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Voorwoord 
 
Met het schrijven van dit proefschrift ben in de zomer van 2005 begonnen. Niet lang 
daarvoor had ik samen met Paul Aarts en Paul van Hooft een drietal stukken 
geschreven over de invloed van culturele waarden op het buitenlandsbeleid van de 
Verenigde Staten. Paul van Hooft had al direct plannen om dit onderwerp in een 
proefschrift uit te werken. Zijn benadering is gelukkig anders dan die van mij. Ik voelde 
me dan ook vrij om eveneens voor te borduren op onze eerste artikelen en mijn ideeën 
en probleemstelling aan Prof. Gerd Junne voor te leggen. 
  In een vorige fase van mijn academische leven, toen ik verbonden was aan de 
Universiteit van Amsterdam en daaropvolgende aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam, had ik me vooral bezig gehouden met het schrijven van artikelen – 
overigens ook vooral in samenwerking met eerder genoemde Paul Aarts. Om meerdere 
redenen kwam het toen niet tot de afronding van een proefschrift. Dat zou me deze 
keer niet overkomen. Deze keer zou ik me niet laten afleiden door andere besognes en 
me volledig richten op de afronding van dit onderwerp middels een proefschrift. 
  Deze opstelling heeft voor mij een aantal positieve maar ook een aantal minder 
positieve gevolgen gehad. De positieve gevolgen waren dat ik me inderdaad voor de 
eerste keer volledig op één onderwerp heb gericht. En meer dan positief was daarbij dat 
juist dit onderwerp me enorm heeft gegrepen. Ik heb het onderzoek en vooral ook het 
steeds verder uitdijen van mijn bibliotheek als een groot geschenk ervaren. Ik heb me 
met het onderwerp evenmin ooit verveeld. Inspiratie genoeg; de actualiteit zat mij 
voortdurend op de hielen. 
  Negatieve gevolgen waren er echter ook. Dit schrijven is een nogal solitaire 
aangelegenheid geweest. Ik heb me bewust - maar niet altijd even verstandig - afzijdig 
gehouden van debatten over mijn onderwerp. Deels was dit onderdeel van mijn eigen 
strategie: ik wilde niet het risico lopen om mij in de schaarse tijd naast mijn werk en 
sociale leven te verliezen in zijpaden. Deels had ik beter moeten weten: ik had 
informatie kunnen krijgen die ik mezelf nu heb onthouden en ik had me moeten 
realiseren dat het opnieuw uitvinden van het wiel weliswaar een voldoeninggevend 
creatief proces is, maar niet direct de beste nieuwe auto oplevert. 
  Dit solitaire proces wil echter niet zeggen dat ik niet door anderen ben geïnspireerd in 
mijn aanpak. In mijn proefschrift komen feitelijk alle thema‟s terug waarmee ik me de 
afgelopen 25 jaar heb beziggehouden. En bij al die onderdelen zijn collega‟s betrokken 
geweest die mij in de benadering van die onderwerpen hebben beïnvloed. Zo moet ik 
allereerst Coby van der Linde en Jan Boers bedanken die mij bij ons eerste grote 
onderzoek hebben geleerd dat het bedenken van leuke ideeën slechts één onderdeel is 
van het wetenschappelijke proces. Uiteindelijk moet het ook op papier komen te staan 
en is iets pas echt van waarde als het ook publicabel is en gepubliceerd wordt. Wat dat 
laatste betreft gaat mijn dank vooral uit naar Paul Aarts. Hij heeft mijn eerste artikel en 
vele van onze latere stukken geredigeerd. Mij heeft het geleerd me bij commentaar 
nederig op te stellen. Maar vooral heeft hij me laten zien dat schrijven een echt vak is 
met een belangrijk doel, namelijk het helder overbrengen van een idee. Dit proefschrift 
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is echter volledig buiten Pauls inbreng tot stand gekomen. Alle onduidelijkheden en 
slordigheden moeten dus op mijn conto worden bijgeschreven. 
  De drie anderen, die mij in mijn jaren aan de Universiteit van Amsterdam hebben 
geïnspireerd, zijn Leo Biegel, Kees van der Pijl en Gerd Junne. Biegel heeft mij de ogen 
geopend voor de menselijke maat in de internationale betrekkingen. Hij liet zien dat er 
meer is dan alleen door materiële belangen gedetermineerde doelstellingen Zijn 
prachtige verhalen waren bovendien altijd een genot om naar te luisteren. Van der Pijl 
was en is mijn grote voorbeeld als het gaat om een meeslepende aanpak. Niemand kon 
en kan zoals hij verbanden leggen tussen willekeurig welke gebeurtenis uit de 
wereldgeschiedenis. Zijn eclectische manier van aanpak heeft mij misschien meer 
geïnspireerd dan goed voor me is, maar de problemen waarmee ik mezelf daarbij heb 
opgezadeld zijn volledig te wijten aan mijn eigen tekortkomingen. Junne is voor mij 
altijd iemand geweest die het beste uit anderen weet te halen zonder ooit zichzelf op de 
voorgrond te dringen. Die rol heeft hij ook als promotor bij dit proefschrift gehad. Hij 
heeft mij op een kritische manier proberen te sturen en hij heeft me vooral de vrijheid 
gegeven om mijn eigen weg te kiezen. Misschien heb ik iets te veel gebruik gemaakt van 
de vrijheid die hij me gaf, maar ik had het zelf niet anders gewild of gekund. 
  Ook in mijn Rotterdamse tijd zijn er twee collega‟s die ieder op hun eigen manier hun 
stempel op dit proefschrift hebben gedrukt. De eerste is Arthur Wassenberg. 
Wassenberg heeft mij gewezen op de complexiteit van, zoals hij dat noemde, het „spel 
van de strategie‟. Door zijn benadering ben ik steeds meer gaan kijken naar wat mensen 
nu feitelijk drijft bij het formuleren en uitvoeren van strategie en hoe dit proces van 
strategievorming zich dan vervolgens voltrekt. De tweede die mij heeft beïnvloed is Bob 
de Wit. De Wit was jarenlang in Rotterdam mijn vaste partner bij het geven van 
onderwijs. De Wit is daarbij mijn voorbeeld voor de uiteindelijke uitvoering van dit 
project. Hij schreef zijn proefschrift in relatief korte tijd en liet zich daarbij ook door 
niets van zijn doel afbrengen. Die discipline heb ik mezelf eveneens opgelegd. 
Ten slotte moet ik nog een collega uit mijn Leidse tijd noemen. Meer dan hij zelf weet 
heeft Pepijn van de Port mij op het spoor gebracht van een keur aan relevante theorieën 
op het gebied van cultuur. Van de Port opende door zijn vele suggesties een doos van 
Pandorra van nieuwe literatuur en daarvoor ben ik hem dankbaar. 
  Ten slotte moet ik zeggen dat het schrijven van een proefschrift natuurlijk niet alleen 
te danken is aan de inspiratie van mensen uit het veld. Voor mij geldt in ieder geval dat 
ik dit werk nooit had kunnen voltooien zonder de ruimte die ik daarvoor heb gekregen 
van Nienke, mijn vrouw, en van Katrien, mijn dochter. Ik heb zelf niet het gevoel dat ze 
er onder hebben geleden, maar vanzelfsprekend is dat niet aan mij om te zeggen. Ik 
weet wel dat ik ze meerdere malen op een onaangename wijze heb geconfronteerd met 
mijn werkzaamheden. Ik zal hier verder niet over uitweiden, maar iedereen die een 
computer heeft en daar niet al te handig mee is, begrijpt wat ik bedoel. 
 
