van 1913 tot 1921 

verwoordde het als volgt: ‘er waren eens twee zonen. De ene 
liep weg en ging naar zee en de andere werd vicepresident. Van 

beiden is nooit meer iets vernomen’. Maar Platt speelde een 

handig politiek spel en begon zonder medeweten van TR met 

het vergaren van steun voor het vicepresidentschap van TR. 

Dit was niet moeilijk gezien de grote populariteit van TR. Hij 

plaatste zelfs advertenties waarop de roep om TR als 

vicepresident telkens sterker werd. Toen TR het podium 

beklom bij de Republikeinse conventie schreeuwden 

duizenden mensen ‘We want Teddy!’ waarop hij bij acclamatie 

werd gekozen. Een van de weinigen die hier niet blij mee was, 

was senator Mark Hanna die een hartstochtelijke hekel aan TR 

had: ‘Beseft niemand dat er maar één leven zit tussen die gek en 
het presidentschap?’.  
 

Ondanks het feit dat TR eigenlijk geen vicepresident wilde 

worden wierp hij zich vol overgave op de campagne. Hij gaf 

tijdens de campagne 673 speeches in 567 plaatsen en reisde 

hiervoor 35.000 kilometer.  Mede dankzij de grote populariteit 

van TR werd McKinley herkozen als President.  Toen een 

journalist TR feliciteerde met zijn verkiezing als vicepresident 

antwoordde TR: ‘doe dit alsjeblief niet, dit betekent mijn 
politieke einde’. Voor TR begon er een periode van duimendraaien en verveling. ‘Wat een zinloze taak heb ik’ en 

‘een opstap naar vergetelheid’ schreef TR zijn vrienden. De 

energieke man die omwille van zijn dadendrang ook wel de 
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‘locomotief met een broek aan’ werd genoemd was nu 

veroordeeld tot niets doen. Een rol die hem erg ongelukkig 

maakte.  

 

Kort na de inauguratie maakt president McKinley samen met 

zijn vrouw een zes weken durende rondreis door de 

Verenigde Staten. Het was de bedoeling om de rondreis af te 

sluiten met een bezoek aan de Pan-Amerikaanse 

wereldtentoonstelling die werd gehouden van 1 mei 1901 tot 

1 november 1901. Ruim 8 miljoen bezoekers, gelijk aan 10% 

van toenmalige Amerikaanse bevolking, zouden hun ogen 

uitkijken op de wonderen van de techniek en wetenschap. De 

gehele tentoonstelling was verlicht met wisselstroom die 40 

kilometer verderop was opgewekt bij de Niagara Watervallen. 

Door ziekte van de first-lady werd besloten dat president 

McKinley de wereldtentoonstelling pas begin september van 

dat jaar zou bezoeken. Op 5 september hield McKinley een 

speech voor een 

menigte van ongeveer 

50.000 mensen 

waarin hij de plannen 

voor zijn tweede 

termijn uiteenzette. 

Zijn focus zou onder 

andere liggen op het 

nastreven van de 

belangen van 

Amerikaanse 

bedrijven in het 

buitenland. Een van de 

toehoorders was Leon 

Czolgosz, een 28-jarige 

Amerikaan met Poolse 

wortels. Czolgosz werd echter niet geïnspireerd door de 

plannen van president McKinley. Czolgosz was eerder 

Aanslag op President McKinley 
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geïnspireerd door de Italiaanse anarchist Gaetano Bresci die 

een jaar eerder de Italiaanse koning Umberto I had vermoord. 

Geduldig wachtte Czolgosz zijn kans, die de volgende dag zou 

komen, af. Toen stond President McKinley voor de Tempel van 

Muziek om bewonderaars de hand te schudden. Czolgosz 

stond in de rij met in zijn hand een zakdoek waarin hij zijn 

vuurwapen verborg. Toen hij aan de beurt was en President 

McKinley hem de hand reikte schoot Czolgosz hem tweemaal 

in zijn buik. President McKinley bleef onbeweeglijk staan 

terwijl de menigte zich woedend op Czolgosz wierp. Nog 

voordat McKinley werd afgevoerd riep hij de menigte toe om 

het leven van Czolgosz te sparen.  

 

De dokters deden er alles aan om de kogels te verwijderen. 

Een van de kogels konden ze echter niet vinden. Hoewel er op 

de wereldtentoonstelling een röntgenapparaat werd 

tentoongesteld durfde men het niet aan om deze uit te 

proberen op de president. TR was op het moment van de 

aanslag te gast bij een viswedstrijd bij Lake Champlain. Die 

avond was hij aanwezig bij een feest in de buitenlucht bij oud-

gouverneur van Vermont Nelson Fisk. Op een bepaald 

moment werd Fisk naar binnen geroepen voor telefoon. Kort 

daarna riep hij TR binnen. Zodra TR hoorde van de aanslag 

verliet hij halsoverkop het feest, waar de sfeer tot het nulpunt 

was gedaald. Veel gasten kenden president McKinley 

persoonlijk. Vier jaar eerder was hij ook aanwezig geweest bij 

hetzelfde feest van Fisk.  

 

Toen TR in het ziekenhuis bij president McKinley aankwam 

waren de artsen erg positief en leek het erop dat de president 

zou herstellen. Opgelucht vertrok TR naar het 

Adirondacksgeberte in de staat New York om zijn vakantie te 

hervatten. Toen TR een aantal dagen later in de bergen aan het 

wandelen was zag hij in de verte een boodschapper aan komen 

rennen. Dit was het moment dat hij begreep dat zijn leven 
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voorgoed zou veranderen. De situatie van McKinley was sterk 

verslechterd en de artsen konden niets meer voor hem doen. 

Op 14 september stief McKinley. Het overlijden van McKinley 

kwam voor het Amerikaanse volk als een donderslag bij 

heldere hemel, vooral omdat de artsen tot het einde toe 

positief waren over het herstel van de president. Op die dag 

werd TR in Buffalo beëdigd als 26e president en was hiermee, 

met zijn 42 jaar tevens de jongste president ooit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

The action of President Roosevelt in entertaining that 

nigger will necessitate our killing a thousand niggers in the 

South before they learn their place again. 

Senator Ben Tillman 

 

 

I would not lose my selfrespect by fearing to have a man like 

Booker T. Washington to dinner even if it cost me every 

political friend I have got 

Theodore Roosevelt 

 

8 Een Cowboy als President 

‘That damned Cowboy is president!’ zou senator Mark Hanna 

hebben uitgeroepen toen president McKinley was overleden. 

Senator Hanna had als een van de beste vrienden bij het 

sterfbed van McKinley gezeten en had altijd al een hekel gehad 

aan TR. TR wist dit, maar begreep ook dat hij de steun van de 

machtige senator nodig had. Hij aarzelde dan ook niet om 

toenadering te zoeken. Senator Hanna was bereid om samen 

te werken onder twee voorwaarden en wel dat de agenda van 

McKinley ongewijzigd werd uitgevoerd en dat TR zou stoppen 

om hem ‘old man’ te noemen. ‘Anders noem ik jou voortaan 
Teddy’, voegde Hanna aan zijn dreigement toe. TR vroeg 

daarna aan alle kabinetsleden die onder president McKinley 

hadden gediend om aan te blijven en zegde ook toe om de 

koers die al was ingezet te handhaven. Omdat de grondwet 

nog steeds niet was gewijzigd zou TR het gedurende zijn 

eerste termijn als president zonder vicepresident moeten 

doen.  

 

De eerste dagen van zijn presidentschap verbleef TR in het 

huis van zijn zus Anna aan 1733 N Street en liep hij elke 

ochtend met zijn persoonlijk secretaris naar zijn kantoor in 

het Witte Huis. Op 23 september, nadat Ida McKinley was 
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verhuisd, trok TR in het Witte Huis. De dag dat TR het Witte 

Huis betrok was tevens de verjaardag van zijn vader. Terwijl 

hij rondliep zei hij: ‘Ik zou er alles voor over hebben gehad dat 

mijn vader nog had geleefd om dit te kunnen zien’. Toen TR met 

zijn gezin het Witte Huis betrok was het gebouw in slechte 

staat. Stukwerk brokkelde af, de ramen tochtten en de 

bewoners moesten samen met hun gasten een badkamer 

delen. Met de familie Roosevelt was het Witte Huis sinds tijden 

weer gevuld met kleine kinderen waardoor een verbouwing 

noodzakelijk was. TR gaf opdracht om het Witte Huis uit te 

breiden met de West-Wing op de plaats waar voorheen kassen  

voor de groentes stonden. Ondertussen namen de kinderen 

TR tussen zijn kinderen met Edith zijn tweede vrouw. Zijn oudste dochter 

Alice, met hoed, de dochter die hij met zijn eerste vrouw had staat achter in 

het midden.  
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van TR het huishouden over en gooiden sneeuwballen vanaf 

het dak naar de bewakers en deden een pony in de lift naar de 

bovenste verdieping. Als TR even tijd had deed hij vrolijk mee 

met het kattenkwaad van zijn kinderen en kroop tussen de 

vergaderingen door op handen en knieën achter zijn kinderen 

aan. ‘You must remember that he is about six’, zou ooit een 

buitenlandse ambassadeur over het gedrag van TR hebben 

gezegd.  

 

Ondanks zijn belofte aan senator Hanna om alles bij het oude 

te laten liet TR al snel zien dat hij een ander soort president 

was. Hoewel het feit dat de burgeroorlog inmiddels alweer 36 

jaar geleden was en de 

slavernij alweer ver in het 

verleden lag werden Afro-

Amerikanen nog vaak als 

tweederangsburgers gezien. 

Dit weerhield TR er niet van 

om, als een van zijn eerste 

gasten in het Witte Huis, 

Booker T. Washington uit te 

nodigen voor een diner samen met TR’s vrouw en 
zijn dochter Alice. Booker T. 

Washington, was een 

intellectueel en prominent 

leider van de Afro-

Amerikaanse gemeenschap. 

De uitnodiging van TR werd 

als een historische handreiking richting de zwaar 

gediscrimineerde gemeenschap gezien. Als reactie hierop 

braken er echter heftige rellen en protesten in een aantal 

Zuidelijke Staten uit. Tientallen Afro-Amerikanen verloren 

hierbij het leven door het vaak wrede rassengeweld. TR werd 

verrast door deze heftige reactie en reageerde dat dit hem er 

Booker T. Washington  
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niet van zou weerhouden om Booker T. Washington opnieuw 

uit te nodigen. Bij nader inzien besloot TR om Booker T. 

Washington niet nog een keer in het Witte Huis te ontvangen, 

omdat hij bang was hierdoor te veel steun in het Zuiden te 

verliezen. Niettemin wordt dit initiatief van TR als een 

historische stap gezien. De Afro-Amerikanen werden door 

vele Amerikanen, ook door veel Noordelingen, gezien als een 

achterlijke groep, die hun plaats in de maatschappij dienden 

te weten. Dat TR nu iemand van deze groep uitnodigde in het 

centrum van de macht was iets ongehoords. Pas 30 jaar later 

werd er weer een Afro-Amerikaan in het Witte Huis 

uitgenodigd.  

 

TR geloofde heilig in de gelijkheid van alle mensen. De rellen 

naar aanleiding van het bezoek van Booker T. Washington 

maakte hem wel bewust van de gevoeligheid van het 

onderwerp. Daarom zou zijn regering langzame en 

geleidelijke stappen ondernemen om de gelijkheid tussen 

blank en zwart te bevorderen. Daarbij was TR ook een kind 

van zijn tijd. Hij zag de blanken als de grondleggers van een 

superieure cultuur die de verantwoordelijkheid hadden om 

deze blanke beschaving over te brengen op haar zwarte 

medemens. Dit zou, in het belang van beide groepen, alleen 

geleidelijk kunnen plaatsvinden. Pas in 1964 zou President 

Lyndon Johnson deze geleidelijke stroom doorbreken door de 

gelijke rechten voor blank en zwart vast te leggen in de Civil 

Right Act.  

 

In december gaf TR zijn eerste speech voor het Congres 

waarin het duidelijk werd dat het uitnodigen van een Afro-

Amerikaan slechts het begin was van zijn progressieve koers. 

Het werd langzaam duidelijk dat hij een andere koers zou gaan 

varen dan zijn voorganger president McKinley. ‘The 
presidency: making an old party progressive’, luidt het 

hoofdstuk in de autobiografie van TR wanneer hij schrijft over 
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zijn presidentschap. De titel van het hoofdstuk vat treffend 

samen wat TR als zijn grootste opdracht als president zag.  

 

TR noemde zijn binnenlands beleid de ‘Square deal’. Al vóór 

zijn presidentschap gebruikte hij dit woord en hij zou na zijn 

presidentschap blijven pleiten voor de ‘Square deal’. TR stond 

erop dat iedereen exact gelijke kansen zou krijgen en iedereen 

een gelijke beloning voor dezelfde inspanning. TR had op 

binnenlands gebied drie doelen, ook wel de ‘drie C’s’ genoemd; 

‘Conservation, Control on Companies, Consumerprotection’. 
Kortom natuurbescherming, bescherming van de consument 

en controle op bedrijven en monopolies. TR brak hiermee met 

de Republikeinse laissez faire instelling ten aanzien van 

bedrijven, die altijd gehandhaafd was gebleven, ook door zijn 

voorganger McKinley.  

 

Het presidentschap van TR was een trendbreuk met zijn 

voorgangers. Zo staat Thomas Jefferson, de geestelijk vader 

van de onafhankelijkheidsverklaring en tevens 3e 

Amerikaanse president, erom bekend dat hij vond dat de 

president zich alleen mocht bezighouden met de taken die 

expliciet waren beschreven in de grondwet. TR had echter de 

opvatting dat de president zich moest bemoeien met alles wat 

niet expliciet was uitgesloten. Dit was dan ook de reden dat TR 

de eerste President was die op federaal niveau oog had voor 

natuurbescherming en grote sociale kwesties.  
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I owe the public nothing 
J.P. Morgan 

 
 

Our aim is not to do away with corporations; on the contrary, 

these big aggregations are an inevitable development of 

modern industrialism. ... We are not hostile to them; we are 

merely determined that they shall be so handled as to subserve 

the public good. We draw the line against misconduct, not 

against wealth.  
Theodore Roosevelt 
 

9 Aanpak monopolies 

Toen in 1776, met de ondertekening van de 

onafhankelijkheidsverklaring, de Verenigde Staten werden 

geboren had het land nog nauwelijks banken of grote 

ondernemingen. Halverwege de 19e eeuw zou het overwegend 

agrarische Amerika industrialiseren. De verschillen tussen de 

oude agrarische en de moderne industriële economie werden 

goed zichtbaar bij het uitbreken van de Amerikaanse 

Burgeroorlog in 1861. De noordelijke staten waren al redelijk 

geïndustrialiseerd terwijl de zuidelijke staten vooral nog een 

agrarische economie voerden die erg afhankelijk was van de 

slaven die op de plantages werkten. In de periode voor de 

Amerikaanse Burgeroorlog bestonden er twee partijen in de 

Verenigde Staten, de Democratische partij en de Whig partij. 

De Democratische partij was vóór de slavernij terwijl de Whig 

partij hierover verdeeld was. Toen in 1854 dreigde dat de 

slavernij zou worden uitgebreid naar meerdere Staten werd 

de Republikeinse Partij opgericht die fel gekant was tegen de 

slavernij.  Veel industriëlen steunden de Republikeinse partij, 

omdat ze ook tegen een splitsing waren tussen Noord en Zuid. 

Oorlog zou namelijk slecht zijn voor de zaken. Met de 

verkiezing van de eerste Republikeinse president Abraham 

Lincoln brak dan toch uiteindelijk de Amerikaanse 
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Burgeroorlog uit. Nadat de oorlog door de Noordelijke Staten 

was gewonnen bleven de rijke industriëlen de Republikeinse 

partij steunen, terwijl hun bedrijven met de industriële 

revolutie explosief bleven groeien. De succesvolle 

zakenmannen werden, aangemoedigd door hun succes, 

telkens gewetenlozer en kregen de bijnaam Robber Barons 

(Roofbaronnen). De roofbaronnen kregen door monopolies 

hele bedrijfstakken in handen en bepaalden op een zeker 

moment de prijzen van ruwe grondstoffen en eindproducten 

tot het vervoer en de marges. Kleine ondernemers, boeren en 

werknemers waren hiervan de dupe omdat ze door de grote 

bedrijven zoals Du Pont, Eastman Kodak, Standard Oil en U.S. 

Steel Company werden uitgebuit. Op papier leken deze 

gigantische bedrijven nog wel zelfstandige ondernemingen, 

maar in werkelijkheid waren het monopolies. Dit werd een ‘trust’ genoemd. 
 

De verhouding tussen het kapitaal, in de vorm van J.P. Morgan, en de 

Amerikaanse Staat treffend weergegeven. Na de financiële crisis zou J.P. 

