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De vertaalde recensie De meerkoppige hydra: Zeelui, slaven, commoners en de verborgen ge-

schiedenis van de revolutionaire Atlantische wereld heeft een bijzondere rol gespeeld in de ont-

wikkeling van wat uiteindelijk Hydra(-web) is geworden. Als werktitel gaven we het project de 

naam “hydra” mee, ook al wisten we toen niet hoe we onszelf en ons project zouden gaan noe-

men. Maar de naam en metafoor hydra  en het idee van het zoeken naar, analyseren en be-

schrijven van de vele koppen van de subversieve hydra, sprak ons aan en dekte gevoelsmatig 

de lading. De naam hydra stond symbool voor de zoektocht die ons project is.  

Rediker en Linebaugh, de auteurs van het boek, keren het perspectief Van de mythe van Her-

cules en de hydra in wezen om. Zoals wellicht bekend bestond één van de 12 werken van Her-

cules uit het verslaan van de hydra. “Een slangachtig beest met vele koppen. Steeds als Hercu-

les er één afhakte, groeiden er twee in zijn plaats. Uiteindelijk doodde hij de hydra door vuur te 

gebruiken waarmee hij de afgehakte stompen dichtschroeide en aldus voorkwam dat de koppen 

weer aangroeiden. De Anglo-Amerikaanse heersende klasse zag zichzelf als Hercules, al trach-

tend de rebellerende subjecten te bedwingen die steeds weer de kop op staken in nieuwe en drei-

gender gedaantes zodra ze verslagen leken. De vorming van het imperium was een 

“Herculisch” werk en telkens werden de heersenden geconfronteerd met manifestaties van een 
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nieuwe amorfe vijand: piraten, rebellerende slaven, onafhankelijke vrouwen, religieuze radica-

len, “oorlogszuchtige” inheemse volkeren en “gepeupel”, dat “als een monsterlijke hydra (…) 

siste tegen de soevereine koninklijke macht en autoriteit.”  

Net als Rediker en Linebaugh zijn wij natuurlijk vooral geïnteresseerd in het perspectief van 

de vele hydrakoppen van verzet tegen het kapitalisme en imperialisme in zijn begindagen. Om 

ons eraan te herinneren dat er een geschiedenis van strijd is die verborgen ligt onder die van de 

“officiële” geschiedsschrijving van de heerschappij, maar ook onder die van de arbeid en de 

“officiële” arbeidersbeweging. Een geschiedenis van subversie en hoop, van vindingrijkheid en 

onverzettelijkheid, waar we anders van afgesneden zouden zijn. Gebrek aan historisch bewust-

zijn werpt ons terug op onszelf, veroordeeld ons tot het duister van een allesomringende, over-

weldigende en verdrukkende en enige “werkelijkheid” van het heden waaruit geen ontsnappen 

mogelijk lijkt. Zoals de huidige opgroeiende generatie nu al nauwelijks weet heeft van de sub-

versieve en creatieve interventies, verlangens en experimenten van hun ouders. Zo snel kan het 

gaan als je de overlevering overlaat aan de Wijnands en andere bekeerlingen en spijtoptanten,  

of officiële geschiedschrijvers,en en je kinderen overlevert aan de alles verorberende psy-

chomacht van de markt (de term is van Bernard Stiegler).  

De geschiedenis van het Atlantische proto-proletariaat, zoals beschreven door Rediker en Line-

baugh, doet ons dan ook herinneren aan wat in wezen de essentie van het kapitalisme is. Be-

schreven wordt het verzet tegen wat Marx de “oorspronkelijke accumulatie” van het kapitaal 

noemt. Het historische scheidingsproces van producent en productiemiddel, waarin het han-

delskapitaal werd gevormd en grote groepen mensen “met bloed en vuur” (Marx) werden be-

roofd van hun eigen middelen van bestaan en geleidelijk tot loonarbeid werden gedwongen. 

Het herinnert ons er ook aan dat dit onteigeningsproces tot op de dag van vandaag voortduurt 

in de vorm van het voortdurend overhevelen van publieke goederen en voorzieningen (publieke 

diensten, distributie, energie, communicatie, transport, zorg) naar de particuliere sector. Met 

als voorlopig hoogtepunt de miljardensteun aan zgn. omgevallen banken.  

Radicale geschiedsschrijving van onderaf, contra-historie, contra-mythes, zien we als een we-

zenlijk element in de strijd om de hoofden en harten van de mensen, ook die van onszelf. Het 

leert ons om niet te vergeten. En het is ook de bron van moed waaraan Badiou elders in dit 

nummer aan refereert. De moed om “binnen een ander durée te opereren dan hetgeen door de 

wetmatigheid van de wereld wordt opgelegd.” Want, zo vervolgt Badiou, degenen die zijn op-

gesloten binnen de tijdelijkheid zoals die voor ons door de dominante orde is bepaald, zullen 

wellicht hun hele leven wachten en eindigen in het beste geval depressief en gedesoriënteerd.  

Voor moed is meer nodig dan alleen historisch bewustzijn. Het gaat er ook om dat je voorbij 

het hier en nu durft te denken, op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe hydrakoppen. Im-

mers: “verzet is de capaciteit om nieuwe potentialiteiten te ontwikkelen, die voorbij gaan aan 

bestaande vormen van overheersing/dominantie (Negri). In die zin sluiten we ons aan bij de 

hoopvolle vaststelling van Willi Bergmann elders in dit nummer. Niet geheel toevallig, want 

resultaat van een kruisbestuiving, trekt Bergmann aan het eind de vergelijking tussen het 

“meerkoppige” verzet toen en nu: “Dwars door alle continenten en ondanks alle migratiesys-

temen (39) treden de armoedezones in de 3e wereld in verbinding met LA, Bombay, Rio, Pa-

rijs, Moskou, Berlijn. Er ontstaat een nieuw cosmopolitisme van onderaf, een nieuwe subjecti-

viteit in de strijd tegen de wereldwijde kapitalistische ordening. Het panorama van het verzet 

doet in meerdere opzichten denken aan de transatlantische mobiliteit in de 17e en 18e eeuw, die 

door Linebaugh en Rediker als veelkoppige hydra is beschreven (40). Dit boek is niet alleen 

lezenswaardig en goed te lezen. Het komt op mij paradigmatisch over. Op dezelfde manier, net 

zo beschrijvend en empatisch, zouden we ons een begrip van het veelvoudige verzet tegen het 

dodelijke imperialisme kunnen toe-eigenen.”Het is een zoektocht waar we graag in willen parti-

ciperen en die we met zo veel mogelijk mensen willen delen.  
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“Wie zijn de onderdrukkers anders dan de 

adel en de deftige burgers; en wie zijn de on-

derdrukten anders dan de kleine boeren, de 

pachters, de ambachtslieden en de arbeider? 