Gep Eisenloeffel 
Maart 2011 
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1 Paradigmashift, Hypothese en Onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding: Paradigmashift 

 
Het is misschien te vroeg om van een volledige paradigma-shift te spreken, maar 
duidelijk is wel dat cultuur als verklaringsgrond voor het formuleren, plannen, 
legitimeren en uitvoeren van strategische doelstellingen in complexe situaties aan 
invloed heeft gewonnen. We zien deze invloed van cultuur in verschillende disciplines 
naar voren komen. Zo maakt in de geschiedschrijving de stroming die bekend is komen 
te staan als New History in ruime mate gebruik van een benadering waarbij culturele 
identiteit als verklaringsgrond voor „de loop van de geschiedenis‟ de boventoon voert.1 
  De invloed van cultuur op gedrag en besluitvorming wordt tegenwoordig niet alleen 
toegepast voor onderzoek naar afzonderlijke groepen.2 Niall Ferguson gebruikt culturele 
en etnische spanningen in zijn in 2006 verschenen boek War of the World als een van de 
belangrijkste verklaringen voor de grote en kleinere oorlogen van de hele 20ste eeuw.3 
De ondertitel van zijn boek, In a Time of Hatred, geeft aan dat niet de materiële 
economische belangen als belangrijkste verklaring voor de gebeurtenissen worden 
opgevoerd, maar tegenstellingen in waardestelsels of culturele identiteit als oorzaak 
worden gezien voor de conflicten in de vorige eeuw. 
 
In de organisatiekunde zien we eveneens de invloed van cultuur een prominente plaats 
innemen. In eerste instantie werd cultuur gezien als iets dat voorbehouden was aan 
informele groepen. De laatste decennia wordt in de literatuur de aandacht gevestigd op 
bedrijfscultuur als integraal onderdeel van een organisatie.4 Een sterke cultuur werd 
daarbij gezien als fundamenteel voor het uitvoeren van een succesvolle bedrijfsstrategie. 
Dit was in ieder geval de stelling van een keur aan auteurs van Deal en Kennedy tot 
Collins en Porras.5 Auteurs als Karl Weick en Paul Bate doen daar nog een schepje 
bovenop door te stellen dat „een organisatie niet een cultuur hééft maar een cultuur is‟ 
en dat „cultuur en strategie grotendeels als synoniem moeten worden gezien.‟6 

                                         
1 De New History-stroming kwam op in de jaren zeventig van de vorige eeuw en werd vooral geïnspireerd door de Franse 
Annales school, waarvan auteurs als Marc Bloch, Fernand Braudel en Emmanuel Le Roy Laudrie de belangrijkste 
vertegenwoordigers waren. Deze Franse auteurs kregen navolging van Angelsaksische geschiedkundigen zoals Rhys Isaac. 
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de New History-school en de koppeling die in deze discipline gemaakt is met 
cultuuronderzoek in Burke, Peter (2007) Wat is cultuurgeschiedenis? Utrecht: Bijleveld. 
2 Zoals gender-onderzoek, arbeidersbeweging, jeugdcultuur etcetera. 
3 Ferguson, Naill (2006) War of the World. London: Penguin Books. 
4 De invloed van informele groepsprocessen werd vooral duidelijk uit de beroemde experimenten onder leiding van Elton 
Mayo in de jaren twintig van de vorige eeuw in de Hawthorne fabriek van General Electric. Dit onderzoek is in de 
literatuur vooral terug te vinden in wat onder organizational learning wordt verstaan. Van deze benadering gelden bijvoorbeeld 
Douglas Mc Gregor, Chris Argyris en later Peter Senge als de belangrijkste vertegenwoordigers. De resultaten zijn eveneens 
uitgewerkt in het bestuderen van het functioneren van groepen en diversiteit. Zie daarvoor bijvoorbeeld de studies van 
Ruth Meredith Belbin. Zie voor een algemene beschrijving onder andere in Dam, Nick van en Marcus, Jos (2005) Een 
praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Groningen: Wolters-Noordhof, pp. 491-495. 
5 Zie voor de invloed van „sterke culturen‟ bij het uitvoeren van een succesvol strategisch beleid onder andere Deal, 
Terence E. and Kennedy, Allen A. (1989) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. New York: Addison-
Wesley Publishing Company en Collins, Jim C. and Porras, Jerry I. (1994) Built to Last: Successful Habits of Visionary 
Companies. New York: HarperCollins Publishers Inc.. 
6 Zie in Bate, Paul (1995) Strategies for Cultural Change. Oxford: Butterworth/Heinemann. 
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  Geert Hofstede‟s boek Cultures‟ Consequences, uit 1980, legde vervolgens de link tussen 
nationale culturen en bedrijfsculturen.7 Het succes van The Art of Japanese Management, 
zoals uitgelegd in het gelijknamige boek van Richard Pascale en Anthony Athos, 
bevestigde het beeld dat er blijkbaar niet één best practice is, maar dat succesvolle 
organiserende principes gebaseerd kunnen zijn op afwijkende (nationale) culturele 
waarden.8 Cultuur was vanaf dat moment niet meer weg te denken uit de 
managementliteratuur. 
 
Ten slotte zien we hoe in de politieke wetenschappen en in de leer van de internationale 
betrekkingen cultuur een fundamentele rol is gaan spelen. Grote invloed op deze andere 
kijk op het ontstaan van buitenlandsbeleid had het verschijnen van Samuel P. 
Huntington‟s boek The Clash of Civilizations uit 1999. Huntington voorspelt in dit boek 
dat „verschillen in culturele waarden de belangrijkste bron van conflicten tussen naties in 
de 21ste eeuw zullen zijn.‟9 
  Huntington stond hierin niet alleen. Zo hadden auteurs als Alexander Wendt en Peter 
Katzenstein ongeveer gelijktijdig de aanval geopend op de twee dominante 
benaderingen in de leer van de internationale betrekkingen, namelijk het (neo)realisme 
en het neoliberalisme.10 Wendt en Katzenstein ontkenden niet dat macht, belangen of 
idealen een rol spelen bij geformuleerd en uitgevoerd beleid, maar stelden dat deze top 
down-kijk op de formulering, planning en uitvoering van beleid altijd plaatsvindt in een 
sociale context. In die sociale context bepaalt vervolgens een waardestelsel of culturele 
identiteit de marges waarin politieke besluitvorming plaatsvindt. Philip Smith geeft 
daarbij aan dat die marges vooral bottom up door de maatschappelijke basis of grassroot 
worden bepaald. Dit maatschappelijke draagvlak geldt volgens Smith als de 
noodzakelijke legitimering van het beleid.11 
 
 

1.2 Hypothese en Centrale Onderzoeksvragen 

 
Mijn onderzoek sluit aan bij deze shift in denken en heeft als onderwerp het 
Amerikaanse strategische buitenlandsbeleid dat is geformuleerd, gepland, gelegitimeerd 
en uitgevoerd in de aanloop en het verloop van de zogeheten War on terror. Het 
uitroepen van deze War on terror was het directe resultaat van de aanslagen op het World 
Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington op 11 september 2001. De 
oorlog was gericht tegen het terroristennetwerk Al Qaida waarvan Osama Bin-Laden de 
leider was en tegen de vermeende regimes die dit netwerk onderdak verleenden of 

                                         
7 Hofstede, Geert (2001, Second Edition) Culture‟s Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organizations 
Across Nations. Thousand Oaks/London: Saga Publications. 
8 Zie voor het succes van de Japanse organisatiestructuur onder andere Pascale, Richard and Athos, Anthony (1981) The 
Art of Japanese Management. London: Penguin. 
9 Huntington, Samuel P. (1999) The Clash of Civilizations: And the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster. 
10 Zie Katzenstein, Peter, editor (1996) The Culture of National Security: Norm and Identity in World Politics. New York: Columbia 
University Press en Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. New York: Cambridge University Press. 
11 Zie hiervoor in Smith, Philip (2005) Why War? The Cultural Logic of Iraq, The Gulf War, and Suez. Chicago/London: The 
University of Chicago Press. 
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zouden steunen, zoals respectievelijk het Afghanistan onder leiding van de Taliban en 
het Irak van Saddam Hoessein. 
 