Morgan min of meer als federale bank fungeren aangezien de Federal 

Reserve Bank pas in 1913 zou worden opgericht.  
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Standard Oil van John D. Rockerfeller zou bijvoorbeeld op zijn 

hoogtepunt 90% van de oliemarkt in handen hebben, 

waardoor John. D. Rockerfeller nog steeds wordt gezien als de 

rijkste man in de moderne tijd. Net als Rockerfeller was ook 

John Pierpont Morgan, beter bekend als J.P. Morgan, een 

sponsor van de Republikeinse Partij.  Morgan was een van de 

rijkste bankiers ter wereld en steunde President McKinley bij 

zijn verkiezing in 1900.  Daarbij doneerde hij veel geld aan het 

Museum of Modern Art, het museum waarvan Theodore 

Roosevelt sr. medeoprichter was. Ondanks het feit dat de 

Republikeinse Partij en TR ook persoonlijk banden hadden 

met een aantal grote industriëlen maakte TR zich zorgen over 

de groeiende macht van deze mensen en hun bedrijven. TR 

was zich ervan bewust dat grote bedrijven noodzakelijk waren 

voor de Amerikaanse economie maar vond het verkeerd dat 

het kapitalisme zoveel macht had en veel mensen hierdoor 

werden uitgebuit. Het enige wat nog tegenwicht kon bieden, 

tegen het doorgeschoten kapitalisme, was de overheid.  

 

Het eerste doelwit van TR was de Northern Securities 

Company die in 1901 door J.P. Morgan was gevormd. De 

Northern Securties Company was een samenvoeging van 

J.P. Morgan had het vaak aan de stok met de pers. 
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meerdere spoorwegbedrijven met een totaalwaarde van $ 400 

miljoen. Zonder enige waarschuwing klaagde op 18 februari 

1902, in opdracht van TR, het ministerie van Justitie het 

bedrijf aan op basis van de Sherman Antitrust Act uit 1890. J.P. 

Morgan die TR als bondgenoot beschouwde was verbijsterd 

en haastte zich naar het Witte Huis. 

‘Waarom waarschuwden jullie mij niet?’ vroeg J.P. Morgan ‘Als 
ik iets fout heb gedaan dan stuur je toch jouw mannetje naar 

mijn mannetje en dan hadden ze het toch kunnen regelen?’. 
Volgens Procureur Generaal Philander Knox, die bij het 

gesprek aanwezig was, zou TR hebben geantwoord: ‘Ik wil niks 
regelen, ik wil jullie vervolgen’. Nog steeds geschrokken vroeg 

J.P. Morgan of TR van plan was om nog meer bedrijven van 

hem aan te klagen. ‘Niet als ze niets verkeerd doen’, 
antwoordde TR. De staat won vervolgens de zaak waarop de 

Northern Securties Company werd ontbonden. Terwijl zijn 3 

voorgangers samen 18 anti-monopolie zaken voerden zou TR 

nog 40 soortgelijke anti-monopolie zaken aanspannen. 

Hiermee verkreeg TR de bijnaam ‘Trustbuster’, wat hem 

wederom erg populair maakte bij het Amerikaanse volk.   

 

Kort nadat TR in februari 1902 de eerste monopolies begon 

aan te pakken brak er in mei van dat jaar een staking onder de 

mijnwerkers uit. De vakbond had meerdere malen, zonder 

resultaat, de eigenaren van mijnen om betere 

arbeidsvoorwaarden gevraagd. Al 20 jaar waren de lonen niet 

verhoogd terwijl de mijnwerkers zwaar en gevaarlijk werk 

uitvoerden. Werkdagen van 16 uur per dag en dat 6 dagen per 

week. De mijnwerkers zagen nauwelijks daglicht terwijl ze 

kilometers onder de grond, met risico op verstikking of 

instortingsgevaar, zeer ongezond en zwaar werk moesten 

verrichten. Astma, kanker, hartklachten en een volledig 

versleten lichaam op 40-jarige leeftijd waren heel normaal 

voor een mijnwerker. Het schaarse loon wat ze verdienden 

moest vaak ook nog eens worden uitgegeven in de winkels die 
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ook in het bezit van de mijnbazen waren. Toen de eigenaren 

van mijnen weigerden om überhaupt in gesprek te gaan 

legden 140.000 mijnwerkers het werk neer.  

TR wachtte eerst af en hoopte dat de partijen er onderling uit 

zouden komen. Maar op een bepaald moment werd de situatie 

uitzichtloos en kwam de winter dichterbij. De prijs voor kolen 

per ton was inmiddels gestegen van $ 5 per ton naar $ 30 per 

ton. Kolen waren van levensbelang in die tijd. Kolen waren 

toen wat nu elektriciteit, gas en benzine samen voor onze 

maatschappij zijn. TR was zich ervan bewust dat iedere 

Amerikaan dit in zijn portemonnee zou gaan voelen en dat zijn 

regering, die geen wettelijke mogelijkheden had om in te 

grijpen, zou worden afgerekend. Daarbij was hij bang dat de 

staking uiteindelijk zou eindigen in bloedige rellen.  

 

TR riep de partijen bij 

elkaar in het Witte Huis 

en verzocht ze om 

gezamenlijk tot een deal 

te komen. De mijnbazen 

hielden echter voet bij 

stuk. Hierop dreigde TR 

de mijnen te 

nationaliseren en 

desnoods het leger in te 

zetten om de benodigde 

kolen naar boven te 

halen. De mijnbazen 

wezen TR erop dat hij 

volgens de grondwet deze macht als president helemaal niet 

had, waarop TR vastbesloten verklaarde dat hij een morele 

verplichting had tegenover de Amerikaanse bevolking en dat 

hij niet zou twijfelen om de daad bij het woord te voegen. TR 

was woest over de arrogantie van de mijnbazen en zei tegen zijn naaste medewerkers: ‘het is dat ik president ben, anders 

Veel kinderen werkten in de mijnen 
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had ik hen allang uit het raam gegooid’. De mijnbazen merkten 

dat het menens was en kozen schoorvoetend eieren voor hun 

geld. Ze kwamen overeen dat er een commissie zou gaan 

onderhandelen. De mijnbazen weigerden echter iemand van 

de vakbond in de commissie. TR schoof alsnog een 

vakbondsman naar voren maar noemde hem gewoon een ‘socioloog’; de mijnbazen gingen nu wel akkoord. De 

mijnwerkers kregen een loonsverhoging van 10% en een 

werkdag van 9 uur. TR was hiermee de eerste president die 

direct ingreep in een vakbondskwestie en zijn ingreep werkte 

positief uit bij de midterm verkiezingen waarbij de 

Republikeinen hun meerderheid in beide huizen behielden.  

 

Na het lezen van dit hoofdstuk zult u wel een idee hebben wat 

de mening van TR zou zijn over het feit dat veel multinationals 

in onze tijd nauwelijks belasting betalen. Multinationals, zoals 

in dit geval Unilever, waar de top 283 keer (!) meer verdient 

dan de gemiddelde werknemer. Wat zou TR hebben gedacht 

dat er vrij recent nog plannen waren om de dividendbelasting, 

waar vooral veel grotere bedrijven profijt van hebben, af te 

schaffen terwijl de BTW op voedsel recent is verhoogd? Er is 

in 100 jaar veel veranderd maar misschien ook helemaal niet 

zoveel.  
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Mr. Roosevelt is the most formidable disaster that has befallen 

the country since the Civil War. 

Mark Twain 

 

In foreign affairs we must make up our minds that, whether we 

wish it or not, we are a great people and must play a great part 

in the world. It is not open to us to choose whether we will play 

that great part or not. We have to play it. All we can decide is 

whether we shall play it well or ill.        

Theodore Roosevelt 

10 Buitenlandpolitiek en het 
Panamakanaal 

In 1812 brak er een oorlog uit tussen Groot-Brittannië en de 

Verenigde Staten, nadat President James Madison het plan had om Canada te ‘bevrijden’. De oorlog verliep echter niet zoals 

de Verenigde Staten hadden gehoopt, mede doordat, zoals TR 

ook in zijn boek The Naval War of 1812 concludeerde, de 

Verenigde Staten niet over een sterke vloot beschikten. In de 

nacht van 24 op 25 augustus 1812 kwam het zo ver dat de 

Engelsen zelfs het Witte Huis in brand staken. In 1814 werd 

tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de vrede van 

Gent getekend. De uitkomst van de oorlog had tot gevolg dat 

de Verenigde Staten in de volgende 90 jaar tot isolationisme 

zou vervallen en zich nauwelijks met Europese 

aangelegenheden zou bemoeien. In 1823 deed president 

James Monroe hier een schepje bovenop door de Europese 

landen te waarschuwen zich op hun beurt niet te bemoeien 

met Amerikaanse aangelegenheden. Men noemde dit de 

Monroe-Doctrine. Eind 19e eeuw verwaterde deze 

Amerikaanse visie op buitenlandse aangelegenheden met het 
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uitbreken van de Spaans-Amerikaanse oorlog en het toe-

eigenen van de Filipijnen.  

 

TR zag een grote rol voor de Verenigde Staten in de wereld en 

de Spaans-Amerikaanse oorlog was nog maar een voorproefje. 

De Monroe-doctrine kreeg een extra toevoeging: Regeringen 

op het Amerikaanse continent die vooruitgang van de 

Verenigde Staten in de wegstond moesten wijken. De 19e eeuw 

was de eeuw van het Britse Koninkrijk, de 20e eeuw zou die 

van de Verenigde Staten zijn.  De tijd van isolationisme was 

voorbij en die van interventionisme was begonnen. Het eerste 

echte buitenlandse optreden van TR was tijdens de 

Venezolaanse Crisis van 1902-1903. Duitsland, Groot-

Brittannië en Italië wierpen een zeeblokkade op rond 

Venezuela, toen dit land weigerde buitenlandse leningen af te 

lossen. TR zou in eerste instantie neutraal zijn. Echter, toen de 

Duitse Keizer Wilhelm II erover nadacht om Venezuela 

desnoods binnen te vallen kwam TR in actie. Europese 

inmenging op het Amerikaans continent zou namelijk tegen de 

Monroe doctrine ingaan. TR stuurde zijn vloot onder leiding 

van admiraal Dewey, de admiraal die eerder de Spaanse vloot 

bij de Filipijnen had vernietigd, en dreigde dat hij een oorlog 

met het Duitse Keizerrijk niet uit de weg zou gaan. Groot-

Brittannië, Duitsland en Italië beseften dat ze geen partij 

waren voor de grote moderne Amerikaanse vloot en waren 

bereid tot een compromis. De zeeblokkade werd opgeheven 

en het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag boog zich 

over de zaak. TR had zichzelf voor het eerst en ook succesvol 

op het wereldtoneel geprofileerd.  

 

De volgende kans om zich als wereldmacht te profileren 

kondigde zich aan in de toen nog een Colombiaanse provincie, 

Panama. Wilde een schip rond 1900 vanaf het, aan de Oostkust 

gelegen, New York naar het, aan de westkust gelegen, San 

Francisco varen moest het schip via het uiterste puntje van 
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Zuid-Amerika, Kaap Hoorn, varen. Dit was een afstand van 

22.500 kilometer. Al in de 16e eeuw waren er plannen om ter 

hoogte van Panama een kanaal te graven van circa 80 km 

waardoor de vaarafstand nog maar 9.500 kilometer zou zijn. 

De Spaanse Koning Filip II verbood dit echter omdat hij van 

mening was dat niks mocht worden gescheiden wat door God 

was samengebracht. Rond 1850 werd er een spoorlijn 

aangelegd waarover goederen van de ene haven naar de 

andere haven konden worden getransporteerd. Uiteindelijk 

begon in 1881 een Frans bedrijf met het graven van een 

kanaal. Een immense operatie waarbij meer dan 75 miljoen 

kubieke meter grond moest worden verplaatst. Het zware 

werk in combinatie met het tropische klimaat zorgde ervoor 

dat er circa 20.000 doden vielen en bovendien liep het project 

veel vertraging op. Uiteindelijk kwamen de werkzaamheden 

in 1888 stil te liggen en een jaar later ging het bedrijf, dat 

verantwoordelijk was voor de uitvoering, failliet.  

In 1904 kwam TR in contact met de Fransen die hem graag de 

rechten voor het graven van het Panamakanaal wilden 

verkopen. TR zag het nut en de noodzaak van het kanaal in, 

TR op bezoek bij de graafwerkzaamheden van het Panamakanaal. 
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niet alleen economisch maar ook vooral militair. Zijn ‘Great 

White Fleet’ zou zo twee wereldzeeën kunnen beheersen. TR 

ging daarom gretig in op het Franse voorstel. Hij had echter 

ook de goedkeuring van de Colombiaanse overheid nodig. Hij 

bood Colombia $ 10 miljoen. Tot zijn verbazing, die snel 

overging in woede, sloegen de Colombianen zijn aanbod af en 

verdubbelden hun prijs. ‘Ik ben ervan overtuigd dat die 
Colombiaanse Jackrabbits niet het recht hebben om ons de 

toekomstige snelweg van beschaving te ontzeggen’, deelde TR 

met zijn kabinetsleden. Later zou TR ook in zijn autobiografie 

aangeven dat andere landen, bijvoorbeeld Chili, meer profijt 

zouden hebben van het Panamakanaal dan de Verenigde 

Staten. Directe militaire interventie paste echter niet in de 

visie van TR want dan zouden de Verenigde Staten als 

imperialisten te boek komen te staan. In de provincie Panama 

broeide echter al lange tijd een revolutionaire groep die 

onafhankelijk wilde worden van Colombia. In zijn 

autobiografie somt TR een lijst op van een groot aantal 

opstanden en revoluties in Panama sinds 1850 en concludeert 

hiermee dat Colombia simpelweg incapabel was om over 

Panama te regeren. Een argument wat TR goed uitkwam 

waarop hij besloot de vrijheidsstrijders een handje te helpen 

en zegde ze in het geheim de steun van de Verenigde Staten 

toe.  

 

Toen de vrijheidsstrijders uiteindelijk in Panama-Stad de 

macht grepen stuurde TR opnieuw zijn vloot, maar ditmaal om 

de Colombianen te verhinderen om in te grijpen. In razendsnel 

tempo erkenden de Verenigde Staten de nieuwe Republiek 

van Panama. De Verenigde Staten betaalden Panama eenmalig 

$ 10 miljoen en een jaarlijkse vergoeding van $ 250.000, -- 

voor het eeuwigdurende recht op de Panamakanaal.  

 

Bijna direct hierna werden de graafwerkzaamheden hervat. 

TR kon niet wachten om de werkzaamheden in Panama te 
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bezoeken en was hiermee de eerste President in functie die de 

Verenigde Staten verliet. In 1914 zou het Panamakanaal in 

gebruik worden genomen.  

 Een ander hoogtepunt in TR’s buitenlandpolitiek was de 
bemiddeling tussen Japan en Rusland. Het Russische 

Keizerrijk breidde zich eind 19e eeuw telkens verder uit 

richting het Oosten met als een van de doelen een haven te 

stichten die in de winter ijsvrij kon blijven. Het Japanse 

Keizerrijk daarentegen werd erg onderschat door Rusland en 

TR tussen de Russische en Japanse onderhandelaars. 
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hield dan ook geen rekening met haar ambities. Deze ambities 

botsten op het moment dat beide partijen de controle over het 

Koreaanse schiereiland wilden hebben. Hierop brak de oorlog 

tussen Japan en Rusland uit. Het Japanse Keizerrijk werd door 

de Westerse Wereld met enige minachting behandeld maar 

was ondertussen snel geïndustrialiseerd.  

 

Men was dan ook verrast dat het de Japanners keer op keer 

lukte om de Russen te verslaan en bijna de gehele Russische 

vloot te vernietigen. TR zag in de Japans-Russische oorlog een 

kans om zich te profileren op het wereldtoneel en wierp zich 

als vredesonderhandelaar tussen de partijen op. De Russische 

en Japanse delegaties kwamen aan in Portsmouth, New 

Hampshire waar TR de partijen ontving op het presidentieel 

jacht. Het kostte TR enorm veel moeite om de partijen gezamenlijk op een foto te krijgen. ‘Ik krijg grijze haren van die 

Russen en Japanners. De Japanners vragen te veel maar de 

Russen zijn tien keer erger. Ze zijn dom en liegen’ schreef TR 

later. Uiteindelijk werd op 5 september 1905 het Verdrag van 

Portsmouth getekend en kwam er een einde aan de Japans-

Russische oorlog.  

 

TR was in zijn nopjes met dit resultaat maar deed ook de 

voorspelling dat Japan in de toekomst mogelijk de 

Amerikaanse vrede zou kunnen bedreigen. Het verstevigde 

zijn overtuiging dat de Verenigde Staten snel een militaire 

grootmacht moest worden om deze bedreiging het hoofd te 

kunnen bieden. Op 7 december 1941 zou met de laffe Japanse 

aanval op Pearl Harbor de angst van TR werkelijkheid worden.  

 Ten tijde van TR’s actieve politieke carrière bevond de 
aankomst van emigranten op zijn hoogte punt. Zo kwamen er 

in 1914, het jaar dat ook mijn eigen overgrootouders 

aankwamen in New York, 878.000 immigranten aan. Net als de ‘muur van Trump’ nu was emigratie toen dus ook een 
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actueel thema alleen ligt met 400.000 Mexicanen die in 2018 

de grens probeerden over te steken het aantal immigranten 

een stuk lager. Daarbij zag TR de aankomst van ‘nieuwe Amerikanen’, in tegenstelling tot President Trump nu, als een 

verrijking van de Verenigde Staten, maar was het deelnemen 

aan de Amerikaanse samenleving ook niet vrijblijvend: ‘The 
immigrant must learn to talk and think and be United States’ de 
immigrant moest zijn vaderland achter zich laten en zich 

volledige Amerikaan voelen geen ‘Lot’s-Wife attitude’ volgens 

TR. 