… Jullie slavernij is hun vrijheid, jullie ar-

moede hun voorspoed; ja, jullie verering van 

hen is de ontering van de gemeenschappe-

lijkheid … Haal hen, die door jullie in de 

adelstand zijn verheven, van hun voetstuk 

af.” 

- Volksredenaar Laurence Clarkson, 1647 

(blz. 81) 

 

De Meerkoppige Hydra is de lang verwachtte 

krachttoer wat betreft radicale geschied-

schrijving van onderaf. Er is bijna 20 jaar 

aan gewerkt. De auteurs hebben gekozen 

voor een internationalistische aanpak waar-

mee ze de gebruikelijke categorieën verme-

den die de geschiedenis ketenen binnen de 

grenzen van de natie-staat. Zodoende kon-

den ze de wijze bestuderen waarop mensen 

tegen deze categorieën hebben gevochten, 

hoe ze probeerden aan deze staten te ont-

snappen en deze te weerstaan door grenzen 

te overschrijden en zich te organiseren 

dwars door rassenscheidingen heen. 

 

Nu globalisering heden ten dage het meest 

gebruikte stopwoord is om het kapitalisme 

te begrijpen, loont het de moeite om in her-

innering te roepen dat het kapitalisme altijd 

al globaal, d.w.z. wereldwijd is geweest. Li-

nebaugh en Rediker benadrukken dit door 

de Virginia Company – de oorsprong van 

het Engelse imperialisme – aan te duiden als 

een “nieuwe wereldhandels organisa-

tie” (blz. 15). Dit boek gaat over de wortels 

van het kapitalisme tijdens de eerste globali-

seringsgolf in de 17e en 18e eeuw en over het 

verzet waarop het stuitte. Op school leerden 

we over het grote tijdperk van de ontdek-

king en verkenning. We werden niet onder-

wezen over slavernij, genocide en de uitbui-

ting die het met zich meebracht. Noch over 

de muiterijen, de slavenopstanden, de Mar-

ron-gemeenschappen (2) van gevluchte ex-

slaven die zich er tegen hebben verzet.  

 

De auteurs stellen dat de „ontdekking‟ van 

Amerika een nieuw stadium in de geschiede-

nis markeert. Het gaf het kapitaal een kick-

start, het ontketende de wereldwijde mari-

tieme handel, creëerde de grootste beweging 

van volkeren in de geschiedenis en verander-

de het aangezicht van de wereld. Ze nemen 

dit als uitgangspunt en focussen op het ver-

zet tegen deze nieuwe globalisering. Vervol-

gens pakken ze de draard van dit verzet op 

en de kronkels en bochten die het maakt, tot 

aan het punt die de “normale geschiedenis 

van de arbeid” geneigd is als zijn startpunt 

te zien.  

 

:

~ 
Peter Linebaugh en Marcus Rediker  

 

Zeelui, slaven, commoners (1) en de verborgen  

geschiedenis van de  

revolutionaire Atlantische wereld. 

(Verso 2000) 
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De Meerkoppige Hydra is dus een boek over 

Atlantische geschiedenis, over het handels-

verkeer tussen Afrika, Amerika en Europa. 

Iedereen is bekend met deze driehoekige sla-

venhandel die ten grondslag lag aan de rijk-

dom van Bristol, Liverpool, Glasgow en 

Londen. Maar het is een onmiskenbaar feit 

dat niet alleen slaven, suiker en tabak op de 

schepen vervoerd werden. Het nieuws circu-

leerde ook: ondergronds nieuws over revolte-

rende slaven, revoluties in Haïti, Frankrijk 

en Amerika; nieuwe ideeën en tactieken. 

Mensen reisden ook: radicalen die aan de 

basis hadden gestaan van de onlusten in En-

geland werden overzee getransporteerd en 

verspreidden hun ideeën, terwijl reizigers die 

hadden gezien hoe de inheemse volkeren van 

Noord- en Zuid-Amerika vrij en in harmonie 

met de natuur leefden, hun ideeën mee naar 

Europa brachten.  

 

Linebaugh en Rediker beschrijven aan de 

hand van enkele specifieke episodes en enke-

le individuen een serie thema‟s die het hele 

boek doorkruizen. En ze maken gebruik van 

enkele metaforen die steeds terugkeren. De 

belangrijkste is de mythe van Hercules en 

de hydra, die constant werd gebruikt door 

propagandisten van de heersende klasse om 

zo duidelijk te maken welke problemen ze 

ondervonden om een imperium te smeden. 

Één van de twaalf werken van Hercules was 

het verslaan van de monsterlijke hydra. Een 

slangachtig beest met vele koppen. Steeds 

als Hercules er één afhakte, groeiden er twee 

in zijn plaats. Uiteindelijk doodde hij de hy-

dra door vuur te gebruiken waarmee hij de 

afgehakte stompen dichtschroeide en aldus 

voorkwam dat de koppen weer aangroeiden. 

De Anglo-Amerikaanse heersende klasse zag 

zichzelf als Hercules, al trachtend de rebelle-

rende subjecten te bedwingen die steeds 

weer de kop op staken in nieuwe en dreigen-

der gedaantes zodra ze verslagen leken. De 

vorming van het imperium was een 

“Herculische” werk en telkens werden de 

heersenden geconfronteerd met manifesta-

ties van een nieuwe amorfe vijand: piraten, 

rebellerende slaven, onafhankelijke vrou-

wen, religieuze radicalen, “oorlogszuchtige” 

inheemse volkeren en “gepeupel”, dat “als 

een monsterlijke hydra (…) siste tegen de 

soevereine koninklijke macht en autori-

teit.” (blz. 29) 

 

Omheining (3) en onteigening  
 

De geschiedenis van de Herculische strijd 

van de heersende klasse met de hydra van 

verzet wordt bepaald door vier centrale the-

ma‟s die de hele periode beslaan die in het 

boek beschreven wordt: omheining en ontei-

gening, terreur, coöperatie en verzet en de 

strijd om alternatieve manieren van leven.  

 

Het centrale en alles overheersende moment 

is de omheining (enclosure), m.a.w. onteige-

ning. De omheining en het dus ontoeganke-

lijk maken van de gemeenschappelijke lan-

derijen in Engeland, die langzaam maar ze-

ker begint in de late Middeleeuwen en mid-

den 18e eeuw op haar hoogtepunt is, ver-

schaft het kapitalisme haar essentiële histo-

rische basis. Om de armen tot arbeid te 

dwingen moest hun land worden afgenomen. 

