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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. 