 

In zijn buitenlandpolitiek citeerde TR vaak het Afrikaanse 

gezegde: ‘Speak softly and carry a big stick, you will go far’. TR’s 
buitenlandpolitiek wordt dan ook vaak de ‘Big Stick Policy’ 
genoemd. Het idee is vreedzaam onderhandelen maar ook 

kracht achter de hand te hebben voor het geval er iets misgaat. 

 

Die kracht had TR achter de hand in de vorm van een sterke 

vloot die de Verenigde Staten na aanleg van het Panamakanaal 

wereldwijd kon inzetten. Willen wij weer kracht achter de 

hand hebben moeten we misschien toch sneller voldoen aan 

de NAVO-norm (2% van BBP naar defensie). 

Een van de vele 'Big Stick' cartoons over TR. 
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I have always had a horror of words that are not translated into 

deeds, of speech that does not result in action. 

Theodore Roosevelt 

 

To destroy this invisible Government, to dissolve the unholy 

alliance between corrupt business and corrupt politics is the 

first task of the statesmanship of the day. This country belongs 

to the people. Its resources, its business, its laws, its institutions, 

should be utilized, maintained, or altered in whatever manner 

will best promote the general interest. 

Theodore Roosevelt 

11 Herverkiezing 1904 

Op 8 november 1904 werd voor de 30e keer de Amerikaanse 

Presidentsverkiezingen gehouden. Het was geen geheim dat 

TR nog een periode president wilde worden en hij had de 

afgelopen jaren er alles aan gedaan om steun binnen zijn partij 

te vergaderen. Maar toch waren er nog steeds binnen de 

Republikeinse partij mensen die hem liever zagen vertrekken. 

Een groep Republikeinen probeerde Senator Mark Hanna naar 

voren te schuiven, die met lede ogen moest toezien hoe TR de 

koers van zijn vriend, de vermoorde president McKinley, 

drastisch had gewijzigd. TR was zich bewust van het feit dat 

Senator Mark Hanna niet tevreden was en bood hem aan om 

zijn herverkiezingscampagne te leiden in de hoop hem 

hiermee als potentieel gevaar te elimineren. Hanna liet echter 

lang op zijn antwoord wachten en had in de tussentijd een 

aanbod van J.P. Morgan, die inmiddels een bloedhekel aan TR 

had, om zijn campagne te financieren als hij zichzelf kandidaat 

zou stellen. Zover zou het uiteindelijk niet komen. Senator 

Mark Hanna overleed vrij plotseling na een kort ziekbed aan 

buiktyfus.  
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Op de Republikeinse conferentie van 21 tot 23 juni 1904 in 

Chicago werd TR genomineerd als Republikeinse 

Presidentskandidaat. Hoewel de voorkeur van TR uitging naar 

Robert Hitt uit Illinois als vicepresidentskandidaat werd 

uiteindelijk Senator Charles W. Fairbanks uit Indiana gekozen. 

Dit was om de conservatieve Republikeinen tegemoet te 

komen. TR wist uit eigen ervaring dat, zolang hij als president 

in leven zou blijven, de functie van vicepresident puur 

ceremonieel zijn. TR besloot zich daarom ook niet te verzetten 

tegen deze keuze.  

  

De Democratische Partij nomineerde Alton B. Parker als 

presidentskandidaat, nadat voormalig president Grover 

Cleveland en William Jennings Bryan, die al eerder in 1896 en 

1900 kandidaat waren geweest, hadden afgezien van 

deelname. De 80-jarige voormalig senator Henry G. Davis 

werd gekozen als zijn kandidaat vicepresident, tevens de 

oudste kandidaat ooit voor deze functie.  

 

Naast de Republikeinse- 

en Democratische partij 

waren de verkiezingen 

van 1904 de eerste 

verkiezingen waaraan 

ook de Socialistische 

Partij meedeed. Net als 

in Europa kwam eind 

19e eeuw en begin 20e 

eeuw de Socialistische 

beweging op die streed 

voor de rechten van 

arbeiders die werden 

uitgebuit door de 

kapitalistische 

fabriekseigenaren. 1 TR aan het speechen 
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Vakbondsman Eugene Debs was hun presidentskandidaat en 

socialist Benjamin Hanford zijn kandidaat vicepresident. 

Verder deden er nog wat splinterpartijen mee, zoals de 

Prohibition Party die voor een verbod op alcoholische 

dranken was.  

 

Hoewel er een felle en harde campagne werd verwacht verliep 

deze toch beschaafd en redelijk rustig. De reden hiervan was 

dat de verschillen tussen de standpunten van TR en de 

Democraat Parker niet heel groot waren. De Democraten 

waren wat meer uitgesproken tegen de imperialistische 

agenda van TR, maar verder waren beide partijen voor betere 

rechten voor de vakbonden en de arbeider en het behoud van 

de goudstandaard. Het voordeel dat TR echter had was dat hij 

in zijn eerste termijn een aantal vooruitstrevende 

hervormingen had doorgevoerd, die tegelijkertijd ook de wind 

uit de zeilen haalde van de Socialistische Partij. De campagne 

leek nog even spannend te worden toen TR door de krant New 

York World werd beschuldigd van corruptie door zijn Bureau 

of Corporations. TR gaf toe dat er bepaalde betalingen waren 

gedaan, maar hij weersprak elke vorm van corruptie. Kort 

voor de verkiezingen beschuldigde Parker, die inmiddels zelf 

werd gesponsord door J.P. Morgan, TR van het aannemen van 

grote campagnegiften van een aantal bedrijven. Opnieuw 

weersprak TR deze beschuldigingen en veroordeelde kwaad 

de uitspraken van Parker. Hij noemde deze uitspraken ‘afschuwelijk en onjuist’. In zijn autobiografie stelt TR dat ook 

de, met name stedelijke, pers hem niet goed gezind was. Zo zou 

in New York alleen al van de 16 grote kranten er 15 zich over 

het algemeen negatief over TR uitlaten.  

 

De beschuldigingen en de negatieve pers zouden uiteindelijk 
nauwelijks nadelige gevolgen hebben voor TR. De 
Republikeinse overwinning was een aardverschuiving. Een 
aantal Staten die al decennialang stevig in handen waren van 
de Democraten kozen ditmaal voor TR. Alleen de Zuidelijke 
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Staten bleven nog in handen van de Democraten. TR kreeg 2,5 
miljoen meer stemmen dan zijn democratische opponent. 
Journalisten vroegen TR naar zijn eerste reactie terwijl hij de 
uitslag afwachtte in zijn huis Sagamore Hill. Toen deed hij een uitspraak waar hij de rest van zijn leven spijt van zou krijgen…. 
 
In Amerikaanse Grondwet was destijds geen maximum 
gesteld aan het aantal termijnen dat een president mocht 
worden verkozen. De eerste president, George Washington, 
zag na twee termijnen af van herverkiezing en daarmee was 
het gebruikelijk dat een president maximaal 8 jaar zou 
aanblijven. TR was echter pas president geworden nadat zijn 
voorganger was doodgeschoten. Niemand zou het daarom 
vreemd hebben gevonden wanneer hij zich nogmaals zou 
kandideren in 1908. Maar TR zag het niet zo en vond dat, 
ondanks dat niemand hem verplichtte en hij immens populair 
was, het gezond was dat hij na deze termijn plaats zou maken 
voor een nieuwe kandidaat.  
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No man may poison the people for his privat profit.  
Theodore Roosevelt 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Voedselveiligheid 

In 1904 verscheen de roman ‘The Jungle’ van de schrijver 

Upton Sinclair. Sinclair beschrijft in zijn boek het leven van een 

Litouwse immigrant die hoopte in de Verenigde Staten zijn 

Amerikaanse Droom te kunnen verwezenlijken. In plaats 

daarvan worden hij en zijn gezin uitgebuit door 

fabriekseigenaren en verliest hij zijn huis nadat hij zijn 

schulden niet meer kan betalen. De familie zakt telkens verder 

weg in uitzichtloze ellende en knopen wanhopig de eindjes 

aan elkaar, totdat zelfs 

zijn vader overlijdt 

door een ongeval in 

een onveilige fabriek 

waar hij werkzaam is.  

Het doel van Sinclair 

was om, door het 

harde en uitzichtloze 

leven van de 

arbeidersklasse te 

beschrijven, de steun 

voor de socialistische 

zaak te doen 

toenemen. Het 

lezerspubliek was echter meer geschokt over de 

Voedselinspecteurs aan het werk 
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onhygiënische praktijken in de voedselindustrie die Sinclair 

beschreef dan de verschrikkelijk slechte 

arbeidsomstandigheden. Voor onderzoek voor zijn boek had 

Sinclair zelf zeven weken in een vleesfabriek gewerkt. In 

eerste instantie moest TR niet veel van Sinclair hebben, maar 

na het lezen van het boek stuurde hij toch onderzoekers naar 

een aantal vleesverpakkingsfabrieken voor een inspectie.  

 

Toen de fabriekseigenaren vernamen van het ophanden zijnde 

bezoek lieten ze de fabriek grondig reinigen. Ondanks de 

grondige schoonmaak waren de onderzoekers nog steeds 

verbijsterd over de slechte hygiënische omstandigheden.  

 

Na de uitkomsten van de commissie, die veel misstanden, die 

Sinclair had beschreven, bevestigden, pushte TR het Congres 

om de Meat Inspection Act aan te nemen. Deze wet beschreef 

strikte voorschriften voor hygiëne in slachthuizen en 

vleesverwerkingsfabrieken. Verder dienden de verpakkingen 

van het vlees te worden voorzien van etiketten die 

omschreven wat de inhoud van de verpakking betrof en de 

datum wanneer het vlees was verwerkt en verpakt. Daarnaast 

zou de overheid continue inspecties in de vleesindustrie gaan 

uitvoeren. De kosten voor de inspecties zouden worden 

betaald door de overheid, terwijl de industrie de kosten voor 

de verpakking en de etiketten op zich zou nemen.  

 

Naast het aanpakken van de voedselindustrie pakte TR ook de 

farmaceutische industrie aan. Een groot deel bestond uit 

kwakzalvers die medicijnen verkochten die kanker zouden 

genezen of kaalheid zouden voorkomen. Veel van deze 

medicijnen hadden geen enkele werking, maar bevatten soms 

een gevaarlijke dosis giftige stoffen. Veel onschuldige 

medicijnen voor hoofdpijn of medicijnen die vaak door 

kinderen werden gebruikt zaten soms vol met alcohol, cocaïne 

en heroïne. TR, die zelf sportief en gezond leefde, kon woest 
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worden over de kwakzalverij die welig tierde en had zich 

voorgenomen om de gezondheid van zijn burgers te 

beschermen. Een aantal maanden later werd de Pure Food and 

Drug Act voor strenge regelgeving voor voedsel en medicijnen 

aangenomen. Deze wetten waren de eerste federale wetten op 

het gebied van voedselveiligheid en dit werd gezien als een 

van de grootste prestaties van TR.  

Misleidende advertenties voor medicijnen waren heel gebruikelijk 

 

Sinclair zag ondertussen dat zijn boek haar doel had gemist. 

De steun voor de socialistische zaak was nauwelijks 

toegenomen, terwijl een Republikeinse President er met de 

credits vandoor ging. Ook ging de aandacht van het 

lezerspubliek meer uit naar de slechte hygiëne in de 

vleesverwerkingsfabriek in plaats van naar de erbarmelijke omstandigheden van de arbeiders. ‘Ik mikte op hun hart en 

raakte per ongeluk hun maag’, zou Sinclair teleurstellend 

hebben geconcludeerd.   
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I recognize the right and duty of this generation to develop and 

use the natural resources of our land; but I do not recognize the 

right to waste them, or to rob, by wasteful use, the generations 

that come after us. 

Theodore Roosevelt  

 

 

 

 

 

13 Natuurbescherming  

TR was een natuurliefhebber. Dat blijkt wel uit de grote 

hoeveelheid boeken die hij schreef waarvan meer dan de helft 

over de natuur gaat. Als klein kind was hij al gefascineerd door 

dieren en de natuur. Bij zijn ouders thuis in New York 

verzamelde hij allerlei dieren, levend of opgezet. Vijftien jaar 

later, toen TR leefde als rancher in Noord-Dakota, zag hij al de 

desastreuze gevolgen van de mens op de natuur. Vanaf dat 

moment was TR niet alleen een natuurliefhebber maar ook 

een natuurbeschermer. Als twintiger nam hij al het initiatief 

om samen met de lokale bevolking en andere ranchers 

afspraken te maken om de natuur in Noord-Dakota te 

beschermen.    In tegenstelling tot onze tijd leefde 

natuurbescherming nog nauwelijks onder het Amerikaanse 

publiek terwijl daar wel de noodzaak toe was. Sinds de 

ontdekking van Amerika, in 1492 door Columbus, was bijna de 

helft van de bossen in de Verenigde Staten gekapt. Rond 1900 

zouden er gemiddeld elk jaar 1 à 2 diersoorten in de Verenigde 

Staten verdwijnen. Het betrof vooral vogelsoorten, omdat 

dameshoeden volgens de laatste mode van die tijd werden 

voorzien van veren en pluimen van vogels. Het ongekende 

aantal van 60 miljoen bizons was in enkele decennia gedood.  

Ondanks het duizelingwekkende tempo waarmee de 
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Amerikaanse flora en fauna werd uitgebuit was de gemiddelde 

Amerikaan van mening dat de natie zo enorm groot was dat de 

natuur en haar grondstoffen onuitputtelijk waren. Maar voor 

elke 10 bomen die per jaar werden gekapt kwam er 

ondertussen maar 1 terug.  

 

TR had met zijn eigen ogen de invloeden van de mens op de 

natuur gezien en daarom kwam meteen na zijn aantreden 

natuurbescherming dan ook hoog op de nationale agenda. Een 

agendapunt waarvan TR zich realiseerde dat het hem eerder 

stemmen zou kosten dan opleveren. Toch zette hij door. ‘We 
bouwen onze natie niet voor een dag maar voor de aankomende 

eeuwen’, zei TR hierover vaak. Het voelde voor hem als morele 

verplichting om de komende generaties het land niet alleen 

militair, sociaal en economisch sterker maar ook gezonder en 

mooier door te geven.  

 

Een van zijn eerste 

acties was zijn 

belangrijkste 

adviseur op 

milieukundig 

gebied Gifford 

Pinchot meer 

macht te geven 

over bosbouw. Dit 

deed hij door de 

controle over de 

nationale bossen 

van het Ministerie 

van Binnenlandse 

Zaken over te 

hevelen naar het speciale Bureau voor Bosbouw, waar Pinchot 

de scepter zwaaide. Een van de taken van het Bureau voor 

Bosbouw was de herplant van bossen, het bijhouden van de 

TR bij de Grand Canyon. 
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houtvoorraad en beschermen van de bossen. Hiermee werd 

niet alleen de kwetsbare natuur beschermd maar 

aankomende generaties werden verzekerd van de 

aanwezigheid van voldoende hout.  

 

In 1902 tekende TR de Newlands Reclamation Act waarmee de 

federale overheid dammen bouwde en hiermee de irrigatie 

voor boerderijen bevorderde. In 1906 werd de Antiquities Act 

aangenomen waardoor TR de macht kreeg om 

natuurreservaten en nationale natuurmonumenten te 

beschermen. Dit deed hij dan ook enthousiast en gedreven. 

Zoals vandaag de dag nog steeds gebeurt bij populaire 

bestemmingen zoals de Grand Canyon, Yellowstone Park en 

Key West in Florida. TR zou uiteindelijk veruit de meeste 

natuur beschermen dan al zijn voorgangers bij elkaar en na 

hem. Uiteindelijk zou 1/5 van de oppervlakte van de 

Verenigde Staten een beschermde status krijgen dankzij de 

inspanningen van TR. Dit komt neer op circa 80.000 hectare 

per dag gedurende de periode dat TR president was. Veel van 

deze beschermde gebieden bevonden zich in het midden en 

het westen van de Verenigde Staten. Hoewel er hier en daar 

wel weerstand was, bijvoorbeeld van houthakkersbedrijven, 

viel de uiteindelijke tegenstand mee. Dit was opvallend omdat 

normaliter elk stukje federale-wetgeving door de Amerikanen 

in het Westen als ‘onacceptabele inmenging van die arrogante 

politici van de Oostkust’ werd gezien. Maar bij TR was dit niet 

het geval, hij was immers iemand uit hun eigen klasse.  

 

Ook hier kunnen we vandaag nog veel van leren. Momenteel 

zijn er veel politici en bekende personen die elke gelegenheid 

gebruiken om klimaatverandering onder de aandacht te 

brengen, terwijl ze er privé op los leven. Prins Harry vliegt 

onnodig vaak korte afstanden met een privéjet en acteur 

Leonardo Di Caprio vaart vaak wekenlang rond op een duur 

Yacht. Dit soort hypocrisie werkt natuurlijk enorm averechts.   
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Fear God; and take your own part! Fear God, in the true sense of 

the word, means love God, respect God, honor God; and all of this 

can only be done by loving our neighbor, treating him justly and 

mercifully, and in all ways endeavoring to protect him from 

injustice and cruelty.  