Mijn hypothese is dat de Amerikaanse culturele identiteit een fundamentele rol heeft 
gespeeld bij de manier waarop de strategische beleidsdoelstellingen in de aanloop en het 
verloop van de War on terror geformuleerd en gepland werden, gelegitimeerd zijn en ten 
slotte zijn uitgevoerd. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen die uit deze hypothese voortvloeien zijn allereerst 
hoe we een theoretische koppeling kunnen maken tussen het politiek strategische 
besluitvormingsproces en culturele identiteit. Vervolgens stel ik de vraag of we kunnen 
spreken van dé Amerikaanse culturele identiteit die zich uit in één set aan waarden of 
dat er sprake is van elkaar beconcurrerende sets aan culturele waarden die ieder op eigen 
wijze invulling geven aan de formulering, planning, legitimering en uitvoering van 
strategische doelstellingen. Ten slotte onderzoek ik of we deze waarden in het concrete 
geval van de War on terror terugzien in de formulering, planning, legitimering en 
uitvoering van de strategische doelstellingen. 
 
 

1.3 Onderzoeksopzet en Uitgangspunten 

 
In het tweede hoofdstuk ga ik in op de vraag wat we onder strategie moeten verstaan 
en hoe de ideeën over strategie zich hebben ontwikkeld in drie disciplines; 
achtereenvolgens de krijgskunde, de organisatiekunde en de leer van de internationale 
betrekkingen. Ik richt me bij mijn behandeling van de krijgskunde niet op de 
geschiedenis van het militair strategische denken of op de grand strategies die in 
verschillende fase van de geschiedenis zijn uitgedacht. Evenmin zal ik bij de 
beschouwing van de krijgskunde uitgebreid ingaan op vergelijkingen tussen 
verschillende landen waar het gaat om strategische besluitvorming.12 
  Ook bij mijn behandeling van de organisatiekunde en de leer van de internationale 
betrekkingen ligt mijn nadruk niet op een analyse van in de tijd feitelijk uitgevoerde 
plannen of op een analyse van beleidsdocumenten. Ik behandel strategie niet als een 
besluitvormingsproces dat van boven af wordt opgelegd. Mijn behandeling concentreert 
zich juist op de vraag of we in alle drie de disciplines kunnen spreken van de invloed 
van breed gedragen culturele waarden die invloed uitoefenen op de strategievorming. 
Het is precies dit idee dat strategie enkel en alleen is voorbehouden aan de top van een 
organisatie - en dat de uitvoering van het geformuleerde beleid niet tot het domein van 
strategie hoort maar als operationeel moet worden gezien – dat in alle drie de disciplines 
ter discussie staat. 
 

                                         
12 Voor deze benadering verwijs ik graag naar het proefschrift van Van Hooft, Paul (forthcoming) On the Origins of Grand 
Strategy and Strategic Culture. Werktitel van Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Zie voor verder informatie ook 
home.medewerker.uva.nl/p.a.vanhooft.  

http://home.medewerker.uva.nl/p.a.vanhooft
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  Om deze stelling verder uit te werken, ga ik in de eerste plaats in op de tegenstelling 
tussen denken en doen en laat zien dat deze gaandeweg naar de achtergrond is 
verdwenen. Vervolgens neem ik eveneens het uitgangspunt onder de loep dat strategie 
rationeel is en gecontroleerd, lineair en sequentieel kan worden uitgevoerd. Meerdere 
auteurs wijzen er op dat strategie in veel te complexe situaties voorkomt om nog 
volledig gecontroleerd te kunnen worden door welke individuele actor of kleine groep 
actoren dan ook. Wat hiervoor in de plaats komt in de benaderingen van de 
verschillende disciplines is niet zozeer dat individuele actoren of macht en objectieve 
belangen geen rol meer spelen. De stelling is juist dat sociaal handelen - en strategisch 
politieke besluitvorming is daarvan een onderdeel - nooit plaatsvindt in een vacuüm 
maar altijd binnen de context van een cultureel waardestelsel. 
  Ten slotte geldt dat zo‟n cultureel waardestelsel niet alleen wordt gevormd door een 
maatschappelijke elite maar vooral ook ontstaat vanuit de grassroot-onderklasse. Dit 
brengt met zich mee dat strategie zoals geformuleerd en gepland vanuit de top van een 
organisatie moet worden gelegitimeerd door de basis en dat de uitkomst altijd 
voortkomt door middel van een proces van vergaande interactie tussen alle betrokken 
partijen. 
 
In het derde hoofdstuk ga ik in op de vraag wat we onder cultuur moeten verstaan. In 
de eerste plaats kijk ik naar het onderdeel van de definitie waarin gesproken wordt over 
cultuur als een van de aspecten van human mental programming. De vraag die daarbij aan 
de orde komt is welk deel van human mental programming expliciet hoort bij cultuur. Zo 
wordt in iedere definitie melding gemaakt van het feit dat cultuur bij een groep hoort. 
De aanvulling daarbij is dan dat een groep iets van een gemeenschappelijk verleden 
moet hebben, waardoor bijbehorende waarden, normen en gebruiken zijn vastgelegd. 
Aan dergelijke culturele fenomenen ontleent een groep zijn identiteit en wordt het 
onderscheid tussen us en them duidelijk. Er bestaat echter geen overeenkomst over hoe 
groot zo‟n groep moet zijn en welke voorwaarden gelden voor de historische of sociaal-
maatschappelijke context waar zo‟n groep mee geconfronteerd wordt. 
  In de tweede plaats concentreer ik me op de stelling dat een cultuur niet alleen zin 
gééft, maar cultuur ook zin hééft. Cultuur levert volgens dit uitgangspunt „aan een groep 
een blauwdruk om te overleven.‟13 Deze stelling komt grotendeels overeen met de 
definitie van strategie. Immers: ook strategie is gericht op „externe aanpassing‟ en 
„interne integratie.‟14 
  In de derde plaats wijs ik op het uitgangspunt dat culturele waarden aangeleerd zijn, 
maar moeizaam of niet geleerd kunnen worden. Hier gaat het dus om de vraag hoe 
culturele waarden tot stand komen. Eveneens is hier de vraag relevant hoe snel culturen 
zich aanpassen of andersom hoe weerbarstig culturele waarden juist zijn. De hamvraag 
komt echter vaak niet aan bod: wie zijn degene die de cultuur van een groep vorm 
geven? Hoe komt dit proces tot stand en vooral welke belangen, maar ook 
belangentegenstellingen zijn daarmee gemoeid? In dit onderdeel van de analyse komt de 