Zodra de armen de toegang tot het land was 

ontzegd, hadden ze geen andere keus dan te 

werken en geld te verdienen voor de bezit-

ters van plantages, schepen en werkplaat-

sen. Grote aantallen ontheemden werden 

overzee opnieuw ingezet om de koloniën te 

bevolken. Het belangrijkste argument dat 

door de propagandisten van het Engelse ko-

lonialisme werd gebruikt, was dat kolonisa-

tie Engeland een manier verschafte om zich-

zelf te ontdoen van de “luie massa‟s” die 

door de omheiningen en onteigeningen wa-

ren voortgebracht (blz. 16). Het scheiden 

van de mensen van het land in Engeland 

vond overzee zijn afspiegeling in de onteige-

ning van de Ieren, het tot slaaf maken van 

de Afrikanen en de verdrijving van inheem-

se Amerikanen.  

 

De onteigening van de gemeenschappelijke 

landerijen en de grote veranderingen die in 

de maatschappij plaatsvonden (het begin 

van de industriële uitbuiting, enorme mili-

taire mobilisatie) vormden in het hele land 
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de aanzet tot massale opstanden met glori-

euze namen, waarin ambachtslieden en boe-

ren trachtten hun oude manier van leven te 

behouden. Zo was er de Kerst-Bedelaars op-

stand in 1582, de Stukadoors-opstand in 

1586, de Viltmakers-opstand in 1592 en de 

Southwark Kaarsenmakers-opstand een jaar 

later. Degenen die zich tegen de onteigenin-

gen verzetten, de omheiningen neerhaalden 

en de greppels dichtgooiden, werden voor 

het eerst de Levellers (4)genoemd. 

 

Terreur 
 
Het verzet tegen de onteigening riep uiter-

aard een reactie op. Terreur werd aange-

wend om de fundamentele voorwaarden 

voor de kapitalistische ontwikkeling te reali-

seren. In het land, in de koloniën en op zee 

werden gruwelijke straffen uitgevaardigd 

om de armen tot arbeid te dwingen, ter 

voorkoming van het verspreiden van radica-

le ideeën en om te voorkomen dat kolonisten 

de benen zouden nemen en naar de “vijand” 

zouden overlopen.  

 

Deportatie naar de koloniën was een straf 

die niet alleen de armen eronder moest hou-

den, maar was ook in het voordeel van de 

staat. Het koste immers vrijwel niets. De 

overwonnen Ieren, alsmede zigeuners en 

Afrikanen werden onder dwang gedepor-

teerd uit Engeland. Duizenden en nog eens 

duizenden veroordeelden, zelfs voor de 

kleinste vergrijpen, werden naar de koloniën 

gestuurd. In een preek in 1622, beloofde 

John Donne (5) dat de Virginia Company de 

straten schoon (zou) vegen en de luie men-

sen en de kinderen van luie mensen te werk 

zou stellen: en werkelijk, als het hele land 

zou zijn als Bridwell (een gevangenis) om zo 

luie mensen tot werk te dwingen, dan nog 

zou het goed benut worden (blz. 59). Zoals 

de auteurs laten zien, wilden de propagan-

disten en plannenmakers van de kolonise-

ring heel Amerika als een gevangenis inrich-

ten.  

 

Het was echter geen gevangenis waaruit 

ontsnappen onmogelijk was. Engelse solda-

ten en kolonisten op de nieuwe plantages in 

Ierland sloegen regelmatig op de vlucht om 

zich bij de Ieren te voegen. En in de Nieuwe 

Wereld weigerden kolonisten in Virginia te 

werken, sloegen aan het muiten en vlucht-

ten naar de indianen. In 1611 werden enkele 

van deze overlopers weer opgepakt. Sir Tho-

mas Dale, de goeverneur van de kolonie, 

veroordeelde hen ter dood en liet ze op gru-

welijke wijze executeren. Sommigen werden 

opgehangen, anderen verbrand, gespietst of 

doodgeschoten. Het doel van dit alles was de 

anderen angst aanjagen hetzelfde te doen 

(blz. 34). 

 

Samenwerking en verzet 
 
Het boek vertelt echter ook de andere kant 

van het verhaal. De mensen die uit hun hui-

ze waren gehaald en de hele wereld hadden 

doorkruist, kwamen elkaar weer tegen in 

nieuwe verbanden. Om het imperium op te 

bouwen moesten vele arbeiders bijeen wor-

den gebracht om de schepen te bevaren, om 

de bossen te kappen, de forten te bouwen, 

het land te omheinen en te bebouwen. De 

mensen moesten leren met elkaar te spreken 

en te werken. Of ze nou uit Afrika, Spanje of 

Suffolk afkomstig waren. Deze nieuwe ver-

banden van arbeiders die elkaar tegenkwa-

men in gevangenissen, scheepsruimen, werk-

ploegen en op plantages, keeren zich vaak 

tegen hun meesters. Het samenwerken, dat 

ze hadden geleerd om een imperium op te 

bouwen, sloeg om in rebellie. Afrikanen en 

Ieren kwamen samen in opstand. Zeelui uit 

vele landen, gingen er vandoor en werden 

samen piraat. Kolonisten namen de benen 

en voegden zich bij de Indianen.  

 

Radicale alternatieven 
 
Deze mensen vochten voor alternatieve ma-

nieren van leven. En dat was geen utopische 

droom. De gemeenschappelijke landerijen in 

Engeland, the common lands, waren nog 

maar pas vernietigd. Voor velen was geza-
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menlijke autarkie een levende herinnering. 

De slaven uit Afrika kenden gemeenschap-

pelijke dorpsstructuren. En in Amerika lie-

ten de oorspronkelijke inwoners aan de eer-

ste kolonisten een duidelijk voorbeeld zien 

van een maatschappij zonder staat, loonsla-

vernij, geld, klassenverschillen of uitbuiting. 

De Indianen in Virginia kenden geen con-

cept van arbeid zoals de Europeanen. Willi-

am Strachey, de secretaris van de Virginia 

Company, rapporteerde dat de Indianen 

“het grootste deel van het jaar niets deden” 

hoewel ze een goed leven leidden terwijl de 

Europese kolonisten verhongerden (blz. 24). 

Al deze elementen, gecombineerd met popu-

laire, utopische tradities (de Klassieke Gou-

den Eeuw, de Tuin van Eden, het commu-

nisme van de vroege christenen etc.), lever-

den een heel duidelijk alternatief voor de 

vroege koloniale samenleving.  