Theodore Roosevelt 

 

 

 

 

14 Met pensioen? 

TR was enorm populair en veel Amerikanen hoopten dat hij, 

ondanks zijn eerdere uitspraak dat hij geen 3e termijn zou 

nastreven, zich in 1908 opnieuw zou kandideren. De peilingen 

voorspelden dat hij zou worden herkozen. Maar TR vond dat 

hij zijn woord moest houden, dus zocht hij iemand die hem zou 

kunnen opvolgen als Republikeinse President. Hij vond zijn 

ideale opvolger in William Howard Taft. Taft was van 

oorsprong een rechter en later gouverneur-generaal op de 

Filipijnen. Na de moord op president McKinley vroeg TR Taft 

om Minister van Oorlog te worden.  

TR met zijn opvolger Howard Taft 
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TR en Taft waren toen al een aantal jaren goed bevriend en 

konden elkaar op veel terreinen vinden. TR vond Taft het 

meest op hem lijken en misschien koos hij hem ook wel omdat 

hij in ieder geval niet beter zou presteren dan dat hij deed. 

Volgens TR was Taft ‘Bright but not brilliant’. Het was dan ook 

om die reden dat TR in hem alle vertrouwen had dat hij de 

progressieve lijn zou doorzetten. Ook binnen de 

Republikeinse partij kon Taft op veel steun rekenen. Met steun 

van TR werd Taft dan ook na de eerste stemronde op de 

Republikeinse conventie gekozen als Republikeinse kandidaat 

voor de presidentsverkiezingen van 1908. De democratische 

tegenkandidaat was opnieuw William Jennings Bryan die het 

inmiddels voor de derde keer probeerde. Dankzij de 

populariteit van TR en de imposante CV van Taft wonnen de 

Republikeinen opnieuw de verkiezingen.  

 

In verband met een winterstorm vond de inauguratie op 4 

maart 1909 binnen in het Senaatsgebouw plaats. Direct na de 

inauguratie haastte TR zich weg uit Washington. Het verlaten 

van het ambt waar hij zo van had genoten deed hem veel pijn. ‘Geen president had het zo naar zijn zin als ik’ zei TR vaak. Hij 
was pas 50 jaar en nog vol met energie en plannen.   Maar het 

troostte hem dat hij het roer over kon laten aan iemand die hij 

vertrouwde en zijn koers zou doorzetten. Nog geen drie 

weken later verliet hij Amerika samen met zijn zoon Kermit 

naar Afrika voor een safari. Enerzijds omdat hij altijd nog 

graag op een safari wilde gaan om te jagen maar anderzijds om 

zijn opvolger de ruimte te geven. Sommige mensen waren 

helemaal niet rouwig om TR te zien vertrekken. J.P. Morgan 

zou over het vertrek van TR naar Afrika hebben gezegd dat hij 

hoopte dat elke Afrikaanse leeuw zijn plicht zou vervullen.  

 

In Afrika trok TR aan het hoofd van een 300 man tellende 

expeditie de wildernis in. In zijn bagage nam hij 60 boeken 

mee, van de Bijbel tot Alice in Wonderland. Een van de doelen 
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van de expeditie was het schieten van wilde dieren voor het 

Smithsonian Institute en het American Museum of Natural 

History. Uiteindelijk zouden door de expeditie ruim 11.000 

dieren worden gevangen of gedood waarvan 500 grote wilde 

dieren, waaronder 17 leeuwen, 11 olifanten en 29 zebra’s. TR 
vermeldde daar wel bij dat alle dieren die geschoten werden 

of werden opgegeten of voor wetenschappelijke doeleinden 

werden gebruikt. Ondertussen onderhield hij nog wel contact 

met een aantal vrienden. Zo schreef hij Henry Cabot Lodge het 

volgende: 

Beste Cabot, hier zijn we dan, gevestigd op de oevers van de 

witte Nijl op een paar graden afstand van de evenaar. Afgelopen 

nacht liepen er bijna een paar nijlpaarden door ons kamp. 

Leeuwen brulden en olifanten trompetterden op een mijl 

afstand. Ik weet niet wanneer je de post ontvangt. De postbode 

is namelijk een wilde die naakt rondrent met de post. Het beste! 

TR.  

 

Na zijn safari vertrok TR via een tussenstop in Egypte naar 

Europa voor een rondreis. Hij ontmoette onder andere keizer 

Franz Joseph van Oostenrijk-Hongarije, keizer Wilhelm II van 

Duitsland en Koning George V van Groot-Brittannië. Overal 

werd hij ontvangen alsof hij nog het Amerikaanse Staatshoofd 

was. Tijdens zijn rondreis deed hij ook Nederland aan waar hij 

TR bij een door hem neergeschoten olifant. 
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op 29 april 1910 een toespraak hield in een overvol Paradiso. 

Voordat hij zijn toespraak begon bood hij zijn excuses aan 

voor het feit dat hij, ondanks zijn Nederlandse wortels, de 

Nederlandse taal niet sprak. Wel herinnerde hij nog een 

Nederlands rijmpje dat hij van zijn grootvader had geleerd: ‘Trippel, trippel, toontjes, de kippen in de boontjes, de koetjes in 

de klaver, de paardjes in de haver, de eendjes in de waterplas, 'k 

wou dat het kindje groter was’. Niemand verstond het maar 

iedereen applaudisseerde enthousiast. Zijn ontmoeting met 

Koningin Wilhelmina was echter een tegenvaller voor TR. Van 

alle royals was Wilhelmina degene waar hij echt geen klik mee 

had. Hij vond het een bazige vrouw en kon het niet aanzien hoe 

ze met haar onderdanige man, Prins Hendrik, omging. Na het 

driedaagse bezoek aan Nederland vertrok TR naar Oslo waar 

hij de Nobelprijs voor de Vrede, die hij in 1906 had 

toegewezen gekregen, in ontvangst ging nemen. Bij zijn 

speech in Oslo pleitte hij voor de oprichting van een ‘League of 
Peace’, een soort voorloper van de Verenigde Naties. Tijdens 

zijn rondreis door Europa vroeg Taft of TR als officiële 

vertegenwoordiger van de Verenigde Staten aanwezig kon 

TR groet het toegestroomde publiek in Arnhem. 
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zijn bij de begrafenis van de Britse Koning Edward VII die op 

6 mei 1910 was overleden.  

 

In tegenstelling tot zijn tijd in Afrika kreeg TR in Europa wel 

telkens meer verontruste berichten door vanuit de Verenigde 

Staten. Taft was uiteindelijk toch zijn eigen koers gaan varen. 

TR kreeg signalen door dat een aantal progressieve plannen 

was afgezwakt of zelfs was teruggedraaid. ‘He has twisted my 
policies’: zou TR verbijsterd hebben geschreven aan Lodge. 

Ook een aantal van zijn naaste progressieve medewerkers 

waren ontslagen of weggepromoveerd. Zo had TR een 

ontmoeting met zijn vriend Gifford Pinchot die door Taft was 

ontslagen als hoofd van de bosdienst, nadat deze een conflict 

had gehad met een van Tafts ministers. Historici zijn verdeeld 

over het feit of TR hier wel eerlijk over Taft zou hebben 

geoordeeld. Er zijn ook historici die aangeven dat TR nooit 

tevreden zou zijn geweest met welke opvolger dan ook. TR’s 
dochter Alice zei ooit over haar vader: ‘My father always 
wanted to be the bride at every wedding, the corpse at every 

funeral, and the baby at every christening.’ Kortom, TR stond 

niet graag in de schaduw van iemand anders, dus 

waarschijnlijk ook niet in die van Taft. Daarbij was de kritiek 

van TR ook niet helemaal terecht. Taft kreeg namelijk in de 

eerste helft van zijn termijn nog redelijk veel voor elkaar: twee 

amendementen op de Grondwet werden aangenomen, 

belastinghervormingen werden doorgevoerd, New-Mexico en 

Arizona werden bij de Verenigde Staten gevoegd en er werden 

meer monopolies aangepakt dan tijdens de regering van TR.  

Daarbij had TR zelf ook, tegen de eerdere toezeggingen in, een 

andere politieke lijn gekozen als zijn voorganger president 

McKinley. Tenslotte was het misschien ook wel een bijna 

onmogelijke opgave om uit de schaduw van TR  te komen.  

 

Maar terecht of niet, het eerste scheurtje in de relatie tussen 

TR en Taft werd zichtbaar aan het einde van zijn 15 maanden 
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durende verblijf buiten de Verenigde Staten. In juni 1910 

kwam TR aan in New York waar hij als een held door meer dan 

een miljoen uitbundige New-Yorkers werd verwelkomd. 

Hoewel TR in Europa ook continue in de spotlights had 

gestaan moet hij dit gevoel, om zo massaal door je eigen 

bevolking te worden toegejuicht, toch hebben gemist. Toen hij 

in de buurt was, bezocht hij het Witte Huis, terwijl Taft afwezig 

was, en kende al het personeel nog bij naam. Toen hij even 

plaatsnam in de stoel van Taft gaf hij aan dat het allemaal erg 

natuurlijk aanvoelde. Voordat hij vertrok at hij zijn favoriete 

gerecht in de keuken van het Witte Huis.  
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I hate a man who never does anything. Why, I'd rather do 

something and get it wrong, and then apologize, than to do 

nothing. 

Theodore Roosevelt 

 

 

 

I am afraid I am a constant disappointment to my party. The fact 

of the matter is, the longer I am president the less of a party man 

I seem to become. 

William Howard Taft 

 

15 Terug in de arena 

Bijna direct na zijn terugkomst meldden prominente 

Republikeinen zich op Sagamore Hill. De veelal progressieve 

Republikeinen waren ontevreden over Taft als hun president. 

Ook de Amerikaanse bevolking was ontevreden over hun 

president en een jaar na zijn inauguratie was zijn populariteit 

al enorm gedaald. Reden voor een aantal prominente 

Progressieve Republikeinen om voorzichtig TR te peilen of hij 

wellicht beschikbaar was als kandidaat voor de verkiezingen 

van 1912. TR hield in eerste instantie de kaarten tegen de 

borst en ging niet in op de verzoeken, maar begon wel telkens 

meer zijn onvrede over de koers van Taft te delen. TR was 

ondertussen bezig met het schrijven van zijn autobiografie, 

wat erop zou kunnen wijzen dat hij zelf al had besloten dat een 

terugkeer in de politiek was uitgesloten. 

 

In het najaar van 1910 voerde TR actief campagne voor de 

tussentijdse verkiezingen. Op 10 oktober maakte hij een 

tussenstop bij een vliegshow in St. Louis Missouri. Dat TR nog 

steeds in was voor avontuur bleek wel toen piloot Arch 

Hoxsey, een 26-jarige piloot die voor de wereldberoemde 

luchtvaartpioniers de gebroeders Wright werkte, vroeg of TR 
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misschien mee wilde vliegen. TR wees in eerste instantie het 

aanbod vriendelijk en lachend af, twijfelde een moment en 

hapte toch toe. TR verwisselde zijn hoed voor een pet en 

wurmde zich tussen de ingenieuze constructies door in het 

wat primitief ogende vliegtuig terwijl Arch naast hem plaats 

nam. Enkele momenten later vlogen ze door de lucht en 

maakte Arch een aantal duikvluchten om zowel het grote 

publiek van meer dan 10 duizend man op de grond als de oud-

president naast hem te imponeren. ‘Nergens aan zitten!’ riep 
Arch zijn passagier nog toe, ‘ik doe niks!’ riep TR terug terwijl 

hij zijn tanden volgens Arch bloot lachte. Tijdens de vlucht 

schreeuwde TR enthousiast naar Arch over de mogelijkheden 

die vliegtuigen zouden bieden. Door het lawaai van de motor 

verstond hij alleen de woorden ‘Bomb’ ‘Army’ en ‘Aeroplane’.  

 
TR naast Arch in zijn vliegmachine  

 

Na 3 minuten en 20 seconden stond het toestel weer veilig aan 

de grond. TR was hiermee de eerste president die in een 

vliegtuig heeft gevlogen. ‘It was fine’ riep TR lachend de 

toegesnelde pers toe. Dit bevestigde opnieuw dat TR niet bang 

was uitgevallen en niet alleen politiek maar ook persoonlijk 
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bereid was om risico’s te lopen. Een aantal maanden later zou 

Arch bij een soortgelijke vlucht verongelukken.  

 

Ondertussen nam de ongelijkheid tussen arm en rijk toe en bij 

de tussentijdse verkiezingen van 1910 verloor de 

Republikeinse partij de meerderheid in het Congres, iets wat 

in 1890 voor het laatst was gebeurd.  Hierdoor werd Taft voor 

de rest van zijn termijn vleugellam gemaakt.  Een van de 

redenen waarom Taft minder populair was dan TR was omdat 

Taft maar weinig geliefd was bij de media. Dit kwam omdat TR 

als eerste moderne president de journalisten begreep. Hij zag 

ze niet als een tegenpartij maar gaf ze het gevoel dat ze zijn 

consultants en helpers waren in de revolutie die hij aan het 

leiden was. TR was daarbij ook nooit te beroerd om te poseren 

voor de camera en als een foto was mislukt het nog even over 

te doen. TR was de president die van politiek ook een stukje 

entertainment maakte. Hij vond het leuk maar TR begreep 

vooral dat dit hem hielp om zijn doelen te bereiken. Taft had 

dit gevoel niet, wat hem bij journalisten, maar ook uiteindelijk 

bij het volk, minder populair maakte. De Los Angeles Times 

maakte recent het vergelijk dat, als TR de Donald Trump van 

zijn tijd was, dan was Taft Jeb Bush, de jongere broer van 

president George W. Bush die keer op keer tijdens de 

Republikeinse campagne van 2016 als saai en 

slaapverwekkend werd bestempeld door zijn opponent 

Trump.  

 

Daarbij had de regering Taft te maken met een aantal 

schandalen waarvoor een aantal progressieve Republikeinen 

het veld moest ruimen.  

 

Langzaam begon TR te overwegen om zich toch te kandideren 

maar dan niet in 1912 maar in 1916 tegen de Democratische 

president die zeer waarschijnlijk Taft in 1912 zou verslaan. De 

druk op TR om zich te kandideren werd telkens groter. De 
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Republikeinse nederlaag bij de tussentijdse verkiezingen 

zorgde ervoor dat de progressieve krachten binnen de partij 

begonnen te volharden om TR over te halen om zich kandidaat 

te stellen voor de verkiezingen van 1912. Nog steeds hield TR 

de boot af, maar schreef wel opiniestukken in het tijdschrift ‘The Outlook’ waarin hij pleitte voor een nieuwe progressieve 
Republikeinse beweging met verregaande hervormingen. 

Tegelijkertijd bekritiseerde hij het beleid van Taft openlijk.  

 

Opnieuw kwam eind 1911 de oproep aan TR om zich te 

kandideren, zelfs uit de thuisstaat van Taft, Ohio. Ze wezen TR 

erop dat hij min of meer de verplichting had om de 

Republikeinse Partij te redden van nog een nederlaag. TR, 

gevoelig voor dramatiek, begon te bewegen. Op 24 februari 

1912 kwam het hoge woord eruit: ‘My head is in the ring!’, 
meldde TR de wereld.  Zijn goede vriend Henry Cabot Lodge 

had het hem nog afgeraden omdat hij bang was dat de 

Republikeinse Partij hierdoor zou splitsen. Ook zijn vrouw 

was tegen, omdat ze niet kon geloven dat de partijbonzen TR 

opnieuw zouden accepteren. TR kon direct op steun van 7 van 

de 19 Republikeinse gouverneurs rekenen en ook veel media reageerde opgewekt op TR’s aankondiging.  
 

TR leefde volgens zijn directe naasten helemaal op. Zijn 

schoonzoon vond hem 10 jaar jonger nadat hij had 

aangekondigd om weer politiek actief te worden. Taft was een 

teleurstelling voor veel progressieven en TR was van plan om 

die stroming weer terug te brengen in het Witte Huis. Kort na 

zijn terugkomst uit Europa had hij met een speech in 

Osawatomie Kansas veel stof doen opwaaien. TR had gezien 

dat ondanks dat hij al veel hervormingen had doorgevoerd er 

nog veel misstanden bestonden en de ongelijkheid met de 

toenemende economische groei groter werd. TR had ook in 

Europa de bedreigingen van het socialisme en het 

communisme gezien en begreep dat, om het kapitalisme te 
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beschermen, maatregelen nodig waren. TR lanceerde hierop het ‘New Nationalism’ waarmee hij doelde op sociale 

hervormingen zoals bijvoorbeeld het afschaffen van 

kinderarbeid, het instellen van een ouderdomspensioen, 

minimumloon voor vrouwen en een 8-urige werkdag. Om dit 

te realiseren zou een sterkere overheid nodig zijn. Echter veel 

Republikeinen, vooral de partijtop, zagen dit helemaal niet 

zitten. Ze vertegenwoordigden het bedrijfsleven en waren 

tegen elke vorm van inmenging van de federale overheid.  