                                         
13 Schneider, Susan C. en Barsoux, Jean-Louis (2003) Intercultureel management. Pearson Education Benelux. 
14 Zie ook in Schneider, Intercultureel Management, pp. 135-159. Zie ook in Schein, Edgar H. (2004, derde druk) Organizational 
Culture and Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, pp. 87-135. 
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tegenstelling tussen de top down-benadering van het ontstaan van cultuur en de bottom up-
benadering naar voren. Vooruitlopend op de discussie kan ik stellen dat ik meer naar de 
bottom up-benadering neig dan naar de top down-benadering.  
  In de vierde plaats richt ik me op de vermeende gelaagdheid van cultuur en op de 
vraag welke basisassumpties de kern van een cultuur vertegenwoordigen. 
  Ten slotte sluit ik af met de vraag hoe ik in het specifieke geval van mijn studie cultuur 
zal operationaliseren, welke culturele fenomenen ik zal bestuderen en hoe ik daarbij te 
werk zal gaan. Dit laatste punt levert methodologisch gezien de meeste problemen op. 
Opvallend is namelijk dat in de literatuur waarbij cultuur als belangrijk element bij 
strategie wordt genoemd slechts zelden aan dit begrip ook inhoud wordt gegeven. De 
belangrijkste reden voor deze ommissie is dat culturele fenomenen zeer moeilijk zijn te 
operationaliseren. 
  Het dilemma bij het operationaliseren van cultuur is dat als we het trachten te 
kwantificeren en op die manier tot een vergelijking willen komen tusssen universeel 
optredende culturele fenomenen diepgang en nuances verdwijnen. Aan de andere kant 
geldt dat als we culturele fenomenen alleen verklaren vanuit hun specifieke context we 
slechts kunnen komen tot interpretaties of duiding zonder met harde bewijzen te 
kunnen komen. 
  Ik heb in mijn studie toch voor die laatste optie gekozen. De methode van duiding die 
ik daarbij heb gehanteerd is gebaseerd op een historisch onderzoek naar de invulling 
van de volgens mij tijdens de War on terror belangrijkste culturele fenomenen binnen de 
Amerikaanse identiteit. 
 
Na de eerste twee theoretische delen concentreer ik me in het vierde hoofdstuk op de 
vraag of we kunnen spreken van dé Amerikaanse culturele identiteit en hoe deze is 
ontstaan. We zien allereerst dat e pluribus unum - uit vele één - het devies is van de 
Amerikaanse samenleving. Dit werpt direct ook een fundamentele vraag op over dé 
culturele identiteit van de Amerikanen. Is er „iets‟ dat alle Amerikanen 
gemeenschappelijk hebben en hen bindt? Dat „iets‟ wordt in de literatuur omschreven 
als „de Amerikaanse droom‟ en omvat „een sociaal ethos, een politiek geloof.‟ De stelling 
is dat dit geloof in een overkoepelend ideaal van de „pluribus‟ een „unum‟ maakt en tot 
uiting komen in algemene strategische beleidsdoelstellingen. 
  Een nadere analyse wijst echter uit dat van zo‟n gemeenschappelijk gedragen credo 
slechts in beperkte mate sprake is. Onder de oppervlakte bevindt zich een historisch 
gegroeide lappendeken van verschillende culturele identiteiten. Deze verschillende 
cultuurclusters geven - ieder voor zich – een andere invulling aan de begrippen waar „de 
Amerikaanse droom‟ voor staat. 
 
Mijn onderzoek richt zich vervolgens op een aantal theses die een verklaring 
pretenderen te geven voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit en 
vooral op het ontstaan van verschillende culturele clusters die ieder een eigen invulling 
geven aan culturele kerndimensies. 
  De eerste categorie verklaringen voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele 
identiteit vallen onder de zogeheten Germ-these. Volgens deze these is de Amerikaanse 
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culturele identiteit vooral terug te voeren op de invulling van culturele kerndimensies 
zoals die al aanwezig waren bij de eerste kolonisten. Binnen deze hoofdcategorie is een 
aantal nuances aan te brengen. Zo zal ik ingaan op de versie van de Germ-these waarin 
gesteld wordt dat de Amerikaanse culturele identiteit het resultaat is van de waarden en 
normen die door de eerste vooral Brits-protestantse kolonisten werden overgebracht. 
Binnen deze variant, die ik de Wasp-these noem, is weer een variant die zich vooral richt 
op de invloed van de puriteinse kolonisten die zich in het noordoosten van de 
Verenigde Staten vestigden. 
  Vervolgens is er de variant die stelt dat er niet sprake was van één Brits-protestantse 
cultuurcluster, maar van nog drie anderen. De eerste van deze drie andere Brits-
protestantse kolonisatiegolven met een eigen cultureel waardestelsel wordt gesitueerd in 
de periode van 1642 tot 1675. Het initiatief hierbij ging vooral uit van de zogeheten 
distressed cavaliers, de Engelse adel die in de tijd van de burgeroorlog de zijde van koning 
Karel I had gekozen. Deze kolonisatiegolf richtte zich vooral op Virginia en kan als 
voorloper worden gezien van de latere landadel van het „Oude Zuiden.‟ 
  De derde kolonisatiegolf die een onmiskenbaar Brits-protestants karakter had, vond 
plaats in de periode tussen grofweg 1675 en 1725. Het gaat hierbij vooral om de grote 
groep quakers die zich onder leiding van in eerste instantie William Penn in de latere 
zogeheten Middle Colonies Pennsylvania, New Jersey en Delaware vestigden. 
  De vierde, laatste grote Brits-protestantse kolonisatiegolf, is die van de overwegend 
Schotse en Ierse Britten die zich tussen 1717 en 1775 in de Nieuwe Wereld vestigen. 
  Verder is er vooral tegenwoordig veel meer aandacht voor de inbreng van niet-Britse 
kolonisten op de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit en zo zal ik ook 
ingaan op de invloed van niet-Britse kolonistengroepen als respectievelijk de Hispanics, 
Nederlanders, Franse hugenoten, Zweden, Duitsers en Joden. 
  Ten slotte kunnen we niet heen om de invloed van de Afrikaans-Amerikaanse slaven 
en last but not least de inheemse Indiaanse bevolking. 
 
De tweede categorie theorieën waarin men zich uitlaat over het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit bestaat uit de theorieën die stellen dat het juist niet de 
oorspronkelijke volksaard van de kolonisten en latere emigranten is geweest die 
bepalend was voor de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit. Wat 
volgens aanhangers van deze theorieën de doorslag heeft gegeven bij de vorming van 
het typische Amerikaanse waardestelsel is de ervaring van de kolonisten en emigranten 
met de nieuwe omstandigheden en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen 
op het nieuwe continent. In algemene termen noem ik deze benadering de Interactie-these. 
  De eerste these die deze stelling als uitgangspunt neemt is de zogeheten Frontier-these. 
In deze these gaat men er van uit dat één specifieke factor kenmerkend was voor de 
vorming van de typische Amerikaanse culturele identiteit. Deze alles bepalende factor 
was de manier waarop de omstandigheden in de frontier inwerkten op de psyche van de 
nieuwe bewoners van het Noord-Amerikaanse continent. 
  De tweede variant van de Interactie- these richt zich op de confrontatie tussen de 
etnische groeperingen op het Noord-Amerikaanse continent. Deze tweede variant 
noem ik de Migratie-these. De Migratie-these benadert de trek van grote groepen mensen als 
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onderdeel van een historische ontwikkeling die in een breder perspectief dient te 
worden gezien dan alleen de kolonisatie van Noord-Amerika. In de tweede plaats richt 
de Migratie-these zich op alle etnische groeperingen en beschouwt men de uitkomt van de 
interactie tussen deze groepen als een smeltkroes of melting pot. 
  De derde variant van interactie is wat men wel de Moderniserings-these noemt. Als 
uitgangspunt geldt bij deze these dat cultuur niet statisch is, maar zich voortdurend 
aanpast. De nadruk bij de Moderniserings-these ligt dan niet op de fysieke gesteldheid of op 
de interactie tussen groepen met ieder hun eigen waardestelsel, maar op de nieuwe, 
vooral economische omstandigheden. 
 