 

De Engelse revolutie 
 
Linebaugh en Rediker leiden ons door 2½ 

eeuw Engels imperialisme. Een cyclus van 

overwinningen en nederlagen voor de diver-

se massa‟s die de verschillende koppen van 

de hydra vormden. De beginperiode van ter-

reur en onteigening onder de Tudors, die de 

basis vormde van het vroege koloniale sys-

teem en de slavenhandel, was een nederlaag. 

Toen gingen de gemeenschappelijke lande-

rijen verloren, Ierland werd veroverd en on-

willige kolonisten werden naar Amerika ver-

scheept.  

 

Maar de nieuwe verbanden die tijdens dit 

proces tussen de mensen ontstonden, sloegen 

terug tijdens de Engelse revolutie in de jaren 

‟40 van de 17e eeuw. De burgeroorlog tussen 

koning en parlement ontketende een proces 

waarbij op enorme schaal zowat alles in 

twijfel getrokken en opnieuw afgewogen 

werd. De revolutionaire krachten o.l.v. Oli-

ver Cromwell en de militante Puriteinen (6), 

schaften de perscensuur af, ontbonden de 

repressieve rechtbanken en onthoofden de 

koning in 1649. Daarna schaften ze de mo-

narchie en het Hogerhuis (7) af. In het tu-

mult staken vele nieuwe, radicale ideeën de 

kop op: democratische, anarchistische, com-

munistische, libertaire en ketterse. Er hing 

een atmosfeer waarin alles voor het grijpen 

leek. Er ontstonden radicale groepen zoals 

de Levellers en de Diggers (8). Zij eisten de 

gemeenschapsgronden terug en verspreidden 

subversieve ideeën. Zonderlinge ketterse 

sekten lieten van zich horen, predikend dat 

Christus snel terug zou keren om het para-

dijs op aarde te stichten en de heersenden 

ten val te brengen. 

 

De Diggers verklaarden in 1649 dat privé-

bezit het werk van de duivel was en dat het 

land gemeenschappelijk bewerkt moest wor-

den zonder de omheiningen. Ze gingen over 

tot directe actie om zich opnieuw de ge-

meenschapsgronden toe te eigenen en sticht-

ten op het hoogtepunt van de revolutie tien-

tallen landcommunes door heel Engeland. 

Ze verklaarden dat “… de aarde is gescha-

pen door onze schepper om een gemeen-

schappelijke schat van levensonderhoud te 

zijn, voor een ieder gelijk aan de an-

der…” (blz. 117). 

 

Op hun beurt publiceerden de Ranters in 

1650 een pamflet genaamd “Een Rechtvaar-

diging van de Dolle Bende” (“A Justificati-

on of the Mad Crew”) (9) waarin verklaard 

werd dat God de heersenden van hun troon 

had gestoten en de weg vrij maakte voor de 

mensen van lage stand. Ze waren van me-

ning dat de glorie Gods kon worden gevon-

den “…onder de schelmen, dieven, pooiers 

en lage mensen van deze wereld…”(blz. 85). 

De Ranters wilden een wereldwijde gemeen-

schap van mensen zonder staten en dat 

christenen, islamieten en Afrikanen “…één 

volk en één lichaam…” werden. Ze waren 

openhartige libertijnen “…kinderen van ple-

zier…” die de glorie Gods zagen in “… dan-

sen, vrijen, zoenen, puur en perfect…” (blz. 

86). 

 

Als de revolutie had voortgeduurd, zou de 

geschiedenis van Engeland en de wereld er 

waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. 

De gemeenschapsgronden zouden behouden 
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zijn en de slavenhandel wellicht afgeschaft. 

Het kapitalisme was misschien de pas afge-

sneden voordat het goed en wel had kunnen 

opstarten. 

 

De contra-revolutie 
 
Cromwell en de handelaren en kapitalisten 

die hem steunden, hadden de armen en de 

werkende klasse nodig om de revolutie voor 

hen te maken. Om die reden was er geduren-

de korte tijd sprake van een bloeiend radica-

lisme. Zodra de Republiek echter gevestigd 

was en Cromwell veilig in het zadel gehol-

pen, keerde hij zich tegen de radicalen en 

verpletterde hij hen.  

 

De Cromwelliaanse contrarevolutie zorgde 

voor een scheuring in de beweging. De meer 

radicale elementen werden geëxecuteerd, 

gevangen gezet, ondergronds gedwongen of 

overzee gejaagd, terwijl anderen haastig hun 

geschiedenis herschreven en ontkenden ooit 

radicaal te zijn geweest. Zij die zich ooit, als 

vurige revolutionairen tegen de slavenhan-

del hadden gekeerd, werden in sommige ge-

vallen nu pleitbezorgers ervan.  

 

Eenmaal veilig in het zadel voerde Cromwell 

een agressieve politiek tegen de Nederlan-

ders, met als doel alleenheerschappij van de 

marine en controle over de slavenhandel. De 

Engelse betrokkenheid bij de slavenhandel 

nam na 1649 enorm toe en aan het eind van 

de eeuw was Engeland de grootste slaven-

handelaar in de Atlantische wereld.  

 

De diaspora 
 
De contarrevolutie, begonnen onder Crom-

well, werd voltooid met de restauratie van 

de monarchie in 1660. Maar een nederlaag is 

nooit totaal. Er kwam een radicale diaspora 

op gang die zich rond de gehele Atlantische 

wereld uitstrekte. Ranters, Quakers en voor-

malige revolutionairen namen de wijk naar 

Amerika. Het leek erop dat de rebellie na 

1660 was uitgebannen. En het was zeker zo 
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dat de heersende klasse in Engeland de over-

hand had in de volgende eeuw. De radicale 

geest van de Engelse revolutie was echter 

niet overleden, maar had zich teruggetrok-

ken naar de vier uithoeken van de aarde. 

 

Er was een reeks opstanden in het Caraïbi-

sche gebied en in de Amerikaanse koloniën, 

eind 17e eeuw. Uiteindelijk, na enkele jaren 

van periodieke oorlog, werden de koloniën 

veiliggesteld. De rebellen-oorlog tegen de 

slavernij en het imperium was op het land 

steeds moeilijker geworden. De rebellen wer-

den de zee in gedreven. Maar niet om daar 

om te komen. Zodra één van de koppen van 

de hydra was afgehakt, kwam een andere 

tevoorschijn. Dezelfde multi-etnische klasse 

van drop-outs, armen en uitgeslotenen, nam 

nu bezit van de zeeën als piraten en boeka-

niers. 

 

De gezamenlijkheid op zee 
 
Tussen 1670 en medio 18e eeuw leken de ra-

dicale opstanden op het land te verdwijnen. 