 

Ondertussen was Taft erg weemoedig en teleurgesteld om te 

zien dat zijn oude vriend het tegen hem zou opnemen. Hij wist 

dat TR veel populairder was dan hij en, mocht hij toch de 

Republikeinse kandidaat worden, dat hij teveel beschadigd 

zou zijn om nog te kunnen winnen van de democratische 

kandidaat. Van 18 juni tot 22 juni vond de Republikeinse 

Conventie plaats. TR wist 9 van de 12 Staten achter zich te 

krijgen waaronder de thuisstaat van Taft, Ohio. Taft kon alleen 

op de steun van Massachusetts rekenen. Tijdens de conventie 

hield TR een vurige speech die hij later beschreef als ‘my finest 

TR op campagne in 1912 en speecht zoals gebruikelijk altijd met gebalde 

vuisten. 
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hour’. Maar het mocht niet baten. Wat zijn vrouw Edith al had 

voorspeld; de partijtop moest niks van TR hebben en 

nomineerde Taft als de Republikeinse Presidentskandidaat. 

TR voelde zich beroofd van zijn nominatie en verscheen de 

volgende dag voor zijn volgelingen die hij 45 minutenlang 

toesprak. Hij gaf aan dat, als een Progressieve Partij hem zou 

willen nomineren, hij dit zou accepteren en zou vechten tot het 

einde. Binnen no-time werd door een aantal Progressieve 

Republikeinen de Progressieve Partij opgericht met TR als 

hun presidentskandidaat. De partij kreeg in de volksmond de 

naam ‘Bull Moose Party’ nadat TR tegen een verslaggever had gezegd dat ‘hij zo fit was als een Bull Moose’.  
 

TR sprak nog wel zijn zorg uit dat het waarschijnlijk was dat 

wanneer de Democraten ook met een progressieve kandidaat 

zouden komen, de kansen behoorlijk klein zouden worden. De 

angst van TR werd werkelijkheid toen de progressieve 

Woodrow Wilson uiteindelijk de Democratische kandidaat 

zou worden. Ondanks dat de kansen dus klein waren, de 

nieuwe partij nauwelijks financiën of een netwerk had, zoals 

de Republikeinen en de Democraten wel, ging hij vol energie 

in de campagne. Hij hield 30 speeches op een dag en 

verplaatste zich per locomotief van plaats naar plaats. Toen TR 

op campagne was in San Francisco sloten winkeliers hun 

zaken en trokken naar verluidt 200.000 mensen TR tegemoet. 

De campagne was keihard, hoewel Taft niet actief meedeed en 

volgens ingewijden ook niet meer in een overwinning 

geloofde. Hij zou een aantal keer hebben gehuild, niet om het 

mogelijk verliezen van zijn presidentschap, maar om het 

verliezen van zijn vriendschap met TR.  

 

Op 12 oktober 1912 was TR op campagne in Milwaukee toen 

hij door, een in Duitsland geboren, caféhouder John Flammang 

Schrank werd neergeschoten. Schrank was geestesziek en was 

ervan overtuigd dat hij was gestuurd door de eerder 
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vermoorde president McKinley om TR te doden. Terwijl de 

menigte Schrank overmeesterde zag TR dat hij in zijn borst 

was geraakt maar de kogel zijn longen had gemist omdat hij 

geen bloed ophoestte. TR riep de menigte toe om Schrank niet 

te lynchen en besloot, tot verbazing van het publiek, om ongestoord zijn 50 pagina’s tellende speech te geven. ‘Dames 

en heren, ik weet niet of u volledig heeft meegekregen dat ik net 

ben neergeschoten, maar er is meer nodig om een Bull Moose te 

doden’, vervolgens hield hij wat bleek en wiebelend op zijn 

benen een speech van bijna een uur. Toen hij eenmaal klaar 

was stond hij het pas toe dat hij medisch werd onderzocht. 

Vriend en vijand waren onder de indruk van zijn moed en 

doorzettingsvermogen en het nieuws bereikte alle hoeken van 

de hele aarde. 

 

De volgende 2 weken werd TR opgenomen in het ziekenhuis 

en zijn vrouw verbood het hem om eerder weg te gaan. Nog 

eenmaal voor de verkiezingen maakte TR een campagne 

uitstap. Toen kwam de verkiezingsuitslag, nog slechter dan TR 

zelf had verwacht. Woodrow Wilson won de verkiezingen met 

slechts 42% van de stemmen, TR volgde met 27% terwijl Taft 

slechts 23% kreeg. Hoewel het de enige keer was dat een 

nieuwe partij een dergelijke grote verkiezingsoverwinning 

boekte en TR hier een enorme prestatie had geleverd stond hij 

uiteindelijk met lege handen. Het enige wat TR hiermee had 

bereikt was dat hij in een aantal maanden was veranderd van 

een volksheld tot een politieke paria. De vele bezoekers die 

advies van TR wilden hebben bleven nu weg bij Sagamore Hill. 

TR reed veel alleen paard en was volgens velen in deze periode 

depressief.   
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The best way to treat mister Roosevelt is to take no notice of him. 

Woodrow Wilson 

 

But life is a great adventure, and the worst of all fears is the fear 

of living. 

Theodore Roosevelt 

 

 

 

16  De paria  

Volgens velen had TR het moeilijk om dit verlies te kunnen 

verwerken, maar TR zou TR niet zijn als hij zich niet snel vol 

overtuiging op een ander avontuur zou werpen. Ditmaal was 

het een expeditie in de Zuid-Amerikaanse amazone. Het doel 

was om de nog onbekende ‘River Doubt’ in kaart te brengen, 

een reis van bijna 1500 kilometer. Volgens TR was dit 

avontuur de laatste kans om nog een keer kind te zijn. Ook 

ditmaal ging zijn zoon Kermit mee. De reis echter was slecht 

TR schrijft hij terwijl hij met een klamboe over zijn helm zit. 
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voorbereid en veranderde al snel van een ontdekkingstocht in 

een overlevingstocht. 48 dagen lang voer de expeditie over de 

rivier zonder een mens te zien tussen de krokodillen en piranha’s. Het vochtige tropische klimaat zorgde ervoor dat 

alles wat niet verrotte wel verroestte. De voorraden raakten 

op terwijl ze continue het gevoel hadden dat wilde indianen 

hen achtervolgden en zelfs een van de honden met pijlen 

hadden gedood. Toen TR probeerde een losgeslagen kano 

terug te halen uit de rivier verwondde hij zijn been waarbij de 

wond al snel infecteerde.  TR leed, net als vele expeditieleden, 

aan diarree en malaria. Op een bepaald moment was men zo 

wanhopig dat het ieder voor zich werd. TR, die niet zelf meer 

kon lopen, beval zijn zoon Kermit om hem achter te laten en 

zichzelf te redden. TR had een capsule morfine mee waarmee 

hij zelf zijn einde wilde kiezen. Kermit weigerde echter om zijn 

vader achter te laten. TR begreep dat zijn zoon net zo 

eigenwijs was als hijzelf en waarschijnlijk zijn lichaam uit de 

jungle zou proberen mee te nemen. Hij wist dus dat hij moest 

zorgen dat hij er zelf uit kon komen. Uiteindelijk bereikten ze 

de bewoonde wereld en werd de River Doubt omgedoopt tot 

River Teodoro. 

 

Toen TR na maanden afwezigheid weer aankwam in New York 

werd hij in tegenstelling tot zijn terugkomst in 1910 niet meer 

groots onthaald door een miljoen New Yorkers. Dit was het 

overduidelijke bewijs dat de publieke opinie TR niet zo 

gunstig meer gezind was. De aanwezige pers schrok toen ze 

TR voor het eerst aan wal zag komen. De expeditie die TR bijna 

het leven had gekost had ervoor gezorgd dat hij circa 25 kilo 

was afgevallen. De ‘locomotief met een broek aan’ werd nu 

beschreven als een oude man. TR vond zichzelf ook tien jaar 

ouder geworden en zou de rest van zijn leven ook last blijven 

houden van de malaria en wonden die hij had opgelopen.  
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Het was inmiddels 1914 geworden en de wereld leefde in een 

roes. Dagelijks zouden 10 miljoen Amerikanen naar de 

bioscoop gaan en was de prijs van een T-Ford zover gezakt dat 

bijna iedere Amerikaan zich een dergelijke auto kon 

veroorloven. De economie groeide en niets leek te wijzen op 

het onheil dat de wereld zou treffen. Toen TR het Witte Huis 

verliet had hij het gevoel dat niet lang na zijn vertrek er een 

grote ramp zou gebeuren. Al eerder had hij zijn zorgen geuit 

over de Duitse Keizer Wilhelm II. Deze zorgen bleken terecht.  

 

Op 28 juni 1914 zou alle hoop de grond in worden geboord. De 

20e eeuw zou zijn onschuld verliezen. Op deze dag werd de 

troonopvolger van Oostenrijk, Frans Ferdinand met zijn 

vrouw Sophie, vermoord bij een staatsbezoek aan de 

Oostenrijk-Hongaarse hoofdstad Sarajevo. De dader was 

Gravilo Princip. Hij was lid van een anarchistische organisatie 

die de zelfstandigheid van Bosnië nastreefde. David Fromkin 

schrijft in zijn boek De Laatste Zomer dat de moord op Frans 

Ferdinand niet de echte aanleiding was van de ‘Groote Oorlog’ 
maar uiteindelijk slechts een goed excuus was. Want niemand 

rouwde namelijk echt om de dood van Frans Ferdinand. Zelfs 

zijn oom, de keizer van Oostenrijk Frans Joseph I, niet. De 

echte aanleiding was de imperialistische buitenlandse politiek 

van de Europese grootmachten.  

 

Een maand na de moord viel Oostenrijk Servië binnen. 

Oostenrijk voelde zich gesteund door Duitsland dat stond te 

popelen om zijn slagkracht te bewijzen. Servië werd, tegen de 

verwachting van Oostenrijk en Duitsland, gesteund door 

onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Rusland. 

Het moest een snelle oorlog worden. Het Duitse oorlogsplan was een bijgewerkte versie van het zogenaamde ‘Von 

Schlieffenplan’. Dit was gebaseerd op de veronderstelling dat 

de Russische mobilisatie veel tijd zou kosten. Duitsland zou 

deze tijd gebruiken door eerst met aartsvijand Frankrijk af te 
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rekenen en dan Rusland aan te pakken. Op de avond van de 

oorlogsverklaring trokken de eerste Russische eenheden 

echter al Oost-Pruisen binnen. Het ‘Von Schlieffenplan’ voorzag 
in een omtrekkende beweging door België. Op 1 augustus 

bezette Duitsland Luxemburg. Op 2 augustus stelde Duitsland 

België een ultimatum met de eis tot vrije doortocht. België 

weigerde de Duitse troepen de doortocht, waarop Duitsland 

het neutrale België de oorlog verklaarde. Op 3 augustus 

verklaarde Duitsland Frankrijk de oorlog en op 4 augustus 

trok Duitsland België binnen. Dit was voor Groot-Brittannië 

reden om Duitsland nog dezelfde dag de oorlog te verklaren 

aangezien Groot-Brittannië de neutraliteit van België had 

gegarandeerd. Het was de bedoeling van de Duitse Keizer om 

het een snelle oorlog te laten zijn maar al snel liepen de 

veldtochten vast en groeven beide partijen zich in. 

 De eerste loopgravenoorlog was een feit. Hoewel de 

Verenigde Staten sympathie hadden voor de geallieerden 

bleven ze neutraal. Tot verbijstering van TR die opnieuw een 

morele plicht voelde om in de spotlights te treden en te pleiten 

voor zijn zaak. 

Voorpagina van The New York Times na het zinken van Lusitania 



98 

 

Hij voelde namelijk de diepe verplichting dat de ontwikkelde 

landen de duivelse agressie moesten bestrijden. Ondertussen 

voerde Keizer Wilhelm II de druk op, probeerde Groot-

Brittannië te isoleren en gaf zijn duikboten de opdracht om 

alle schepen rond Groot-Brittannië te torpederen zodat er snel 

een tekort aan van alles zou ontstaan.  

 

Op 7 mei 1915 torpedeerden de Duitse onderzeeërs het 

Amerikaanse passagiersschip RMS Lusitania dat onderweg 

was van New York naar Liverpool. Bijna 1200 mensen, 

waaronder 128 Amerikaanse staatsburgers, verloren hierbij 

het leven. Hoewel de publieke opinie in Amerika telkens meer 

neigde naar een oorlogsverklaring aan het Duitse Keizerrijk 

werd president Woodrow Wilson herkozen met de slogan ‘He 
kept us out of war!’. Maar neutraliteit diende niet de 

gerechtigheid, met neutraliteit werd het kwaad, Duitsland in 

dit geval, juist geholpen volgens TR. 

 

Ondertussen werd TR’s oppositie tegen de pacifistische 
opstelling van Wilson telkens feller. Zo schreef hij aan zijn 

zoon Kermit: 

Beste Kermit, ik ben het met je eens over de barbaarse 

praktijken van de Duitsers, maar uiteindelijk is een lafaard net 

zo erg als een barbaar. Wilson is een lafaard’.  
 

Ook toen de geheime diensten een telegram van de Duitse 

Minister van Buitenlandse Zaken, Arthur Zimmerman, aan 

Mexico onderschepten bleef Wilson twijfelen. In het inmiddels 

bekende Zimmermantelegram beloofde Duitsland de 

Amerikaanse Staten Texas, New-Mexico en Arizona aan 

Mexico, indien zij de Verenigde Staten de oorlog zouden 

verklaren. Uiteindelijk verklaarde op 6 april de Verenigde 

Staten de oorlog aan het Duitse Keizerrijk. Eindelijk schaarde 

TR zich achter president Woodrow Wilson en bezocht hem in 

het Witte Huis. Bij zijn bezoek bood hij aan een aantal 
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regimenten Rough Riders te rekruteren om naar Europa te vertrekken. Wilson wees het voorstel vriendelijk af. ‘De beste 

manier om met meneer Roosevelt om te gaan is door hem 

gewoon te negeren’, zou Wilson hebben gezegd zodra TR was 

vertrokken.  

 

Wilson had ook meerdere redenen om TR niet deze rol te 

geven. Allereerst omdat TR hiermee de kans kreeg om zichzelf 

opnieuw te profileren. Daarbij was de fysieke toestand van TR 

onvoldoende voor actieve dienst. TR was de Zuid-

Amerikaanse expeditie nooit meer te boven gekomen. Hij was 

slechthorend geworden, had overgewicht en hij was blind aan 

een oog door een uit de hand gelopen bokspartij waaraan hij 

had deelgenomen toen hij nog president was.  

Als TR zelf niet kon dienen, dan zou hij ervoor zorgen dat zijn 

vier zonen in actieve dienst zouden komen, en zo geschiedde. 

Theodore Roosevelt Jr. en Archibald vertrokken naar 

Frankrijk. Kermit diende in het Midden-Oosten en de jongste, 

TR trok het land door om soldaten toe te spreken die naar Europa 

vertrokken. 
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Quentin, werd gevechtspiloot in Frankrijk. Allemaal ontvingen 

ze onderscheidingen voor geleverde moed in de strijd. 

Ondertussen reisde TR het land door om nieuw gerekruteerde 

soldaten toe te spreken. Voor het eerst begon de naam van TR 

als favoriete Republikeinse Presidentskandidaat voor 1920 

weer rond te zingen.  

 

Op 16 juli 1918 meldde zich een journalist bij Sagamore Hill 

die TR vertelde dat hij een bericht had onderschept dat aangaf 

dat Sagamore Hill in de gaten moest worden gehouden. Verder 

wist hij niks en dus vertrok hij weer. De volgende dag keerde 

de journalist terug bij TR met het vreselijke nieuws dat 

Quentin was neergehaald met zijn vliegtuig en was 

gesneuveld. ‘How do I gonna break it’, wetende dat zijn vrouw 

Edith kapot zou zijn door dit verlies. TR zou zelf het verlies ook 

nooit meer te boven komen. Plotseling verbleekte de glorie 

van de oorlog, waar hij zelf altijd zo vol van was. Huilend zou hij dagen in de stal bij het paard van Quentin staan.  ‘Poor 

Quentinie, Poor Quentinie’, was wat TR bijna continue in 

zichzelf zei.  

 

Op 11 november 1918 

zou er een einde komen 

aan de oorlog die 

uiteindelijk 70 miljoen 

militairen op de been 

had gebracht waarvan 9 

miljoen het einde van 

die oorlog niet op aarde 

zouden meemaken. Op 

deze zelfde dag werd TR 

opgenomen in het 

ziekenhuis. Pas 7 weken 

later, kort voor de kerst 

zou hij weer thuis TR als opa met een van zijn kleinkinderen 
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komen. Hij bracht veel tijd door met zijn familie en 

kleinkinderen en hij leek ook weer op te knappen. Op 5 januari 

1919 genoot hij samen met zijn vrouw Edith nog van de 

zonsondergang alvorens hij naar bed ging. Die nacht rond 4.15 

overleed hij in zijn slaap.  

 

Zijn zoon Archibald was op dat moment met verlof thuis en 

stuurde zijn broers Theodore Jr. en Kermit in Europa het 

bericht ‘The old lion is dead’. Vice-President Thomas Marshall 

vatte het plotselinge overlijden en de combinatie met het karakter van TR treffend samen: ‘Death had to take him in his 

sleep, for if he was awake there'd have been a fight’. 
 

Twee dagen later werd TR in de buurt van zijn huis begraven. 