De derde categorie theorieën die aangeeft wat de oorsprong is van de Amerikaanse 
culturele identiteit stelt dat het Amerikaanse waardestelsel vooral het resultaat is van een 
lotsbestemming. In algemene termen noem ik dit uitgangspunt de Manifest Destiny-these. 
Hierbij is een drietal hoofdvarianten aan te duiden. 
  In de eerste plaats is er het uitgangspunt dat de Verenigde Staten begonnen zijn als 
religieus experiment en dat de waarden die daarbij een rol speelden fundamenteel zijn 
voor de Amerikaanse culturele identiteit. Deze these zal ik de Providential History-these 
noemen. 
  De tweede variant van de categorie theorieën die stelt dat de Amerikaanse cultuur 
uitvloeisel is van een voorbestemd eindpunt van de menselijke beschaving is de 
zogeheten Verlichtings-these. Het belangrijkste element van het verlichtingsdenken zijn de 
self-evident principes waarop de Amerikaanse culturele identiteit is gebaseerd. 
  De derde variant in het denken over de culturele identiteit van de Verenigde Staten als 
uiting van een onafwendbare destiny wordt gevormd door wat ik de Sociaal-Darwinisme-
these noem. Deze these staat voor het idee dat de Amerikaanse culturele waarden niet 
alleen een logisch eindpunt vormen van de menselijke beschaving, maar ook superieur 
zijn aan andere waarden en dat die superioriteit de rechten maar zelfs ook de plichten 
met zich mee brengt om die waarden aan de rest van de mensheid op te leggen. 
 
In het vijfde hoofdstuk laat ik zien welke concrete invulling vanuit de verschillende 
culturele clusters wordt gegeven aan een aantal kerndimensies. Ik heb hierbij niet naar 
volledigheid gestreefd maar als uitgangspunt genomen of de invulling van die 
kerndimensies een rol speelt in het strategische besluitvormingsproces in de aanloop en 
het verloop van de War on terror. Mijn centrale vraag daarbij is of er sprake is van een 
typisch Amerikaanse invulling van culturele kerndimensies of dat er grote verschillen 
zijn die ook consequenties hebben voor het strategische besluitvormingsproces. 
 
De kerndimensie waar ik in de eerste plaats naar kijk is die van individualisme. Mijn 
aandacht richt zich daarbij op twee aspecten van deze kerndimensie, die ik als 
afzonderlijke dimensie zal behandelen. De eerste is dat de manier waarop individuen 
zich gedragen binnen groepen. Dit noem ik individualisme versus in group collectivisme.  
  De tweede dimensie is de manier waarop in de Verenigde Staten inividualisme is 
gericht op weerstand tegen iedere vorm van overheidsingrijpen. Deze dimensie noem ik 
individualisme versus institutioneel collectivisme. 
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  In de derde plaats kijk ik naar de dimensie van universalisme. Het is de invulling van 
deze dimensies die aangeeft hoe men in de Verenigde Staten een onderscheid maakt 
tussen us en them en „goed‟ en „kwaad‟ en hoe onwrikbaar men van het eigen standpunt 
uit blijft gaat. 
  In de vierde plaats concentreer ik me op de specifieke manier versus een holistische manier 
waarop men in de Verenigde Staten naar de werkelijkheid kijkt. Deze specifieke manier van 
kijken uit zich in het opdelen van vraagstukken in kleinere deelgebieden en in een grote 
nadruk op feiten en cijfers als ondersteuning bij besluitvorming. 
  De vijfde dimensie is die van machtsafstand. Ik ga vooral in op hoe men in de Verenigde 
Staten leiderschap invult, wat men van de eigen leiders verwacht en wat leiders daarbij 
moeten doen om hun handelen te legitimeren. 
  In de zesde plaats richt ik me op de Amerikaanse invulling van masculiniteit en op de 
verschillende aspecten, zoals de toepassing en hoge acceptatie van geweld en self-reliance, 
die daarbij aan de orde komen. 
  De zevende dimensie waar ik aandacht aan besteed is die van taak- of actie gerichtheid en 
dan vooral afgezet tegen relatiegerichtheid. 
  Nauw hiermee verbonden is de achtste tegenstelling tussen de dimensie achievement 
versus ascription. Achievement staat daarbij voor eigen prestaties en de waarde die men 
daaraan kan ontlenen, terwijl ascription staat voor toegeschreven status, dat wil zeggen 
dat men status heeft door afkomst. 
  In de negende plaats ga ik in op de dimensie onzekerheidsvermijding. Ik zal aantonen dat 
het nastreven van materieel bezit als tegenhanger de angst om alles weer kwijt te raken 
heeft en dat onzekerheidsvermijding in de Amerikaanse context met zich meebrengt dat 
men zich ook het recht toeëigent om dat bezit op alle mogelijke manieren te verdedigen. 
In tegenstelling tot het beeld van de onverschrokken lonesome cowboy die geen gevaar of 
risico uit de weg gaat, zal mijn stelling zijn dat angst juist een fundamenteel onderdeel is 
van de Amerikaanse culturele identiteit. 
  In de tiende plaats richt ik me op de culturele dimensies van het omgang met tijd. 
  Ten slotte gebruik ik taal en de toepassing van artefacts, gedrag en de inzet van 
symboliek, helden en rituelen als illustraties van de invulling van bovengenoemde 
kerndimensies. 
 
In het zesde hoofdstuk stel ik de vraag in hoeverre de culturele clusters, die uit 
bovenstaande analyse naar voren komen, terug te vinden zijn in geografisch te 
onderscheiden politieke culturen. 
  Allereerst concentreer ik me op de tegenstelling die bestaat tussen Noord en Zuid. Ik 
geef aan hoe deze scheiding deels begrepen moet worden uit de historische context 
waarin ze is opgekomen. Uit deze context blijkt dat deze tegenstelling deels bewust 
gecontrueerd is. 
  Bovendien laat ik zien dat wat men daarbij dan verstaat onder de mentaliteit van „het 
Oude Zuiden‟ veel minder dominant was dan vaak wordt aangenomen. 
  Ik besteed naast de tegenstelling Noord-Zuid eveneens aandacht aan de tegenstelling 
Noordoost- Zuidwest. 
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  Vervolgens toon ik aan dat binnen deze culturen uiting wordt gegeven aan eigen 
politieke en strategische doelstellingen waarbij naast materiële belangen de invulling van 
culturele kerndimensies de leidraad voor het geformuleerde, geplande, gelegitimeerde en 
uitgevoerde beleid vormt. 
 
Ten slotte ga ik in het zevende en afsluitende hoofdstuk in op de context van het 
ontstaan van het in mijn ogen dominante culturele waardestelsel dat als fundament geldt 
voor het politieke strategische besluitvormingsproces in de aanloop en het verloop van 
de War on terror. Ik richt me hierbij vooral op de periode van grofweg 1930 tot 2000. Dit 
proces zal ik omschrijven als de southernization van de Verenigde Staten. Het is door deze 
southernization dat het waardestelsel van de door mij beschreven backwoodsmen-cultuur 
dominant is geworden. 
  Vervolgens laat ik zien hoe de concrete invulling van bovengenoemde culturele 
kerndimensies door deze culturele cluster is terug te zien in de formulering, planning, 
legitimering en de uiteindelijke uitvoering van de strategie tijdens de aanloop en het 
verloop van de War on terror. 
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2 Begripsbepaling van Strategische Besluitvorming in 
Verschillende Disciplines 