Maar een nieuwe bedreiging maakte zijn op-

wachting om de plannen van de Engelse eli-

te uit te dagen. De radicale ideeën van de 

Engelse revolutie, verbannen door de Crom-

welliaanse contra-revolutie, vonden een 

nieuwe voedingsbodem aan boord van de 

zeilschepen en circuleerden zo rond de At-

lantische wereld.  

 

De zeelieden in de 17e eeuw waren zeer ont-

vankelijk voor radicale ideeën. Veel van hen 

waren onder dwang geronseld dor de marine 

en waren praktisch slaven. Ze werden onder-

worpen aan een onvoorstelbaar wreed straf-

regime, met als doel het afdwingen van ar-

beidsdiscipline. Zeilschepen waren de moto-

ren die de ontwikkeling van het vroeg-

kapitalisme voortdreven. Ze vormden echter 

ook het decor van aanhoudend verzet als 

zeelieden in opstand kwamen, muitten, de-

serteerden en staakten. De meest voorko-

mende uiting van verzet was piraterij. Al 

deze praktijken en tactieken circuleerden de 

wereld rond en werden door de zeelieden aan 

elkaar overgedragen. Het zeilschip fungeer-

de als “een broeikas van internationalis-

me” (blz. 151) waar werkende mensen van 

verschillende etnische achtergronden bij el-

kaar kwamen en waar nieuws en ideeën uit 

de hele wereld werden uitgewisseld. De zee-

lieden ontwikkelden zelfs hun eigen taal 

waardoor het mogelijk was om onderling te 

communiceren, zelfs al sprak men verschil-

lende talen. Het was een taal van verzet dat 

werd gesproken in de havensteden rond de 

Atlantische Oceaan en dat grotendeels on-

verstaanbaar was voor landrotten.  

 

Eind 17e eeuw was Engeland een wereldwij-

de supermacht. De dreiging van de piraterij 

was één van de dingen die een schaduw 

wierp over het imperium. De piraten van 

eind 17e eeuw, begin 18e eeuw – ook wel de 

“Gouden Eeuw van de Piraterij” genoemd – 

waren multi-raciaal en libertair. Velen van 

hen waren ontsnapte slaven. Er werd ge-

zegd: “er is zo weinig bestuur en onderge-

schiktheid onder de piraten, dat ze , zo nu 

en dan, allemaal kapiteins en leiders 

zijn”(blz. 163). Het waren in wezen multi-

raciale Marron-gemeenschappen in oorlog 

met de slavernij, gelijk aan de gevluchte 

stammen die zich diep in de wouden van 

Amerika schuilhielden. Waar anderen zich 

schuilhielden in de bergen of de jungle, ko-

zen zij voor de zeeën.  

 

Om de dreiging van de piraterij het zwijgen 

op te leggen, werd een grootschalige terreur-

campagne gelanceerd. Dit vooral omdat het 

een bedreiging vormde voor de slavenhan-

del. Er werd een wet voor de onderdrukking 

van de piraterij opgesteld, een marine-

eskader naar West-Afrika gestuurd en grote 

aantallen piraten werden gevangen genomen 

en geëxecuteerd. Rond 1730 was de piraterij 

verslagen. Maar opnieuw, ondanks het ver-

lies, waren de radicalen niet vernietigd. De 

traditie van het maritieme radicalisme werd 

voortgezet als een ondergrondse stroming 

die op zou duiken in muiterijen, stakingen 

en opstanden in de gehele Atlantische we-

reld. 
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Weer aan land 

 
De geest van opstand  die overzees was ge-

vlucht kwam aan het eind van de 18e en be-

gin 19e eeuw in het kwadraat terug, toen 

dezelfde ongebroken lijn van verzet zich op-

nieuw liet zien in de Amerikaanse revolutie. 

De succesvolle revoluties in Amerika, 

Frankrijk en Haïti, beangstigden de Britse 

heersende klasse. En zij had goede reden 

bang te zijn want het radicalisme dat ze 

dacht te hebben overwonnen stak de kop 

weer op in een serie pogingen tot opstanden 

in Brittannië. De radicalen vochten voor 

dezelfde zaken als 100 of 200 jaar eerder - 

tegen slavernij en voor de gemeenschap.  

De voorbode van de komende storm was een 

golf van opstanden die door de Caribische 

slavenkolonies in de jaren 1730 en 1740 

trok. Gouverneur Mathews van de Leeward 

Islands zei, "ik vrees dat de besmetting met 

rebellie meer over deze eilanden is verspreid 

dan bekend is". (p. 193) Deze orkaan kwam 

aan land in de samenzwering in het New 

Yorkse havenkwartier in 1741, toen zeelie-

den en slaven zich samen organiseerden om 

de stad tot de grond af te branden en vuur-

wapens, buskruit en munitie opsloegen in 

een lokaal havencafé. 

De New Yorkse conspiratie werd ontdekt en 

wierp nooit vruchten af. De leiders werden 

geëxecuteerd en de koloniale autoriteiten 

namen maatregelen om te voorkomen dat 

dit ooit nogmaals zou kunnen gebeuren. Ze 

probeerden het gepeupel van de stad onder-

ling te verdelen, zwart tegen wit op te ruien 

en minder opstandige slaven te importeren. 

Inspirerend voor de opstanden in deze tijd 

was de aanhoudende decennia lange strijd 

van de gevluchte slaven in Jamaica en Suri-

name. In 1740 eindigde de slavenoorlog in 

Jamaica met de overgave van de Britse im-

periale macht aan de slaven en gaven hen 

land, autonomie en vrijheid in ruil voor het 

beëindigen van hun guerrillaoorlog tegen de 

staat van slaaf. 

Ondanks haar uiteindelijk conservatieve af-

loop werd de Amerikaanse revolutie van 

1776 aanvankelijk gedragen door zeelieden, 

slaven en het onteigende multi-raciale stads-

volk. Hierop volgde echter een Amerikaanse 

contra-revolutie toen Thomas Jefferson, 

Thomas Paine en andere leidinggevende fi-

guren van de revolutie zich distantieerden 

van het gepeupel en optraden om bezit, pri-

vileges en de slavernij te behouden. De wet-

geving van de nieuwe federale republiek ver-

leende het de kracht (mogelijkheidom de 

binnenlandse botsingen (scheiding) te onder-

drukken en daarbij tegelijkertijd het insti-

tuut van slavernij te versterken. 

Maar toch, het Amerikaanse experiment 

spoorde anderen aan, in Brittanië, Ierland, 

Frankrijk, Haïti en elders. Zeelieden en sla-

ven droegen haar boodschap over de Atlan-

tische Oceaan, het inspireerde de beweging 

van abolitionisten in Brittanië, opstanden in 

het Caribische gebied en de vroege pan-

Afrikaanse beweging. 