Bij de begrafenis was zijn oude vriend en rivaal Howard Taft 

aanwezig die volgens getuigen erg moest huilen. Een half jaar 

eerder zat Taft in een restaurant toen hij hoorde dat toevallig 

TR hier ook aanwezig was. Hij stond op en zocht TR direct op, 

toen de twee elkaar zagen vlogen ze elkaar om de hals. De 

rivaliteit en de felle campagne van 1912 was vergeven en 

vergeten. Ze beloofden elkaar weer snel te zien, maar daar was 

het niet meer van gekomen.  

 

En zo eindigde het leven van een man die slechts 60 jaar oud 

werd maar meerdere levens tegelijk leefde. Maar hij zou niet 

snel vergeten worden. Een aantal maanden later werd de 

eerste Internationale Arbeidsconferentie georganiseerd door 

de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. 

Henriëtte Kuyper was hier als vertegenwoordiger namens de 

Nederlandse regering aanwezig en beschreef later haar 

ervaringen in haar boek Tweede reis naar Amerika. Haar oog 

viel op diverse spandoeken die in de conferentiezaal hingen met onder andere de tekst ‘The Spirit of Roosevelt is still living 

among us. But it is his backbone the nation is missing’. Een tekst 

die 100 jaar later misschien nog steeds actueel is.  
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Roosevelt was called a radical. He was called a socialist even a 

communist. But today, we are a richer nation and a stronger 

democracy because of what he fought for in his last campaign: 

an eight-hour work day and a minimum wage for women, 

insurance for the unemployed and for the elderly, and those with 

disabilities; political reform and a progressive income tax.  

Barack Obama 

 

 

 

 

17 Reflectie 

Over de doden niets dan goeds. Het levensverhaal van TR is 

enorm inspirerend en leest als een avontuur. Maar waren er 

dan geen mislukkingen of beslissingen die hij nam die zijn 

imago zouden schaden? Momenteel zien wij bijvoorbeeld dat 

de Nederlandse opinie buitengewoon kritisch is over 

president George W. Bush omdat hij met name bekend is door 

de militaire interventies in Afghanistan en Irak of zijn 

belastingverlagingen voor de allerrijkste. Geen woord in de 

media over het feit dat hij de president was die het meeste geld 

heeft gestoken in aidsbestrijding in Afrika of het oplossen van 

de oorlog in toenmalig Soedan, wat overigens inmiddels 

helaas weer terug bij af is. Over president Barack Obama doen 

er juist in ons land uitsluitend positieve verhalen de ronde. Nu 

met president Donald Trump aan het roer kijken velen met 

weemoed terug naar deze tijd. Maar ook dit beeld is te veel 

gekleurd. Was de opkomst van IS in Irak niet het gevolg van de 

versnelde troepenterugtrekking van de Verenigde Staten? Is 

de kloof tussen arm en rijk in de Verenigde Staten niet nog 

verder toegenomen onder president Barack Obama? Beelden 

zijn altijd gekleurd. 
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Om te voorkomen dat we een te eenzijdig beeld schetsen van 

TR moeten we ook over de ‘Brownsville Affair’ schrijven. In 

augustus 1906 kwam een regiment zwarte soldaten aan bij 

Fort Brown, nabij het Texaanse stadje Brownsville. Al vanaf 

het moment dat het regiment arriveerde werden de zwarte 

soldaten enorm gediscrimineerd en beledigd door de blanke 

bevolking van Brownsville. Op een bepaald moment brak er 

een gevecht uit tussen een soldaat en een inwoner van 

Brownsville. Hierna weigerde Brownsville om de soldaten 

toegang te verlenen tot hun stad.  

 

In de nacht van 13 augustus werden er schoten gehoord in de 

straat waarbij uiteindelijk een barman zou omkomen en een 

agent gewond zou raken. De schuld werd door de inwoners 

van Brownsville direct bij de soldaten neergelegd. De blanke 

commandanten spraken deze beschuldigingen tegen, 

aangezien geen van de soldaten de barakken die nacht hadden 

verlaten. Maar de inwoners, waaronder de burgemeester, 

bleven bij de beschuldigingen en begonnen met het 

verzamelen van bewijs. Hoewel het bewijs op een erg 

discutabele manier was verzameld werd het door de 

onderzoekers wel gebruikt.  

 

Ondertussen werd de druk op de soldaten opgevoerd om met 

namen te komen van degenen die de schoten hadden gelost. 

Echter alle soldaten en hun blanke commandanten bleven 

erbij dat ze onschuldig waren. Op een bepaald moment liepen 

de spanningen zo hoog op dat TR zich ermee begon te 

bemoeien. TR besloot op een bepaald moment dat 167 van de 

zwarte soldaten, zonder enige vorm van proces, oneervol 

zouden worden ontslagen. Door dit oneervolle ontslag zouden 

ook de pensioenrechten vervallen, terwijl sommigen al meer 

dan 20 jaar hadden gediend, waaronder ook samen met TR in 

Cuba. Dit besluit werd pas bekend gemaakt na de tussentijdse 
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verkiezingen van 1906, zodat dit geen negatieve invloed zou 

hebben op het stemgedrag van de zwarte gemeenschap. 

 

Diverse vrienden van TR, waaronder Washington T. Booker, 

zouden tevergeefs proberen TR het besluit terug te laten 

draaien.  Maar het besluit bleef staan. Twee jaar later werd de 

zaak nogmaals onderzocht door het Amerikaanse Senaat en 

deze kwam tot dezelfde conclusie. Pas in de jaren ’70 zou 
President Nixon het oneervolle ontslag terugdraaien nadat 

John D. Weaver in zijn boek The Brownsville Raid de hele zaak 

had beschreven en had geconcludeerd dat de soldaten 

onschuldig waren.  

 

Voor veel zwarte Amerikanen was dit een van de redenen om 

de Republikeinse Partij de rug toe te keren. TR zou zelf ook in 

zijn maag zitten met de kwestie en kwam in 1907 met het 

voorstel, dat indien de soldaten hun onschuld konden 

bewijzen, ze weer in dienst werden genomen.  

 

Een omgekeerde bewijslast dus. Uiteindelijk zou TR deze 

affaire dan zelf ook niet beschrijven in zijn autobiografie. Zo 

pijnlijk was deze affaire blijkbaar voor TR die juist bekend 

stond als iemand die altijd probeerde de verschillende 

groepen in de samenleving met elkaar te verbinden en zich 

niet te laten leiden door ras, afkomst of religie. Dit was ook de 

reden dat TR als politiecommissaris voor het eerst Joden 

aannam als agent en de Afro-Amerikaan Booker T. 

Washington als een van de eerste gasten uitnodigde in het 

Witte Huis. Daarbij had TR ook als eerste president een lid in 

zijn kabinet van Joodse afkomst.  

 

Dat TR graag een verbinder was bleek wel uit het feit dat hij 

zelf vaak grapte dat het hem was gelukt om in zijn kabinet een 

achterneef van de Franse keizer Napoleon Bonaparte en een 

nazaat van de Pruisische maarschalk Gebhard von Blücher, die 
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samen met de Britse Hertog van Wellington de Fransen had 

verslagen bij Waterloo, in zijn kabinet te hebben. Maar zijn 

foute inschatting inzake de ‘Brownsville Affair’ geeft dan ook 

aan dat TR uiteindelijk ook maar een gewoon mens was die 

fouten heeft gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Once I made you rich enough. Rich enough to forget my name. 

Bruce Springsteen, Youngstown 

 

Zo weinig als ik geloof in de maakbaarheidsgedachte, zo sterk 

ben ik overtuigd van het menselijk vermogen om te kiezen, om 

dingen aan te pakken, om zaken te veranderen en te verbeteren.  
Wopke Hoekstra 

 

 

 

18 Spiegelingen met onze tijd 

Zoals ik in het eerste hoofdstuk al schreef zijn er veel 

overeenkomsten met onze tijd en de tijd waarin TR leefde. Zo 

zorgde de industriële revolutie ervoor dat machines de 

spierkracht van de mens overbodig maakte. Inmiddels 

ondergaan we de vierde industriële revolutie waarbij robots 

in combinatie met kunstmatige intelligentie naast onze 

spierkracht ook ons denkvermogen buitenspel zetten.  Net als 

in de tijd van TR zal deze verandering een grote impact hebben 

op de samenleving. Recent stelde vicepremier Hugo de Jonge 

op het Christelijk-Sociaal congres dat: ‘Het overbruggen van de 

kloven in onze samenleving is een van onze belangrijkste 

opdrachten, zo niet de belangrijkste’. Ook trok hij de 

opvallende parallellen tussen de 19e eeuw en onze tijd. Het 

mag duidelijk zijn dat ik deze analyse deel en dat ook TR het 

overbruggen van kloven als een van zijn belangrijkste 

opdrachten zag. 

 

Maar er zijn ook veel verschillen, niet alleen in onze tijd en in 

die van TR, maar ook momenteel tussen onze Nederlandse 

samenleving en de Amerikaanse maatschappij. Zoals ik al 

eerder schreef bijvoorbeeld het begrip ‘populisme’, in onze 
samenleving bijna een scheldwoord en in de Verenigde Staten 

eerder een eretitel. 
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Het begrip populisme is afgeleid van het Latijnse woord ‘populus’ wat ‘volk’ betekent. Het populisme kan worden 

gezien als een stijl waarbij er een duidelijke scheiding is tussen 

het volk aan de ene zijde en de elite aan de andere zijde, waarbij het populisme ‘het volk’ vertegenwoordigt. Op basis 

van deze definitie zou toch iedere partij zich als een 

populistische partij willen profileren zou je verwachten. Niets 

is minder waar. In veel Europese politieke kringen wordt 

iemand bestempeld als populist, niet als compliment 

beschouwd maar als iemand die alleen zijn visie op 

onderbuikgevoelens baseert. In zijn bekroonde en geprezen essay ‘Pleidooi voor Populisme’ trekt de Belgische 

cultuurhistoricus en schrijver David van Reybrouck een 

parallel tussen het socialisme van rond 1880 en het populisme 

van nu. In allebei de gevallen reageert de politieke gevestigde 

orde terughoudend of zelfs afwijzend. In beide gevallen zou 

het volk slecht geïnformeerd worden, zich misleid voelen of 

zich laten leiden door onderbuikgevoelens. Toch heeft het 

socialisme uiteindelijk wel tot sociale hervormingen geleid 

stelt Van Reybrouck. Populisme hoeft volgens hem niet persé 

een bedreiging te zijn. Sterker nog, een goede democratie 

heeft volgens hem niet minder maar juist meer populisme 

nodig.  

 

Doordat de gevestigde partijen, door sommige partijen het 

partijkartel genoemd, de populisten niet serieus of argwanend 

behandelen, ziet de achterban van populistische partijen haar 

gevoelens tegenover de, zo genoemde, arrogante elite 

bevestigd, waardoor men in een vicieuze cirkel belandt.  

 

Daarbij is er ook iets heel vreemds aan de hand. We zien de 

laatste decennia dat populistische partijen zich bijna 

uitsluitend in de conservatieve en behoudende hoek 

profileren. Als Thierry Baudet een speech houdt op een FvD 
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bijeenkomst doet hij dit vaak vóór grote afbeeldingen waarop 

VOC-zeilschepen te zien zijn. Het wetenschappelijke bureau 

van FvD heet dan ook niet voor niets het Renaissance Instituut 

als verwijzing naar de periode in de geschiedenis na de 

Middeleeuwen. De PVV, maar ook bijvoorbeeld de SP, schetsen 

vaak het beeld dat het vroeger allemaal beter was. 

Waarschijnlijk zou een socialist uit begin 20e eeuw, als hij 

onze levensstandaard kon zien, dit tegenspreken, maar dat 

doet er niet toe. Ook in Groot-Brittannië zijn het de 

populistische partijen die met prachtige, maar tegelijkertijd 

misleidende beelden uit het verleden de Brexit hebben 

verkocht aan het Britse volk. ‘Resultaten uit het verleden 

bieden geen garantie voor de toekomst’, luidt de wettelijk 

verplichte disclaimer bij financiële producten. Deze disclaimer 

is ook zeker van toepassing op de vele politieke visies. Omdat 

Nederland in de 17e eeuw een grootmacht was is dat geen 

garantie dat we met dezelfde instelling opnieuw een 

grootmacht zouden kunnen worden, omdat de 

omstandigheden toen heel anders waren dan nu. We kunnen 

moeilijk opnieuw landen gaan koloniseren, zoals we dat 

destijds deden. Los van de vraag of dit überhaupt nog wel een 

lucratieve onderneming zou zijn. Bovendien was de 

geopolitieke context toen heel anders; zo bestonden de 

Verenigde Staten nog niet als een natie en was het Keizerrijk 

China een regionale grootmacht maar zeker geen 

wereldmacht zoals nu. De Pools-Britse socioloog Zymunt 

Bauman vat de oorzaak van het conservatieve populisme 

treffend samen: ‘Wie niet meer gelooft in de toekomst gaat 
dromen in het verleden’.   
 

Het conservatieve populisme zal echter voor veel bezorgde 

burgers geen soelaas bieden. Het verleden komt niet meer 

terug en ons leven gaat ondertussen door. Veel bezorgde 

Britten hebben vóór de Brexit gestemd, omdat ze zich vele decennia door de ‘politieke elite’ genegeerd voelden. Helemaal 
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onterecht is dit gevoel overigens niet omdat bijvoorbeeld uit 

onderzoek van het McKinsey Global Insitute in 2016 bleek dat 

in de periode van 2005 tot 2014 in 25 Westerse landen tussen 

de 540 en 580 miljoen burgers uit de middenklasse er 

financieel niet op vooruit of zelfs op achteruit gingen. Al 

decennialang gaat men ervan uit dat de volgende generatie het 

nog beter zal krijgen, maar nu ineens lijkt dat niet meer te 

gebeuren. In Amerika noemen ze dit fenomeen ‘The Fear of 
Falling’, de angst om te verliezen wat verworven leek. Dit is 

een van de oorzaken geweest dat een meerderheid voor de 

Brexit heeft gestemd.  

 

Het vervelende is echter, in dit geval de bezorgde Britse pro-

Brexit stemmer nu tweemaal bedrogen zal worden. Zo zullen 

veel medewerkers van een autofabriek in het Britse 

Sunderland, waarvan velen vóór de Brexit hebben gestemd, 

hun baan verliezen omdat bijvoorbeeld Nissan, door de Brexit, 

een aantal modellen hier niet meer zal laten produceren. 

Ondertussen zien we dat een andere conservatieve populist in 

de persoon van Donald Trump weer kolenmijnen opent om 

banen te creëren en minder afhankelijk te zijn van 

buitenlandse energievoorzieningen. Veel energiespecialisten 

zien dit als een stap terug in de tijd en vragen zich af waarom 

Trump niet een stap de toekomst in zet en investeert in 

duurzame energie, waarbij ook duurzame werkgelegenheid 

kan worden gerealiseerd. Natuurlijk vraagt deze transitie naar 

duurzame energie op voorhand meer investeringen en meer 

tijd voordat er vruchten kunnen worden geplukt. Een goed 

voorbeeld van het feit dat de huidige politiek in de Westerse 

Wereld zich telkens vaker richt op korte termijn successen 

zodat deze bij een eerstvolgende verkiezing direct kunnen 

worden verzilverd.  

 

Mede door het conservatieve populisme krijgt het woord ‘populisme’ dus een negatieve klank terwijl met het 
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‘populisme’ op zich niks verkeerd hoeft te zijn. Omdat andere 

partijen ver weg blijven van het populisme zien we dat 

sommige partijen telkens meer de verbinding met de gewone 

man en vrouw verliezen. Dit wordt pijnlijk duidelijk in het 

huidige klimaatdebat, waarbij er over maatregelen zoals de aanschaf van elektrische auto’s wordt gesproken alsof een 

nieuwe auto voor een modaal gezin überhaupt een haalbare 

kaart is. De middenklasse voelt zich telkens minder door de 

huidige politiek gehoord en kiest dan voor het enige 

alternatief wat wel naar hen lijkt de luisteren: het 

conservatieve populisme, waarmee de vicieuze cirkel rond is. 

 

Om deze cirkel te doorbreken hebben we volgens David van van Reybrouck ‘verlicht populisme’ nodig. Verlicht populisme 

is volgens hem: ‘een populisme dat verder gaat dan een politiek 
van brallerige boutades en simplistische antwoorden, van 

mogen schelden en kwetsen in naam van vrijheid van 

meningsuiting; een populisme dat niet schreeuwt maar spreekt; 

een populisme dat de noden van laaggeschoolden niet miskent, 

maar weigert oneliners als oplossingen te zien; een populisme 

dat hoogopgeleiden niet minacht, maar hen uitnodigt tot 

empathie met de rest van de samenleving; een populisme dat de 

nieuwe maatschappelijke breuklijn tussen hoog- en 

laagopgeleiden ernstig neemt; een populisme dat niet op de 

onderbuik speelt, maar de onderkant van de samenleving als 

een deel van de democratie blijft beschouwen; een populisme 

dat het ideaal van de wereldburgerschap niet onverzoenbaar 

acht met het verlangen naar een sense of belonging; een 

populisme dat een ontworteld kosmopolitisme even 

problematisch vindt als een geborneerd nationalisme.; een 

populisme dat migratie niet alleen bekijkt vanuit het oogpunt 

van nieuwkomers, maar ook van reeds gevestigden; een 

populisme dat beseft dat allochtonen en autochtonen beiden 

slecht geïntegreerd kunnen zijn in de samenleving’  
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Van Reybrouck stelt dat er in het verleden uitzonderlijke en 

inspirerende personen zijn geweest die erin geslaagd zijn om 

beleid te ontwikkelen dat maatschappelijke breuklijnen 

oversteeg en vicieuze cirkels kon doorbreken. Exact datgene 

waar TR bijzonder goed in slaagde. Over onze huidige 

Westerse regeringen is de Israëlische historicus Yuval Noah 

Harari echter in zijn boek Homo Deus behoorlijk somber. 