2.1 Inleiding 

 
Het zou mooi zijn een studie over politiek strategische besluitvorming te kunnen 
beginnen met een eenduidige definitie van het begrip strategie. Dat is helaas onmogelijk 
omdat daarover in de literatuur in geen van de disciplines die ik behandel 
overeenstemming is.15 Een bekende en bruikbare indeling van de verschillende aspecten 
van strategie is afkomstig van Andrew Pettigrew.16 Pettigrew maakt onderscheid tussen 
wat hij noemt het „strategische proces,‟ „de strategische inhoud‟ en „de strategische 
context.‟ Dit onderscheid wordt ook gevolgd en uitgewerkt in het handboek Strategy: 
Process, Content, Context van Bob de Wit en Ron Meyer.17 
  De Wit en Meyer geven allereerst aan wat volgens hen de belangrijkste punten zijn als 
we deze drie gebieden van strategie willen bestuderen. Zo stellen zij dat “stated in terms 
of a number of questions, the strategy process is concerned with the how, who, and the 
when of strategy.”18 
  Vervolgens schrijven zij dat “the product of a strategy process is referred to as the 
strategy content. Stated in terms of a question, strategy content is concerned with the 
what of strategy – what is, and should be, the strategy for the company and each of its 
constituents units?”19 
  Ten slotte definiëren zij de context als volgt: “the set of circumstances under which 
both the strategy process and the strategy content are determined is referred to as the 
strategy context. Stated in terms of a question, strategy context is concerned with the 
where of strategy – where, that is in which firm and which environment, are the strategy 
process and strategy content embedded.”20 
 
Het is deze indeling en de hierboven gestelde vragen die daaruit voortvloeien die ik in 
dit eerste hoofdstuk uitwerk. Maar waar De Wit en Meyer zich concentreren op 
strategisch management zal ik strategie beschrijven en analyseren aan de hand van wat 
daarover in drie disciplines is te vinden. Deze disciplines zijn achtereenvolgens de 
krijgskunde, de organisatiekunde en de leer van de internationale betrekkingen. 
 
De krijgskunde is interessant omdat de koppeling tussen strategie en oorlogsvoering 
vanaf de oudheid evident is. Bovendien heeft deze manier van denken ook de algemene 

                                         
15 Zie voor verschillende definities van strategie bijvoorbeeld in Ogilvie, Robert (2004) Krijgskunde en ondernemingsstrategie. 
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact, pp. 31-32. 
16 Pettigrew, Andrew, editor (1987) The Management of Strategic Change. Oxford: Blackwell. 
17 De Wit, Bob and Meyer, Ron (1998, revised tweede editie) Strategy: Process, Content, Context. London: International 
Thomson Business Press. 
18 De Wit, Strategy, p. 5. 
19 De Wit, Strategy, p. 6. 
20 De Wit, Strategy, p. 6. 
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theorievorming over strategie, zoals in de ideeën over strategisch management en 
internationale betrekkingen beïnvloed. Mijn interesse ligt vooral in de ontwikkeling van 
het denken over strategie en oorlogsvoering in de Amerikaanse geschiedenis. Ik zal laten 
zien dat de Amerikanen in hun ideeën over strategie en oorlogsvoering in de tweede 
helft van de 19de eeuw een grote verandering hebben doorgemaakt. Deze omslag heeft 
grote gevolgen gehad voor de manier waarop de Amerikanen hun eigen militaire 
strategie vorm hebben gegeven in de 20ste en 21ste eeuw. 
 
In de tweede plaats richt ik me op de discussie rondom het begrip strategie in de 
organisatiekunde en dan vooral in de discipline van strategisch management. Om 
verschillende redenen is een uitstap naar deze literatuur belangrijk. Allereerst is er een 
duidelijke kruisbestuiving tussen management en politiek. Deze wisselwerking is vooral 
te zien in het denken en het beleid van de vorige Amerikaanse president George W. 
Bush. President Bush koketteerde uitdrukkelijk met strategisch management als manier 
om het eigen beleid vorm te geven. Zo stelt Bush, die tussen 1973 en 1975 een MBA 
aan de prestigieuze Harvard Business School volgde, „dat het leiden van een land niet 
anders is dan het leiden van een grote multinational.‟21 In de praktijk zien we bij Bush 
dat in de manier waarop hij over strategie dacht en op de manier waarop zijn regering 
strategie uitvoerde ideeën uit de organisatiekunde zijn terug te vinden. 
  Vervolgens is het zo dat strategisch management in eerste instantie de ontwikkelingen 
en uitgangspunten van de krijgskunde en internationale betrekkingen volgde en dat we 
die manier van denken ook bij president Bush terugzien. De laatste decennia heeft 
hierin echter een omslag plaatsgevonden. 
  Ik zal laten zien dat tegenwoordig de managementliteratuur meer vernieuwend en 
leidend is in de debatten over wat strategie is en hoe we tegen strategische 
besluitvormingsprocessen aan moeten kijken. Zo is het in de organisatiekunde dat het 
idee naar voren kwam dat denken over strategie en het uitvoeren van strategie niet 
voorbehouden is noch moet zijn aan de top van een organisatie. In de organisatiekunde 
is een dominante stroming opgekomen die dit juist omdraait. Volgens deze benadering 
is de steun van de basis beslissend voor het legitimeren van strategie. Cruciaal voor het 
succes van strategie is de kwaliteit van de mensen die de strategie daadwerkelijk 
uitvoeren. 
 
In de derde plaats ga ik in op de ontwikkeling van het begrip strategie in de leer van de 
internationale betrekkingen. Het belang hiervan spreekt voor zich. De War on terror heeft 
immers alles te maken met internationale betrekkingen en het buitenlandsbeleid van een 
land kan als synoniem worden gezien voor strategie. Daarbij gelden dan ook dezelfde 
vragen als bij strategie: wat moeten we verstaan onder de context van buitenlandsbeleid? 
Hoe en door wie wordt het beleid geformuleerd en gepland? Hoe vindt legitimatie van 
het beleid plaats en ten slotte hoe moeten we de uitvoering van het beleid benaderen? 
  Mijn onderzoek zal allereerst ingaan op de aannames van een aantal dominante 
theorieën of scholen. Ik zal daarbij ingaan op de verschillen in uitgangspunten tussen de 

                                         
21 Daalder, Ivo en Lindsay, James (2003) Amerika ontketend: De Bush revolutie en de buitenlandse politiek. Utrecht: Het Spectrum, 
p. 48. 
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diverse benaderingen en op de consequenties die het voeren van een beleid volgens een 
bepaalde school heeft. Ik zal daarbij laten zien dat het strategische denken en de 
uitvoering van het strategische beleid van de War on terror voor een groot deel is terug te 
voeren op de aannames en de uitgangspunten van de meest dominante scholen. Ik zal 
aantonen dat deze manier van denken weliswaar in grote lijnen een verklaringsmodel 
geeft voor het strategische beleid als het gaat om de War on terror maar op belangrijke 
punten te kort schiet. 
 
 