 

Terug naar Brittannië 

 
In 1803 werd een Ierse legerofficier genaamd 

Kolonel Edward Despard geëxecuteerd van-

wege een poging een revolutionair leger op 

te zetten in Engeland en Ierland en een re-

publiek uit te roepen. Dit was niet zo on-

waarschijnlijk in die tijd. De Amerikaanse, 

Franse en  Haitiaanse revolutionaire oorlo-

gen hadden allen plaatsgevonden in het re-

cente verleden. De opstand van de United 

Irishmen had nog maar vijf jaar eerder 

plaatsgevonden, in 1798. Overigens, zijn sa-

menzwering vond plaats in de context van 

wijdverspreid verzet tegen de vroege indu-

strie in Engeland. Er waren geregeld oproe-

ren van proto-ludditische  machine-

vernielingen en brandstichting. Bovendien, 

het gevaar van invasie vanuit revolutionair 

Frankrijk doemde in al zijn omvang op. 

Veel van de samenzweerders waren soldaten 

of zeelieden en zij wisten wat ze deden (waar 

ze mee bezig waren).  

Het plan was om met een kanon op het rij-

tuig van de koning te schieten op het mo-

ment van diens jaarlijkse tocht naar het 

parlement en vervolgens de Tower of London 

en de Bank of England te veroveren alvorens 
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het signaal te geven aan de rest van het land 

om in opstand te komen. Het uiteindelijke 

doel was een "wild en nivellerend principe 

van universele gelijkheid" te implementeren 

zoals  de rechtbank het verwoorde. (p. 281) 

Despard's vrouw, Catherine, was een Afri-

kaans-Amerikaanse die Despard had ont-

moet in Belize, en die samen met hem naar 

Londen was teruggekeerd. Ook zij was een 

revolutionair en samen waren ze symbolisch 

voor de Atlantische opstanden 

(worstelingen) van het tijdperk, zich uit-

strekkend (reikend) van Afrika en Ierland 

tot Centraal Amerika en terug naar Londen. 

Belize was berucht als verblijfplaats van 

zeerovers, die zich hadden gemengd met 

ontsnapte slaven, getransporteerde rebellen, 

en de inheemse bewoners van het gebied, 

met als uitkomst (resultaat) zeegaande poly-

glotte mensen die leefden in een bezitsloze, 

staatsloze vorm van gemeenschap. 

Terug in Londen sloot het stel zich aan bij 

de groeiende beweging tegen slavernij. Des-

pard belandde in de cel vanwege schulden en 

tijdens gevangenschap ontmoette hij op-

roerlingen en muiters van allerlei soort. Tot 

zijn samenzwering traden slaven, burgers, 

handwerkslieden (ambachtslieden) gedegra-

deerd door de introductie van machinerie, 

muitende zeelieden en de Ieren toe, die nog 

steeds de idealen van 1798 wilden vervullen. 

Despard's nederlaag beëindigde niet de po-

gingen tot revolutie in Engeland. In 1820 

wilden de Cato Street samenzweerders het 

kabinet vermoorden terwijl deze aan het di-

neren was en vervolgens sleutelposities in 

Londen in bezit nemen, zo het teken gevend 

voor een nationale  opstand. 

De historische periode die het boek behan-

delt eindigt hier, op het moment van kansen 

(mogelijkheid) geschapen (gecreëerd) door 

de  omwentelingen aan het einde van de 18e 

eeuw. Engeland kwam erg dicht bij een re-

volutie op het eind van de 18e en begin 19e 

eeuw. We weten natuurlijk dat dit niet ge-

beurde, maar op dat moment lag de toe-

komst open en aan de horizon viel een nieu-

we wereld te onderscheiden (was … te zien). 

 

Buiten de geschiedenis 
 

De strijd en de kracht van de werkende klas-

se (arbeidersklasse) zijn uit de geschiedenis 

geschrapt. Zelfs die sociale historici die aan-

dacht besteedden aan de levens van hen die 

de wereld bouwden waar we in leven in 

plaats van alleen van degenen die de voorde-

len (baten)  oogsten van hun werk (die met 

dat werk hun voordeel deden), toch nog 

vaak de werkende klasse presenteren als 

slachtoffers, als machtelozen (een recente 

serie radio-uitzendingen over de geschiede-

nis van de arbeidersklasse heette bijvoor-

beeld „Stemmen van de Machtelozen‟). Dat 

is de geschiedenis van de werkende klasse 

maar dan geschreven vanuit het perspectief 

van de elite. Dit boek herstelt enigszins de 

balans, door het presenteren van overwin-

ningen van de arbeidersklasse en te laten 

zien hoe de collectieve kracht en de dreiging 

voor het kapitalisme gerepresenteerd door 

slaven, zeelieden, boeren en de  inheemsen 

wijzigden de loop van de geschiedenis. Dit is 

een boodschap van hoop -  dat we de wereld 

kunnen veranderen, en dat onze politieke 

voorvaderen dit inderdaad deden. Met de 

veranderingen die zij  bewerkstelligden le-

ven wij vandaag nog steeds zoals ook met de  

revolutionaire erfenis die ons inspireert hun 

doelen  na te streven. 

Deze stemmen zijn tot zwijgen gebracht 

door het actuele geweld van de strop, de ver-

drinkingsstoel, de  foltering , het geweer en 

het zwaard, en ook door "het geweld van 

abstractie in de geschiedschrijving, de he-

vigheid van de geschiedenis dat lang de ge-

vangene van de natie-staat is geweest, welke 

in de meeste studies het grootste onbeant-

woorde analyse-kader." (p. 7) 

De auteurs zijn marxisten – van een bepaal-

de soort, en dit boek volgt deels de traditie 

van de beroemde Marxistische naoorlogse 

historici (EP Thompson, EJ Hobsbawm, 

Christopher Hill etc.). EP Thompson's The 

Making of the English Working Class (1963) 

begint met de vorming van de London Cor-

responding Society (LCS) in 1792 - vermoe-

delijk de eerste politieke organisatie van de 
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arbeidersklasse in Brittannië, en waarschijn-

lijk wereldwijd. Linebaugh en Rediker vol-

gen de geschiedenis van strijd die voor dit 

punt lag en de nederlagen die ertoe hebben 

geleid dat de LCS zichzelf tenslotte defini-

eerde in nationale, raciale termen ten dien-

ste van de Engelse arbeidersklasse in plaats 

van de internationale, multi-raciale onder-

drukte massa‟s van de aarde. Ze stellen, 

"Organisaties als de LCS zouden uiteindelijk 

vrede hebben met de natiestaat, omdat de 

arbeidersklasse nationaal werd, Engels." (p. 