Volgens hem worden landen nu te veel gemanaged en niet 

geleid op basis van grote visies. Regeren is vervallen tot een 

administratieve bezigheid. Er is een sterke behoefte aan 

personen die de zorgen van het volk aanvoelen maar niet 

terugdeinzen voor de uitdagingen van onze tijd. Leiders die de 

uitdagingen overtuigend aanpakken en een stap de toekomst 

in zullen zetten. Wat we zoeken is een progressieve populist. 

Of beter gezegd: een Theodore Roosevelt van onze tijd!  

 
TR zag zichzelf echter niet als een groot president. Hij was erg 

kritisch over zijn eigen optreden en vond het jammer dat 

tijdens zijn presidentschap geen grote crisis was uitgebroken, 

zoals een oorlog waardoor hij zijn leiderschapskwaliteiten 

had kunnen profileren. De tijd waarin TR president was, de 

periode voor de Eerste Wereldoorlog, was ook een relatief 

rustige periode. Stilte voor de storm. Stefan Zweig beschreef 

destijds in zijn boek Die Welt von Gestern dat ook niet voor 

niets als een ‘Windstille tijd’.  Niettemin heeft TR uitzonderlijke 

prestaties geleverd in de tijd waarin hij leefde. Amerikanen die 

voordat TR president was leefden, kwamen nauwelijks in 

contact met de federale overheid. De president vervulde een 

redelijk passieve rol en de echte macht lag bij het Congres en 

de partijbonzen. Hij kwam met voorstellen en tekende wetten 

die het leven van miljoenen Amerikanen, ook vandaag nog, 

enorm beïnvloeden. In 1923 schreef Harold Laski in de Britse 

Journal Public Administration: ‘A state build upon laissez-faire 

has been transformed into a positive state. Vast areas of social 

life are now definitely within the ambit of legislation; and a 
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corresponding increase in the power of the executive has been 

the inevitable result’. Dit alles was het resultaat van TR’s 
volharding. TR had voor zichzelf misschien geen betere tijd 

kunnen wensen om president te zijn. Hoewel hij dan naar 

eigen zeggen geen grote crisis heeft kunnen bedwingen tijdens 

zijn presidentschap was de match tussen hem en de tijd 

waarin hij regeerde perfect; het energieke en fascinerende 

begin van een nieuwe eeuw, de industriële revolutie, met alle 

bijbehorende dynamiek en uitdagingen.  

 

Hoe zou het zijn geweest als TR in onze tijd president was 

geweest zult u misschien wel hebben gedacht bij het lezen van 

zijn levensverhaal. Dat TR een goede leider was in zijn tijd is 

echter geen garantie dat hij dit in onze tijd ook zou zijn 

geweest. Sjoerd Keulen en Ronald Kroeze concluderen dan 

ook in hun boek De Leiderschapscarrousel dat iedere tijd zijn 

eigen leider vraagt. Een goed voorbeeld hiervan, dat ik al 

eerder heb aangehaald, is President James Bunchanan die zich 

liet inspireren door President George Washington. Helaas 

vroeg zijn tijd om ander type leider en ging hij de geschiedenis 

in als een mislukte president. Ook dichterbij huis zien wij dat 

een andere context om ander leiderschap kan vragen. Job 

Cohen werd bijvoorbeeld erg gewaardeerd als Amsterdamse 

Burgemeester, als lijsttrekker in de landelijke politiek slaagde 

hij echter niet.  

 

Maar toch zijn er wel degelijk vergelijkingen te maken met 

optredens van TR en wereldleiders in onze tijd. Op 17 

november 2018 braken er in heel Frankrijk protesten uit 

tegen de zittende regering van president Emmanuel Macron. 

De directe aanleiding was de verhoging van de 

brandstofprijzen om hiermee de duurzaamheidsplannen van 

de regering te kunnen financieren. De demonstranten 

blokkeerden snelwegen en droegen gele hesjes waardoor al 

snel de demonstranten ‘de Gele Hesjes’ werden genoemd. Uit 
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een peiling onder de Franse bevolking bleek dat 84% van de 

Fransen de Gele Hesjes steunden. Pas toen de demonstraties 

niet vanzelf leken over te gaan reageerde President Macron op 

10 december 2018 via een televisietoespraak vanuit zijn 

luxueuze presidentiele paleis direct op de Gele Hesjes. Hij 

beloofde hervormingen die de koopkracht zou verhogen. De 

reactie kwam pas weken nadat de demonstraties waren 

begonnen. De geest was uit de fles. TR zou waarschijnlijk, net 

als hij bij de protesten deed toen hij politiecommissaris was, 

direct naar de demonstranten toe gegaan zijn. Hij zou de 

confrontatie niet uit de weg zijn gegaan. Het te laat reageren 

door president Macron verstevigt het beeld van hem als een 

afstandelijke kapitalist die weinig op heeft met ‘het volk’. TR 

daarentegen wordt, ondanks zijn geprivilegieerde afkomst, 

gezien als iemand met hart en oog voor de middenklasse en de 

gewone man/vrouw. Dit komt ook omdat TR zich veel onder 

de mensen heeft begeven en hier ook van genoot. Zijn tijd in 

het Wilde Westen is hiervan een goed voorbeeld.  

 

En terwijl wij als Westerse Wereld druk zijn met onszelf 

bouwt China net als TR in zijn tijd aan een enorme vloot 

waarmee ze inmiddels al de Zuid-Chinese zee en de wateren 

rond Taiwan beheersen. Daarnaast koopt China stilletjes 

wereldwijd tientallen havens over van armlastige landen. Net 

zoals TR begrijpt de huidige Chinese president Xi heel goed dat 

een wereldmacht moet beschikken over een sterkte vloot. En 

niet alleen op het gebied van defensie lopen Nederland en 

Europa achter op de Verenigde Staten maar vooral ook op 

China. Minister van financiën Wopke Hoekstra sprak dan ook 

zijn zorg uit in zijn HJ Shoolezing: ‘Er bestaat geen Europees 
Google, geen Europees Facebook, geen Europees Alibaba. En als 

we zo doorgaan, komen die er ook niet’.  
 

TR had zelf de meeste interesse in buitenlandse politiek. Nu is 

de wereld natuurlijk veel complexer dan ruim een eeuw 
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geleden. De meeste landen zijn wel op een of andere manier 

met elkaar vervlochten. Yuval Noah Harari beschrijft in zijn 

boek 21 lessons or the 21st Century treffend de verschillen 

tussen 1914 en 2018. Vóór de Eerste Wereldoorlog leek 

bijvoorbeeld oorlog nog een aantrekkelijk alternatief voor de 

elites.  Japan werd met de overwinning op Rusland begin 20e 

eeuw een wereldmacht en ook Duitsland werd na de 

overwinning op Frankrijk in 1871 een speler van formaat. 

Oorlogen waren in die tijd fel maar ook kort. Nu kijken landen 

wel uit om een oorlog te beginnen. Het gebruik van 

kernwapens staat gelijk aan collectieve zelfmoord en er zijn te 

veel voorbeelden van oorlogen die bedoeld waren om kort en 

glorieus te zijn maar uiteindelijk slepend, kostbaar en bloedig 

werden. De Eerste Wereldoorlog, Vietnamoorlog maar ook de 

oorlog in Irak zijn hiervan goede voorbeelden.  

 

Niet alleen hebben de techniek en industrialisatie ervoor 

gezorgd dat bijvoorbeeld oorlogen nu anders zijn dan in de tijd 

van TR, ook de economische belangen zijn veel meer met 

elkaar vervlochten. Na de moord op de Arabische journalist 

Jamal Kashoggi werd pijnlijk duidelijk dat een aantal landen, 

waaronder de Verenigde Staten, Saudi-Arabië nauwelijks 

heeft veroordeeld. Saudi-Arabië is namelijk naast een enorm 

belangrijke militaire partner van de Verenigde Staten ook de 

grootste investeerder in Sillicon Valley. Het is voor politici een 

bijna ondoenlijke zaak om principes hoog te houden, zonder 

daarbij zakelijke belangen en relaties te schaden.  

 

Kortom, we kunnen concluderen dat naast persoonlijke 

talenten de tijd en de context een belangrijke impact hebben 

op het functioneren van een leider. Bij TR was deze match 

tussen tijd en persoon perfect. Op de tijd, context en talenten 

hebben we weinig invloed. Waar een politiek leider wel 

invloed op heeft zijn principes waarlangs hij handelt.  
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I did not care a rap for the mere form and show of power; I cared 

immensely for the use that could be made of the substance. 

Theodore Roosevelt 

 

I did not then believe, and I do not now believe, that any man 

should ever attempt to make politics his only career. It is a 

dreadful misfortune for a man to grow to feel that his whole 

livehood and whole happiness depend upon his staying in office.  
Theodore Roosevelt 

 

 

19 Lessen van Theodore Roosevelt 

In het vorige hoofdstukken hebben we geconcludeerd dat TR 

toch een kind van zijn tijd was en elke tijd zijn eigen leider 

vraagt. Waar 100 jaar geleden behoefte aan was, zit nu 

misschien niemand op te wachten. Toch zijn er een aantal 

principes waar vanuit TR  leefde die tijdloos zijn en waar 

helaas vandaag de dag te weinig politici mee bekend lijken te 

zijn of bekend willen zijn omdat ze bijvoorbeeld bang zijn om het predicaat ‘populist’ te ontvangen.   
 

Wees nieuwsgierig en blijf ontwikkelen! 

Dit lijkt een open deur maar toch is dat niet zo. Politici leven 

vaak in hun eigen bubbel. Het is niet iets nieuws dat politici 

een bepaalde groep in de samenleving vertegenwoordigen en 

het is heel menselijk dat politici meer open staan voor 

argumenten vanuit hun eigen achterban dan van mensen 

buiten hun eigen bubbel. Door de komst van sociale media, 

waarbij algoritmes bepalen wat we te zien krijgen, is de 

bubbel nog hardnekkiger geworden en neemt de polarisatie 

alleen nog maar verder toe. Om uit deze bubbel te komen is 

het belangrijk dat politici uit hun bubbel stappen en zich 

verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en actief in contact 

treden met andere groepen in de samenleving. Zoek je critici 
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op zoals TR als politiecommissaris de Duitse 

fabrieksarbeiders bezocht, die demonstreerden tegen zijn 

beleid.  

 

TR las in zijn leven talloze boeken en schreef er tientallen. We 

weten bijvoorbeeld dat President Trump weinig tot niets leest. 

Daarbij zien we veel politici die vaak zonder enige 

werkervaring buiten de politiek op hoge posities 

terechtkomen. TR was hierover behoorlijk uitgesproken: ‘If, in 

any individual, university training produces a taste for refined 

idleness, a distaste for sustained effort, a barren intellectual 

arrogance, or a sense of supercilious aloofness from the world of 

real men who do the world’s real work, then it has harmed that 
individual’.  
 

Hij vond het verkeerd dat sommige mensen alleen maar een 

carrière hadden in de politiek. Enerzijds was het volgens hem 

moeilijk om dan nog een goede connectie te hebben met de 

gewone man en anderzijds zou een dergelijke 

carrièrepoliticus er alles aan doen om op zijn positie te blijven 

zitten omdat buiten de politiek voor hem of haar geen 

toekomst is. TR gaf zelf het goede voorbeeld en was niet alleen 

politicus, hij was militair, auteur, natuurbeschermer, cowboy 

en had tientallen hobby’s. Doordat TR een veelzijdig persoon 

was kon hij zich gemakkelijk verplaatsen in het Amerikaanse 

volk en konden veel Amerikanen zich identificeren met hun 

president. Hierdoor kreeg TR impopulair beleid, zoals 

bijvoorbeeld vergaande natuurbescherming, voor elkaar wat 

eigenlijk helemaal niet gewenst was door zijn achterban.   

 Dat we ons niet uitsluitend op diploma’s moeten focussen is 
overigens niet alleen een persoonlijke les maar ook die wij als 

samenleving als geheel moeten oppakken. Zo leven we 

volgens de Utrechtse bestuurskundige Mark Bovens in een ‘diplomademocratie’ waarbij de politieke- en ambtelijke top 
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inmiddels bijna uitsluitend bestaat uit hoogopgeleiden, de 

Tweede Kamer momenteel zelfs uit 98%, terwijl slechts een 

derde van de Nederlandse bevolking hoogopgeleid is. Die 

diplomademocratie kan er volgens Bovens voor zorgen dat 

lager opgeleiden zich niet vertegenwoordigd voelen in het 

democratisch bestel. Dat kan weer resulteren in lage 

verkiezingsopkomsten. College bestuurskundige Anchrit Wille stelt daarbij dat: ‘Boekenwijsheid niet hetzelfde is als 

burgerkennis’. Bovens en Wille bevestigen hiermee wat TR 

100 jaar eerder al concludeerde. Tenslotte zien Bovens en 

Wille de opkomst van populistische partijen als directe gevolg 

van de diplomademocratie.  

 

Zit niet bij de pakken neer! 

Sta niet te lang stil bij tegenslagen en heb helemaal geen 

zelfmedelijden. TR heeft in zijn leven veel tegenslagen te 

verwerken gehad. Het overlijden van zijn vader toen hij nog 

student was, het overlijden van zijn moeder en vrouw tijdens 

het prille begin van zijn politieke loopbaan, zijn zakelijke 

tegenslagen als rancher maar ook een aantal keren verliezen 

van een verkiezing. TR stond nooit lang stil bij tegenslagen. 

Niet dat hij gevoelloos was, maar puur omdat hij wist dat 

zelfmedelijden je nooit verder brengt.  

 

Wees altijd voorbereid, vastbesloten en bluf niet! 

Het leek soms door zijn snelle manier van handelen en denken 

dat TR een impulsief persoon was. Maar de werkelijkheid was 

dat hij vaak goed voorbereid de uitdagingen tegemoet ging. Als 

hij eenmaal een standpunt had ingenomen dan ging hij er ook 

voor. Ook als het soms opgaven waren die hij persoonlijk 

liever niet aan ging. Zo wierp hij zich vol overtuiging in de 

campagne als Vicepresident ondanks dat hij deze ambitie zelf 

helemaal niet had. TR was erg vastbesloten en had een erg 

groot plichtsbesef: ‘If you must take a nettle in your hand, grasp 

it firmly’.  
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Leiderschap is teamwork! 

TR wist als geen ander dat zijn succes als leider zou staan of 

vallen met de steun van zijn team. Als kolonel in Cuba heeft hij 

zich niet geliefd gemaakt bij de militaire top door te pleiten 

voor beter materieel en voedsel voor zijn manschappen. In de 

strijd ging hij voorop en bleef in heetst van de strijd met 

gevaar voor eigen leven op zijn paard zitten om zijn mannen 

te inspireren. Zijn kwetsbaarheid maakte hem voor zijn 

mannen onsterfelijk.  

 

In zijn autobiografie citeert TR een stuk uit een Brits tijdschrift 

‘Fortnightly Review’ dat het team rond TR beschrijft ‘Mr. 
Roosevelt has gathered around him a body of public servants 

who are nowhere surpassed, I question whether they are 

anywhere equaled, for efficiency, self-sacrifice, and an absolute 

devotion to their country’s interest. Many of them are poor men, 
without private means, who have voluntarily abandoned high 

professional ambitions and turned their backs on the rewards of 

business to serve their country on salaries that are not merely 

inadequate, but indecently so’. 
 

Geloof in je missie! Een gevleugelde uitspraak die TR vaak deed was: ‘Believe you 

can and you’re half way there’. Waar veel mensen vaak 

twijfelen of iets haalbaar of acceptabel is was TR iemand die 

niet afwachtte maar het initiatief nam en geloofde in zijn 

missie. Natuurlijk leefde TR ook in een uitzonderlijke tijd 

waarin veel activiteiten die hij deed voor een primeur 

zorgden. De eerste president in een vliegtuig, de eerste 

president tijdens zijn ambt buiten de Verenigde Staten, de 

eerste in een duikboot.  

 

‘You are the message’, was wat TR vaak aangaf.  Wat hij 

hiermee bedoelde is dat je als politicus zelf het goede 

voorbeeld moet geven. Dit lijkt een open deur maar helaas zien 
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we momenteel in Den Haag rond het gevoelige klimaatdebat 

diverse politici strooien met ambitieuze plannen en nemen ze 

anderen de maat terwijl ze zelf privé vrolijk de wereld 

rondvliegen voor stedentrips. Of politici die tijdens hun 

politieke carrière kritisch waren op de bankensector maar 

zich na het verlaten van Den Haag laten inhuren door deze 

sector als goed betaalde lobbyist. Deze vorm van hypocrisie is 

de bijl aan de wortel van onze democratie. Ons land smacht 

naar politici die staan voor hun principes en er ook naar leven 

zoals TR dit deed.  Practice what you preach! 

 

Macht is een bijzaak het algemeen belang voorop! 