2.2 Krijgskunde en Strategie 

 
Het verband tussen strategie en krijgskunst lijkt evident. Simpel gezegd ligt het 
antwoord al in het woord strategie besloten. Strategie is immers samengesteld uit de 
Griekse woorden stratos, dat „leger‟ betekent en het werkwoord agein dat zoveel inhoudt 
als „leiding geven.‟ In de letterlijke betekenis is strategie dus „het leiden van een leger.‟ 
Als begrip komt het woord strategie voor het eerst op tijdens de vijfde eeuw voor 
Christus als in Athene, tijdens de aanhoudende oorlogen met Sparta, bestuurlijke 
hervormingen plaatsvinden. Athene wordt in die periode verdeeld in tien wijken, met 
aan het hoofd van iedere wijk een militair en politiek leider. Gezamenlijk voeren deze 
strategoi de leiding over de stad. 
  Daarmee lijkt de eerste vraag eenduidig beantwoord: blijkbaar gaat men er in de 
krijgskunde vanuit dat de leider ook de strateeg is. En als hij al niet de enige strateeg is 
dan wordt de strategie toch in alle gevallen top down in samenwerking met zijn naaste 
medewerkers geformuleerd waarna de uitvoering door de grondtroepen plaatsvindt.  22 
  Dé rode draad, die vervolgens is terug te vinden in de ontwikkeling van het denken 
over de krijgskunst, is dat naarmate de oorlogsvoering steeds ingewikkelder wordt, de 
scheiding tussen denken over strategie en de feitelijke uitvoering, het doen, steeds groter 
wordt. De term strategie wordt gaandeweg meer en meer toegekend aan het denken. 
Het doen wordt gereduceerd tot de pure uitvoering van vooraf bedachte plannen. Het 
krijgt ook een ander woord, namelijk tactiek of operations.23 
  De loskoppeling van enerzijds strategisch denken en anderzijds de uitvoering van de 
plannen heeft grote consequenties. Het strategisch denken krijgt steeds minder met de 
realiteit van het slachtveld te maken. Het idee dat plannen kunnen worden ontwikkeld 
vanaf de tekentafel gaat de boventoon voeren. Als uitgangspunt geldt dat de 
werkelijkheid volledig kan worden blootgelegd en gecontroleerd door het verwerven en 
analyseren van informatie. Binnen dit door rationeel denken gedomineerde kader geldt 
eveneens dat de kunst van het oorlogvoeren kan worden geleerd door voorafgaande 
oorlogen te bestuderen. In deze manier van denken over strategie worden normatieve 

                                         
22 Zie voor een beschrijving van de ontwikkeling van het woord strategie in Cummings, Stephen, „The First Strategists,‟ in 
De Wit, Strategy, pp. 25-28. 
23 Het is vooral de Duitse krijgstheoreticus Carl von Clausewitz die dit onderscheid in de 19de eeuw in zijn boek Vom Kriege 
expliciet aangeeft. Von Clausewitz schrijft dat “Taktik und Strategie sind zwei in Raum und Zeit sich einander 
durchdringend, aber doch wesentlich verschiedene Tätigkeiten.” Geciteerd in Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, p. 
50. Zie voor de orginele tekst Von Clausewitz, Carl (1982, 1832) On War. London: Penguin Classics. 
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uitgangspunten - hoe het eigenlijk zou moeten – steeds dominanter. Men raakt er van 
overtuigd dat die best practice tot de beste resultaten leidt. Een andere consequentie van 
de loskoppeling van denken en doen is dat als er fouten worden gemaakt die niet 
worden toegeschreven aan het uitdenken van de vermeend superieure planning maar 
aan de tekortkomingen van de grondtroepen. 24 
 
Een nadere beschouwing van de ontwikkeling van het denken in de krijgskunde levert 
echter een genuanceerder beeld op. Stephen Cummings wijst er bijvoorbeeld op dat bij 
de oude strategoi in Athene de tegenstelling tussen denken en doen nog niet aanwezig 
was. Het ontbreken van deze tegenstellingen kan niet beter worden geïllustreerd dan aan 
de hand van Alexander de Grote. Alexander, die als militair strateeg door velen nog 
altijd wordt gezien als een genie, was tijdens het gevecht altijd in het heetst van de strijd 
te vinden.25 Denken en doen was bij hem nog één. Niet alleen was er een eenheid in 
persoon, ook was er geen onderscheid tussen strategisch denken en de uitvoering 
daarvan in termen van tijd. Het denken over strategie en de uitvoering vond ter plekke 
plaats. Natuurlijk werden van te voren plannen gemaakt - de successen van Alexander 
waren grotendeels gebaseerd op het nauwkeurig bestuderen van het terrein en het 
inspelen op de sterkte en zwakte van de tegenstander - maar plannen waren niet heilig. 
Integendeel: flexibiliteit in termen van voortdurende aanpassing aan veranderende 
omstandigheden stond centraal.26 Het zijn dus niet zozeer de eerste strategen die een 
onvolledig beeld hebben achtergelaten over wat strategie inhoudt, maar het is de 
ontwikkeling die het denken over de krijgskunde is ingeslagen waardoor het lijkt alsof 
strategisch denken en de uitvoering twee totaal verschillende gebeurtenissen zijn. In de 
realiteit is die scheiding niet te maken.27 

                                         
24 Typerend hiervoor is de uitgedachte en uitgevoerde strategie tijdens de Vietnamoorlog. Zo wordt aan Robert McNamara, 
minister van Defensie onder president Kennedy, de uitspraak toegeschreven dat “we must determine what our foreign 
policy is … Formulate a military strategy … Carry out this strategy and build the forces to successfully conduct this 
strategy.” Eenzelfde houding had ook generaal William Westmoreland, tussen 1964 en 1968 hoofd van de Amerikaanse 
strijdkrachten in Vietnam. Westmoreland was er tot het einde van de oorlog van overtuigd dat op de strategie niets viel aan 
te merken. Ondanks herhaalde pogingen van adviseurs ter plekke, zoals bijvoorbeeld John Paul Vann, hield Westmoreland 
vast aan de uitgestippelde strategie. Aan hem wordt ook de toespraak toegeschreven dat „militair gezien de oorlog was 
gewonnen.‟ De nederlaag werd vervolgens toegeschreven aan de slechte moraal van de troepen of aan de dolksteek in de 
rug door „de vijfde colonne‟ in de Verenigde Staten zelf, waarmee werd verwezen naar de studentenprotesten en het gebrek 
aan steun door de politici. Zie bijvoorbeeld in Sheehan, Neil (1989) A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in 
Vietnam. London: Pan Books. 
25 Zie in Cummings, „The First Strategists,‟ in De Wit, Strategy, pp. 25-28. 
Het is ook opvallend hoe vaak Alexander de Grote ook in de managementliteratuur als voorbeeld wordt gebruikt. Zie 
daarvoor onder andere in Bose, Parta (2003) Alexander the Great: Art of Strategy. London: Profile Books en Kets de Vries, 
Manfred F. R. en Engellau, Elisabeth (2003) Het leiderschap van Alexander de Grote. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 
26 Alexander de Grote was geen uitzondering in de manier waarop in de oudheid tegen strategie werd aangekeken. 
Opvallend is dat bij nadere beschouwing de eerste theoretici over strategie juist veel aandacht besteedden aan wat men later 
onder tactiek en uitvoering is gaan verstaan. Neem bijvoorbeeld de Chinese strateeg Sun Tzu (ca. 544 v.Chr.–496 v.Chr.). 
Een groot gedeelte van zijn aanbevelingen is gericht op aanpassing van het beleid aan veranderende omstandigheden. 
Veelzeggend is daarbij bijvoorbeeld zijn observatie dat “as water has no constant form, there are in war no constant 
conditions.” Tzu, Sun (1983) The Art of War. New York: Bantam Doubleday Dell. Ook het toepassen van listen, 
verrassingsaanvallen en andere slinkse, ter plekke bedachte, streken kent in het Chinese en Romeinse militaire denken een 
grote traditie. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de al meer dan twee millennia oude Chinese indeling in 36 basislisten. 
De Romeinse strategen Vegetius en Frontinus besteedden eveneens veel aandacht aan dit onderdeel van strategie. Zie 
bijvoorbeeld in Jacobs, Dany (2005) Strategie: Leven de diversiteit. Amsterdam: Pearson Educatie, p. 69. 
27 De bekende krijgshistoricus John Keegan gaat uitgebreid in op de ontwikkeling in de tegenstelling tussen denken en 
doen. Zo schrijft hij allereerst dat de krijgshistorici zelf verantwoordelijk zijn voor deze kunstmatige tegenstelling. Keegan 
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Juist in de Amerikaanse traditie van het denken en het uitvoeren van strategie in de 
krijgskunde werd de tegenstelling tussen denken en doen steeds groter. Het waren ook 
de Amerikanen die steeds meer de nadruk zijn gaan leggen op het top down formuleren 
en uitvoeren van strategie. In de literatuur wordt hiervoor een aantal redenen 
aangegeven. De eerste reden om over te gaan op een top down-aanpak was dat de 
Amerikanen, in de periode direct na de Onafhankelijkheidsoorlog, er op gewezen 
werden dat de veiligheid van het eigen land door het ontbreken van een goed 
functionerende standing army niet kon worden verzekerd. Zo geeft Robert Kagan in zijn 
studie A Dangerous Nation aan dat het Amerikaanse leger in 1787 slechts uit 700 man 
bestond en dat iedere oorlog met een westerse mogendheid alleen in een nederlaag zou 
kunnen eindigen. Bovendien bracht de afhankelijkheid van de militia met zich mee dat 
lokale krachten in de ogen van de Federalisten te sterk zouden worden. Ten slotte stelt 
Kagan dat de Federalisten begrepen dat zonder staatsleger een effectieve buitenlandse 
politiek niet mogelijke zou zijn.28 
  De definitieve ommekeer in het denken naar een meer top down-benadering komt 
vervolgens in de tweede helft van de 19de eeuw tot stand. De reden is dat de 
Amerikanen op hardhandige wijze werden gewezen op het mogelijke falen van een loose 
gun die op eigen houtje een privé-oorlog voerde, waarbij de afloop ook nog eens 
desastreus was. Die loose gun was generaal Custer, die zich in zijn last stand bij Little Big 
Horn, in 1872, liet verrassen door een overmacht aan Indianen. In Washington werd als 
reactie de beslissing genomen dat aanvoerders te velde voortaan alleen nog maar 
mochten handelen volgens van te voren vastgestelde plannen. Eigen initiatief werd niet 
meer op prijs gesteld. Strategie werd voortaan volledig top down bepaald.29 
  Niet alleen de beleidsmakers eisten meer invloed op de oorlogsvoering. De publieke 
opinie was er van overtuigd dat een debacle als bij Littte Big Horn ten alle tijden moest 
worden voorkomen. Eveneens speelde mee dat de vijand nooit meer de kans mocht 
krijgen om als eerste toe te slaan. Het doel was daarbij niet alleen de verliezen aan eigen 
zijde tot een minimum te beperken. De preemptive strike met volledige inzet van al het 
bruikbare materieel en met als doel om de vijand volledig uit te schakelen is daarmee 
een dominant militair strategisch concept binnen het denken over oorlog in de 
Verenigde Staten. 
  De strategie die men voortaan van bovenaf vastlegde, ging bovendien uit van een 
volledige inzet van materieel. De volledige inzet van materieel had twee consequenties. 
De eerste was dat de Amerikaanse manier van oorlogvoeren steeds meer uitging van 
technologische superioriteit. De tweede consequentie was dat de Amerikaanse manier 
van oorlogsvoering ook zonder aanziens des persoons werd gevoerd. De niet bedoelde, 
vaak burgerslachtoffers, worden dan afgedaan als collateral damage. 