352). Zoals John Zerzan er in 'Who Killed 

Ned Ludd?',[1] op heeft gewezen, is het punt 

dat door traditionele Marxisten wordt ge-

markeerd als het begin van de geschiedenis 

van de arbeidersklasse en proletarische 

strijd, juist exact het punt waarop het feite-

lijk dood en begraven is in de mechanismes 

van vakbonds-onderhandelingen en electo-

rale politiek. The Many-Headed Hydra ein-

digt waar „normale‟ arbeidersgeschiedenis 

begint – met de geboorte van de 

„fatsoenlijke‟ volgroeide‟ „volwassen‟ indu-

striële arbeidersklasse – welke in feite het 

product is van een nederlaag. De ontwortel-

de boerenbevolking, de overgangsklasse van 

vroegere boeren naar nog-geen-proletariërs 

(door Linebaugh en Rediker niet ontslagen 

als "primitieve rebellen", zoals Hobsbawm 

doet[2]), verzette zich er deccenia lang tegen 

om omgevormd te worden in „volwaardige' 

industrie-arbeiders. Toen ze uiteindelijk ver-

loren, werd het moment van hun nederlaag 

aangepakt als het begin van de 'beschaafde' 

werkende klasse, een 'fatsoenlijke' arbeiders-

klasse welke eveneens het product is van een 

nederlaag, aangezien het is gedefinieerd als 

arbeidend en bovendien gescheiden via nati-

onale, blanke en mannelijke geschiedenissen. 

De aparte nationale geschiedenis die wij op 

school geleerd krijgen en de scheiding tussen 

de geschiedenis van de arbeid, zwarte histo-

rie en geschiedenis van vrouwen zijn ook 

producten van een nederlaag. 

De scheiding van deze geschiedkundige dis-

ciplines is in bepaald opzicht een ideolo-

gische poging om te voorkomen dat er lin-

ken worden gelegd, om mensen in aparte 

categorieen te houden en bijvoorbeeld te 

voorkomen dat blanke arbeidersklasse hun 

geschiedenis verbindt met de geschiedenis 

van zwart (zwarte geschiedenis). Het is ook 

ideologisch in de zin van het onderwijzen 

van nationale geschiedenis, wat vooral het 

versterken van het idee van de natie (welke 

in essentie een fictie is) beoogd, aangezien 

natuurlijk de actuele geschiedenis nooit 

stopte wanneer het de grenzen van de natie 

bereikte. Zoals we weten uit het echte leven, 

bewegen acties en inspiraties en oorzaken en 

gevolgen zich internationaal. 

 

Race tegen de klok 
 

Dit boek gaat ook over een tijd voordat de 

arbeidersklasse zo verdeeld was geraakt -  

toen de witte arbeiders nog niet was geleerd 

zwarte arbeiders te haten. Inderdaad, deze 

verdeel-en heers-tactiek werd ingezet om de 

multi-raciale strijd die  de vroege kapitalisti-

sche wereld dreigde op haar grondvesten te 

doen schudden neer te slaan en te vernieti-

gen. 

 

In de onrust en revolutionaire gebeurtenis-

sen van de jaren na 1790 werd het „witte ras‟ 

als zijnde een specifiek concept uitgevonden. 

Het idee van het bestaan van rassen werd 

gecreëerd als een wapen om de arbeiders-

klasse te verdelen, met name de Afrikanen 

en de Ieren. Ierland vormde de eerste kolo-

nie van het Britse Rijk -  het eerste model en 

de voorloper van wat later zou komen, en de 

Ieren werden altijd, net als Afrikanen, be-

schouwd als een ondergeschikt ras van bar-

baren. Echter, om het spectre van een 

verenigde Iers-Afrikaanse revolte neer te 

slaan, begon de elite het idee van een witte 

raciale suprematie te propageren. Hierbij 

werden de Ieren van hun status als subras 

van barbaren ontdaan en uitgenodigd deel 

te nemen aan de groep witte mensen om op 

deze wijze de Iers-Afrikaanse samenwerking 

te breken. 

Deze poging om raciale verdeeldheid te cre-

ëren vond met name plaats na de revolutie 

in Haïti. Tijdens de revolutionaire oorlog in 
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Haïti organiseerden de slaven zich en ver-

sloegen de legers van drie rijken om vervol 

 

gens hun vrijheid te herwinnen en het eerste 

vrije zwarte land ter wereld uit te roepen. 

Dit betekende een grote schok voor de heer-

sende klasse in Amerika en voor alle Euro-

pese Rijken. 

Linebaugh en Rediker: “Toen het aantal 

slachtoffers snel opliep na de Britse expedi-

ties tegen Haïti in 1795-96, ontstond er pa-

niek – en racisme – in de samenleving. Dit 

was… precies het moment dat de biolo-

gische categorie van ras werd gevormd en 

zich verspreidde in Brittannië en America”.

(p.352) 

Een voorbeeld van hoe deze categorieën ver-

anderden vormde het waterfront-oproer van 

1741 toen een groep zeelui, slaven, arbeiders 

en drop-outs uit het havengebied van New 

York besloten in opstand te komen “waarbij 

de stad zou worden platgebrand en zoveel 

mogelijk witte mensen te doden”(p.208) 

Wat hierbij belangwekkend is, is dat veel 

van de betrokkenen bij de samenzwering, in 

onze termen, „wit‟ waren. Met „wit‟ werden 

duidelijk niet die mensen bedoeld die er te-

genwoordig toe worden gerekend. „Wit‟ was 

een term die niet voor Ieren werd gebruikt 

bijvoorbeeld, maar voor degenen in de res-

pectabele maatschappij – de rijken. Dit is 

niet zo bizar als het lijkt -  denk aan de 

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 

waarin wordt gesteld dat alle mensen als ge-

lijken zijn geschapen terwijl toch veel men-

sen die deze verklaring onderschreven sla-

venhouders waren en zeker niet van plan 

waren hun slaven deze rechten toe te kennen 

– „mannen‟ vormde blijkbaar een categorie 

waar zwarte mannen niet onder vielen. 

Deze vorm van eenheid in 1741 bleek later 

ondenkbaar toen de arbeidersbeweging er 

voor de witte, nationale arbeidersklasse 

bleek te zijn en het pan-Afrikanisme werd 

ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 

utopische behoeften van zwarten. Beide 

kanten van de medaille(?) definieerden zich-

zelf specifiek in termen van ras waar dit en-

kele decennia daarvoor niet het geval was 

geweest. 