Elke politici is gevoelig voor macht. Het verschil zit er alleen in 

hoe men die macht wil gebruiken. Vele politici zien macht als 

een doel waar alles, ook principes, voor moeten wijken om die 

macht te verkrijgen of juist te behouden. TR zag macht niet als 

een doel maar als een middel om zijn doelen te bereiken. 

Doelen die in zijn geval niet zijn persoonlijke belangen maar 

het algemene belang dienden. Er zijn meerdere momenten 

geweest in zijn leven dat hij zijn principes verkoos boven zijn 

carrière. Ondanks het feit dat zijn vrienden en familie het hem 

afraadden, verliet TR zijn post als onderminister om als 

vrijwilliger deel te nemen aan de strijd in Cuba; een beslissing 

die het einde van zijn politieke carrière had kunnen 

betekenen. Toen hij politiecommissaris in New York was 

opperde zijn goede vriend Jakob Riis eens dat hij het goed zou 

doen als President. Een beetje politicus zou door een dergelijk 

compliment gevleid kunnen zijn. TR reageerde echter heel 

anders: ‘Never, never, you must never either of you ever remind 
a man at work on a political job that he may be president. It 

almost always kills him politically. He loses his nerve; he can’t 
do his work’. Teveel ambitie zou iedere politicus in de weg 

staan en de focus op het algemeen belang teveel afleiden.  
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20 Dankwoord 

In 1989, mijn geboortejaar, publiceerde Francis Fukuyama 

zijn essay The End of History? Fukuyama was van mening, 

nadat de Sovjet-Unie was gevallen en de vrije Westerse 

Wereld had gezegevierd, dat de wereld snel zou veranderen in 

een liberaal democratisch paradijs. Inmiddels zijn we 30 jaar 

verder en weten we, helaas, beter. Nog nooit was de ooit zo 

bewierookte democratische Westerse Wereld zo druk met 

zichzelf. Naar mijn mening is er inmiddels genoeg tijd verspild 

en zijn wij naarstig op zoek naar voorbeelden en inspiratie die 

ons weer in het juiste spoor kunnen krijgen. Daarom dit boek.  

 

Voor het schrijven van dit verhaal ben ik veel mensen dank 

verschuldigd. Allereerst mijn vrouw Wilma die mij voor mijn 

werk, mijn politieke activiteiten, mijn verplichtingen als 

reserveofficier en recent daarnaast nog een studie mij nu ook 

moest missen voor het schrijven en het doen van onderzoek 

voor dit boek. Dagen en avonden heeft ze er met onze kinderen 

alleen voor gestaan. Wat ben ik trots op jou! 

 

Ook dank aan mijn ouders, Anton en Gera, voor het meelezen 

en corrigeren. Job van Meijeren, Marius Buiting en Alex Krijger 

voor het meedenken en het maken van de koppeling met de 

actualiteit. De medewerkers van de Roosevelt Institute for 

American Studies in Middelburg voor hun gastvrijheid en het 

beschikbaar stellen van hun prachtige bibliotheek.  

 

Tenslotte dank aan de vele mensen die ik tijdens mijn werk 

maar ook in de politiek van verschillende achtergronden en 

partijen tegenkom en mij dagelijks laten zien dat onze 

overeenkomsten groter zijn dan de verschillen die ten 

onrechte te vaak en te veel worden uitvergroot. Het is tijd voor 

een nieuwe Theodore Roosevelt die ons dit kan laten zien!  
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21 Beknopte levensloop Theodore 
Roosevelt 

Omwille van de leesbaarheid van dit boek heb ik een aantal 

belangrijke momenten uit het leven niet verwerkt in de 

eerdere hoofdstukken. Toch zijn ze te belangrijk om ze niet te 

benoemen Daarom zijn de belangrijkste momenten uit het 

uitzonderlijke en actieve leven van TR verwerkt in 

chronologisch volgorde op de volgende pagina’s.  
 

27 oktober 1858 TR geboren in New York City. 

 

25 april 1865 TR is getuige van de begrafenisstoet 

van de vermoorde President Lincoln. 

 

1876 TR start zijn studie aan Harvard 

College. 

 

8 Februari 1878 Theodore Sr., de vader van TR, 

overlijdt in New York City. 

 

14 Februari 1880 Verloving tussen TR en Alica 

Hathaway Lee. 

 

30 Juni 1880 Studeert af aan Harvard College. 

Magna cum laude. 

 

27 oktober 1880 Trouwt met Alice Hathaway Lee. 

 

1880 Begint met rechtenstudie aan 

Colombia Law School. 

 

8 november 1881 Wint zijn eerste verkiezing in New 

York Assembly. Wordt hierna nog 2 

maal herkozen. 
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1 augustus 1882 Aangesteld als Tweede luitenant bij de 

New York National Guard. 

 

1882 Publiceert zijn eerste boek The Naval 

War of 1812. 

 

3 februari 1883 Gepromoveerd tot kapitein bij de New 

York National Guard. 

 

Februari 1883 Reist naar het westen en koopt een 

ranch in Noord-Dakota. 

 

12 februari 1884 Dochter Alice Lee Roosevelt geboren. 

 

14 februari 1884 Zijn moeder en vrouw overlijden. 

 

16 februari 1884 Een dubbele begrafenis voor zijn 

moeder en vrouw. 

 

Juni 1884 Aanwezig op Nationale Republikeinse 

Conventie in Chicago. 

 

1884  Vertrekt naar Noord-Dakota om als 

rancher te leven. 

 

1885 Publiceert het boek Hunting Trips of a 

Ranchman. 

 

2 November 1886 Na terugkomst in New York verslagen 

als burgemeesterskandidaat. 

 

2 december 1886 Trouwt met Edith Kermit Carow in 

Londen en trekken in hun huis 

Sagamore Hill. 
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13 september 1887 Zoon Theodore wordt geboren. 

 

1887 Publiceert het boek Life of Thomas 

Hart Benton. 

 

1888 Publiceert te boeken Life of Governor 

Morris, Ranch Life and Hunting Trails, 

Essays in Practical Politics. 

 

7 mei 1889 Wordt lid van Civil Service Commision. 

 

10 oktober 1889  Zoon Kermit wordt geboren. 

 

1889  Publiceert de eerste van de in totaal 4 

delen van The Winning of the West. 

 

13 augustus 1891 Dochter Ethel wordt geboren. 

 

1891 Publiceert zijn boek History of New 

York. 

 

1893 Publiceert zijn boek The Wilderness 

Hunter en is co-auteur van het boek 

American Big Game. 

 

10 aprl 1894 Zoon Archibald wordt geboren. 

 

14 augustus 1894  Zijn broer Elliott overlijdt aan 

alcoholisme. 

 

6 mei 1895  Wordt Politiecommissaris. 

 

1895 Publiceert zijn boek Hero Tales of 

American History. 
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19 april 1897 Aangesteld als onderminister van de 

Marine door President McKinley. 

 

19 November 1897 Zoon Quentin wordt geboren. 

 

1897 Publiceert zijn boek American Ideals 

 

25 maart 1898 Schrijft een aanbeveling om 

vliegmachines te gebruiken voor 

militaire doeleinden. 

 

24 april 1898 Start oorlog tussen Spanje en de 

Verenigde Staten. 

 

25 april 1898 Aangesteld als Luitenant-Kolonel bij 

de Rough Riders. 

 

6 mei 1898 Treedt af als onderminister van de 

Marine. 

 

15 mei 1898 Begint met zijn dienst als Luitenant-

Kolonel bij de Rough Riders. 

 

1 juli 1898 Slag om Kettle Hill op Cuba. 

 

Aug – sep 1898 In quarantaine op Long Island na 

terugkomst uit Cuba. 

 

27 september 1898 Genomineerd als Republikeinse 

gouverneurs kandidaat voor de staat 

New York. 

 

8 november 1898 Gekozen als gouverneur van de staat 

New York. 
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21 november 1898 Vicepresident Garret Hobart overlijdt. 

 

1899 Publiceert zijn boek Rough Riders. 

 

21 juni 1899 Genomineerd als kandidaat 

vicepresident onder president 

McKinley. 

 

1900 Publiceert de boeken Oliver Cromwell 

en Strenuous Life. 

 

6 november 1900 McKinley – Roosevelt winnen de 

presidentsverkiezingen. 

 

4 maart 1901 Inauguratie van McKinley – Roosevelt 

 

6 september 1901 President McKinley wordt 

neergeschoten bij de Pan-American 

tentoonstelling in Buffalo. 

 

14 september 1901 President McKinley overlijdt. TR 

wordt ingezworen als president. 

 

19 februari 1902 Klaagt Nothern Securities Company 

aan. 

 

22 mei 1902 Wijst eerste nationale park aan, Crater 

Lake National Park in Oregon. 

 

17 juni 1902 Tekent de Newlands Reclamation Act 

om irrigatieprojecten in het Westen te 

stimuleren. 
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Oktober 1902 Onderhandelt succesvol tussen 

vakbonden en de 

mijnbouwondernemingen. 

 

31 december 1902 Onderhandelt succesvol tussen 

Duitsland en Venezuela. 

 

1902 Is co-auteur van het boek The Deer 

Family. 

 

14 februari 1903 Richt het ministerie van Handel en 

Arbeid op. 

 

20 februari 1903 Tekent de Elkins Anti-Rebate Act voor 

de regulering van de spoorwegen. 

 

14 maart 1903 Verklaart Pelican Island in Louisiana 

als eerste vogelreservaat. Er zouden  

nog 50 vogelreservaten volgen.  

 

18 november 1903  Tekent overeenkomst met nieuwe 

regering van Panama voor het 

Panamakanaal. 

 

23 juni 1904 Genomineerd als Republikeinse 

presidentskandidaat voor de 

verkiezingen van 1904. 

 

8 november 1904 Herkozen als President met 2,5 

miljoen stemmen verschil. 

 

1 februari 1905 National Forest Service opgericht. 

Beschermde bossen zullen onder TR 

toenemen van 43 miljoen hectare tot 

bijna 200 miljoen hectare.  
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4 maart 1905 Inauguratie van TR en Charles 

Fairbanks. 

 

17 maart 1905 Geeft, in plaats van zijn overleden 

broer Elliott, zijn nichtje Eleanor 

Roosevelt weg bij haar trouwerij aan 

Franklin D. Roosevelt die later ook 

president zou worden. 

 

2 juni 1905 Wijst Wichita Forest als natuurgebied 

aan. Later volgen de Grand Canyon, 

Fire Island en National Bison Range. 

 

25 augustus 1905  Vaart als eerste President ooit mee 

met een onderzeeboot en eist hogere 

salarissen voor 

onderzeebootpersoneel. 

 

5 september 1905  Dankzij interventie van TR wordt 

vrede tussen Rusland en Japan 

getekend.  

 

1905 Publiceert zijn boek Outdoor Pastimes 

of an American Hunter.  

 

Januari 1905 Brengt Frankrijk en Duitsland bij 

elkaar over een onenigheid tussen de 

landen over Marokko. 

 

17 februari 1906 TR’s oudste dochter Alice trouwt met 

congreslid Nicholas Longworth. 

 

8 juni 1906  Tekent de Antiquities Act ter 

bescherming van 
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(natuur)monumenten zoals de Devli’s 
Tower en later ook de Grand Canyon. 

 

29 juni 1906 Tekent Hepburn Act voor verdere 

regulering van de spoorwegen. 

 

30 juni 1906 Tekent Pure Food and Drug Act voor 

betere controle en strengere eisen 

voor voedselkwaliteit. 

 

November 1906 Bezoekt het Panamakanaal. Eerste 

zittende president die Verenigde 

Staten verlaat. 

 

10 december 1906  Genomineerd als eerste Amerikaan 

voor de Nobelprijs voor de Vrede voor 

zijn inzet bij de onderhandelingen 

tussen Rusland en Japan. 

 

16 december 1906 Stuurt zijn vloot, de Great White Fleet, 

de aarde rond.  

 

1 januari 1907 Schudt 8.150 mensen de hand 

waarmee hij het Guinness World 

Record verbreekt. 

 

Okt – nov 1907 Financiële crisis op Wall Street. 

 

1907 Publiceert zijn boek Good Hunting. 

 

3 november 1908 Zijn aangewezen opvolger William 

Howard Taft wordt gekozen als 

President. 
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13 januari 1909 TR rijdt 160 kilometer op zijn paard 

om een voorbeeld te stellen voor 

militaire fitheid.  

 

22 februari 1909 Ontvangt the Great White Fleet na 

terugkomst van een reis rond de 

wereld.  

 

4 maart 1909 Taft wordt geïnaugureerd als 

president.  

 

23 maart 1909 Gaat op expeditie naar Afrika en 

schrijft voor diverse magazines. 

 

1909 Publiceert het boek Outlook Editorials. 

 

30 maart 1910 Vertrekt vanaf Afrika voor een tour 

rond in Europa. 

 

5 mei 1910 Neemt Nobelprijs voor de Vrede in 

Oslo in ontvangst. 

 

18 juni 1910  Wordt door miljoen New Yorkers 

ontvangen bij zijn terugkomst in de 

Verenigde Staten. 

 

31 augustus 1910 Geeft een speech met zijn progressieve visie die hij presenteert als ‘New 

Nationalism’. 
 

11 oktober 1910 Vliegt als eerste President in een 

vliegtuig. 

 

1910 Publiceert de boeken African and 

European Adresses, African Game 
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Trails, American Problems, The New 

Nationalism, Presidential Addresses 

and State Papers and European 

Adresses.  

 

21 februari 1912 TR geeft aan dat hij het zal opnemen 

tegen Taft als Republikeinse 

Presidentskandidaat. 

 

Juni 1912 Hoewel TR meer steun krijgt kiest de 

partijtop voor Taft als kandidaat. TR 

voelt zich bedrogen en bestolen. 

 

30 juni 1912 Woodrow Wilson wordt genomineerd 

als Democratische 

presidentskandidaat. 

 

Augustus 1912 TR richt de National Progressive Party 

op. In volksmond de Bull Moose partij. 

TR wordt namens de partij 

presidentskandidaat. 

 

14 oktober 1912 TR wordt neergeschoten tijdens de 

campagne. Geeft eerst nog een speech 

voordat hij zich laat behandelen in het 

ziekenhuis. Hervat op 30 oktober de 

campagne.  

 

5 november 1912 Woodrow Wilson wordt gekozen tot 

president met 6,3 miljoen stemmen. 

TR volgt als tweede met 4,1 miljoen en 

zittend president Taft eindigt als 

derde met 3,5 miljoen stemmen.  
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1912 Publiceert het boek The Conservation 

of Womanhood and Childhood. 

 

4 oktober 1913 Vertrekt voor een expeditie naar Zuid-

Amerika. 

 

1913  Publiceert zijn Autobiografie en de 

boeken History as Literature and Other 

Essays en Progressive Principles.  

 

Feb – apr 1914 Op ontdekkingstocht in de jungle van 

Brazilië. Komt bijna te overlijden na 

infectie. 

 

7 mei 1914 Aankomst in New York. Het publiek 

schrikt van zijn voorkomen. De 

expeditie heeft hem een oude man 

gemaakt.  

 

Mei – juni 1914 Op reis naar Europa voor trouwerij 

van zijn zoon Kermit. 

 

Augustus 1914 De Eerste Wereldoorlog breekt uit. 

 

1914 Publiceert de boeken Trough the 

Brazilian Wilderness en Life Histories 

of African Game Animals.  

 

1915 Publiceert het boek America and the 

World War waarbij hij pleit voor een 

actieve rol van Amerika in de Eerste 

Wereldoorlog.  

 

Juni 1916 TR wordt door de Progressive Party 

opnieuw genomineerd maar slaat deze 
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af en steunt Republikeinse kandidaat 

Charles Evans Hughes. 

 

7 november 1916 Met de slogan ‘He Kept Us Out of War’ 
wint Wilson net aan zijn 

herverkiezing. 

 

1916 Publiceert de boeken Fear God and 

Take Your Own Part en A Booklover’s 
Hilidays in the Open.  

 

6 april 1916 De Verenigde Staten verklaren 

Duitsland de oorlog. 

 

19 mei 1916 President Wilson slaat het aanbod van 

TR om opnieuw met een regiment 

Rough Riders deel te nemen aan de 

oorlog af.  

 

1917 De vier zonen van TR nemen actief 

deel aan de Eerste Wereldoorlog. 

 

1917 Publiceert de boeken The Foes of our 

own Houshold en National Strengt 

hand International Duty.  

 

14 juli 1917 TR’s jongste zoon Quentin sneuvelt als 
piloot in de oorlog. 

 

17 juli 1917 TR hoort van het overlijden van zijn 

zoon Quentin. 

 

18 juli 1918 Spreekt op de Republikeinse conventie 

en slaat aanbod om Gouverneur te 

worden af. 
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5 november 1918 Republikeinen winnen tussentijdse 

verkiezingen. TR favoriet om 

Republikeinse presidentskandidaat te 

zijn voor 1920. 

 

11 november 1918 Einde van de Eerste Wereldoorlog. 

 

1918 Publiceert het boek The Great 

Adventure. 

 

6 januari 1919 TR overlijdt ’s ochtends vroeg rond 
4:00 in zijn slaap. 

 

8 januari 1919 Na een dienst in Christ Church wordt 

hij begraven op Youngs Memorial 

Cemetery op Oyster Bay.  
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