 

Tegen globalisering 
 

Toen ik deze recensie schreef wilde ik aan-

vankelijk alles erbij betrekken. Overbodig te 

zeggen dat er veel en veel meer verbazing-

wekkende, inspirerende, idiote verhalen van 

opstanden, rellen, sabotage en revolutie in 

dit boek voorkomen dan ik er ruimte voor 

heb deze te beschrijven. 

De waarde en de les van dit soort radicale 

geschiedenis is dat we leren niet te vergeten, 

dat onze toekomstige strijd kan worden ver-

helderd door eerder gevoerde strijd. En het 

proto-proletariaat van Linebaugh en Redi-

ker en haar strijd tegen de opkomst van het 

Atlantische kapitalisme kan ons zaken leren 

die nog steeds van belang zijn. Op de al-

lereerste plaats dat de kracht van verzet ge-

legen is in het veelkoppige van de hydra: de 

vaardigheid van rebellen en revolutionairen 

"Een neger levend aan de ribben aan de galg hangend", c. 1773. 

De revolutionaire dichter en mysticus William Blake etste 

deze gravure om Captain John Gabriel Stedman's Narrative 

of a Five Years Expedition te illustreren. Dit betrof een verslag 

van de oorlog tegen de opstandige slaven in Suriname. Het 

waren ontsnapte slaven die in het regenwoud leefden  
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om te veranderen, het roer om te gooien, 

ergens in op te gaan, te verdwijnen en weer 

op te duiken op nieuwe plekken en in nieuwe 

vormen waardoor de autoriteiten geen rust 

kennen. En ook dat er altijd verzet zal zijn 

en dat verzet altijd internationaal zal zijn -  

dat wanneer de strijd lijkt te zijn verdwe-

nen, het weer opduikt op een onverwachte 

plek, op een ander niveau, maar nog altijd 

met dezelfde dromen in onze harten. 

En om het cyclische karakter van de strijd 

tegen het rijk te onderstrepen, haalde de ge-

schiedenis de auteurs van het boek in. Toen 

ze de laatste hand aan het boek legden, ver-

scheen er plotseling  een geheel nieuwe inter-

nationale beweging tegen globalisering die 

de internationale strijd om bevrijding her-

vatte: 

“De globaliserende krachten kennen een 

groot bereik en een eindeloos geduld. Ech-

ter, zij die wereldwijd rondzwerven vergeten 

niets en staan altijd klaar van Afrika, het 

Caribisch Gebied tot aan Seattle om zich 

tegen slavernij te verzetten en de commons 

te herstellen.”(p353) 

 

(Het artikel is een vertaling uit het ter ziele 

gegane blad “Do or Die, dat verscheen in 

Engeland van 1992 tot 2003. Het artikel 

stond in nr. 10 – 2003) 
 

Noten:  

 

1.   Het woord commoner is nauwelijks te vertalen. 

 Het verwijst naar de commons, d.w.z. land dat 

 gezamenlijk beheerd en gebruikt wordt door leden 

 van de gemeenschap. Letterlijk betekent het dus: 

 iemand die een gezamenlijk recht heeft in gemeen

 schappelijk land. 

2. In Suriname worden de Marrons, zoals de Sara-

maccaners, Ndyuka en anderen, ook wel bosne-

gers en in ambtelijke taal ook boslandcreolen ge-

noemd. In het hedendaagse Surinaamse taalge-

bruik beschouwen sommigen de term bosneger als 

denigrerend, maar het is een letterlijke vertaling 

van businengre, het woord dat de Marrons zelf 

gebruiken. 

3. In het engels: enclosure. Letterlijk: omheind ge-

bied. Hier wordt verwezen naar de onteigening 

en verdrijving van de boeren van de landerijen in 

het feodale Engeland van de 15e eeuw. De grond 

werd door de landadel omgezet in absolute eigen-

dom (naar het omheinen enclosures genoemd) om 

zo een geforceerde omschakeling van graanpro-

ductie naar schapenteelt mogelijk te maken. Dit 

met het oog op de afzetmogelijkheden van wol 

aan de textielnijverheid in Vlaanderen. In ande-

re teksten wordt wel ens gesproken over  nieuwe 

enclosures, waarmee dan gedoeld wordt op het 

voortduren van dit onteigeningsproces in onze 

tijd, m.n. in de zgn. derde wereld. (zie bijv. ook 

K. v/d Pijl, Wereldorde en Machtspolitiek, 1992 

en: Die neuen Enclosures, Midnight Notes nr. 10, 

1990 ( in: TheKla (Theorie und Klassenkampf) 

14, mei 1991)) 

4. Letterlijk: gelijkmakers. Heeft in het Engels ook 

de betekenis van iemand die de afschaffing van 

sociale ongelijkheid nastreeft. Later, ten tijde 

van de Engelse Burgeroorlog rond 1640, werd 

met de term ook een deelnemer aan de radicale 

politieke beweging binnen de Parlementaire 

Strijdkrachten aangeduid die universeel kies-

recht (voor mannen!) nastreefde, gelijkheid voor 

de wet, parlementaire democratie en religieuze 

tolerantie. De Engelse folkrockband, opgericht 

eind jaren ‟80, de Levellers, heeft haar naam ook 

van deze radicalen t.t.v. de 16e en 17e eeuw afge-

leid. 

5. John Donne 1572 – 1631. Dichter. Schreef son

 netten, liefdespoëzie en satirische verzen, maar 

 ook religieuze liederen en preken. 

6. Het puritanisme is in het laatste kwart van de 

zestiende eeuw opgekomen als reactie op de 

hoofdstroom van de Anglicaanse kerk. De puritei-

nen meenden dat in de Anglicaanse kerk nog te 

veel roomse elementen bewaard waren gebleven 

en pleitten daarnaast voor een striktere levens-

wandel en een persoonlijker beleving van het 

christelijke geloof. Cromwell was zelf een vooraan-

staande Puritein. Onder zijn bewind kregen vele 

onafhankelijke Puriteinse kerken en gemeenten 

grote invloed. 

7. House of Lords. Vergelijkbaar met de Eerste Ka-

mer. Tegenhanger van het lagerhuis. De leden 

worden door de Kroon benoemd en bestaan uit 

vertegenwoordigers van de kerk, rechters en ede-

len. 

8. De Diggers noemden zichzelf ook wel True Level

 lers en streefden een maatschappij zonder privé-

 bezit en geld na.  

9. Ranters: lett. “schreeuwers”. Radicale groep van 

 religieuze libertijnen die hun roots hadden  in 

ketterse praktijken al in de 14e eeuw. Ze hadden 

een pantheïstische Gods-opvatting, d.w.z. God is 

in alles en overal. Ze wezen de autoriteit van de 

kerk af en zelfs de bijbel als zijnde het woord van 

God. Omdat alles in wezen afkomstig was van de 