                                                                                                                                      
wijst daarbij op de verschillen in verslaggeving tussen bijvoorbeeld Thucydides en Julius Ceasar. Waar Thucydides in zijn 
beschrijving van de Peloponnesische Oorlog volgens Keegan wel degelijk aandacht besteden aan de emoties en de acties 
van de mannen die op het slachtveld aanwezig waren, besteedde Ceasar nog nauwelijks aandacht aan het doen, maar richt 
hij zich slechts nog op het denken. Die manier van verslaglegging is volgens Keegan later dominant geworden leidend tot 
een “distinction [between strategy and tactics] as elusive as it is artificial.” Zie in Keegan, John (2004) The Face of Battle: A 
Study of Agincourt, Waterloo and the Somme. London: Random House, p. 23 en pp. 62-73. 
28 Zie in Kagan, Robert (2006) A Dangerous Nation. New York: Alfred A. Knopf, pp. 63-70. 
29 Zie voor de gevolgen van de nederlaag van Custer op het strategische besluitvormingsproces in het Amerikaanse leger in 
Keegan, John (1996) Fields of Battle: The Wars for North America. New York: Alfred A. Knopf, pp. 250-314. 
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De volgende reden voor de Amerikaanse nadruk op een top down-benadering van 
oorlogsstrategie is het feit dat het alternatief veel training vereist. De Amerikanen 
beschikten in de 19de en begin 20ste eeuw niet over dergelijke manschappen. De 
samenleving had een uitgesproken smeltkroes of melting pot karakter. Mensen van 
verschillende etnische achtergrond konden elkaar letterlijk niet verstaan. Net als bij de 
productie van massaconsumptiegoederen koos men ook in het leger voor een 
organisatiestructuur waarbij gestandaardiseerde en zo simpel mogelijke taken van 
bovenaf werden vastgesteld. 
  In de Eerste en Tweede Wereldoorlog was de top down-aanpak met de daarbij 
behorende inzet van overweldigde vuurkracht dominant. Na de overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog bleef deze manier van strategisch denken en doen tijdens de 
Koude Oorlog de officiële lijn. „Afschrikking‟ op basis van militaire suprematie en een 
enorme bewapeningswedloop als consequentie was het resultaat. Tijdens de 
Vietnamoorlog, met de grootschalige bombardementen op de vermeende stellingen van 
de Vietcong en de burgerdoelen in Noord-Vietnam, en in de oorlog in Irak met de 
expliciete strategie van shock and awe werd deze strategische lijn doorgezet. 
 
Waar de Amerikanen in hun ontwikkeling van de manier van denken over strategie en 
het voeren van oorlogen de top down-benadering doorzetten en vasthielden aan het idee 
dat een strategie, eenmaal uitgedacht, lineair, sequentieel en met inzet van alle middelen 
moest worden uitgevoerd, kwamen de Duitsers wel met de oplossing voor de paradox 
van aan de ene kant de noodzaak om plannen goed uit te denken en aan de andere kant 
veel aandacht te besteden aan de uitvoering. De Duitse generaals Scharnhorst en 
Gneisenau constateerden bijvoorbeeld na de slag bij Jena in 1806, waarbij Napoleon de 
Pruisen een verpletterende nederlaag toediende, dat de bevelhebbers door de 
kruitdampen op het slachtveld de strijd niet meer konden volgen, laat staan konden 
sturen. Het was deze fog of war die de Pruisen deed inzien dat plannen weliswaar 
noodzakelijk zijn, maar dat de leiding in het veld in staat moet zijn, de mogelijkheden 
moet hebben en de bevoegdheid moet bezitten om de strategie zodanig aan te passen 
dat adequaat op veranderingen kan worden ingespeeld. In feite vervaagde hierdoor de 
hele tegenstelling tussen strategie en tactiek.30 Ogilvie stelt dat “in de praktijk het er op 
neer [kwam] dat de opperbevelhebber de commandanten in het veld voornamelijk de te 
bereiken doelen doorgaf en hen relatief grote vrijheid liet in de wijze waarop deze 
doelen bereikt dienden te worden.”31 In de Duitse literatuur wordt in dit verband 
gesproken over het verschil tussen Befehlstaktik en Aufstragstaktik. De eerste vorm is de 
gebruikelijke rigide en hiërarchische beslissingsvorm en de tweede vorm, de 
Aufstragstaktik, is de Duitse traditie die in de 19de is geïntroduceerd. 
 
Opvallend is dat het Duitse concept veel succesvoller was dan het Amerikaanse. Zo 
haalt Ogilvie een citaat aan van een studie van kolonel Trevor Dupuy waarin dit 
duidelijk wordt aangetoond. Dupuy stelt: “[The] record shows that the Germans 
consistently outfought the far more numerous Allied armies that eventually defeated 

                                         
30 Zie in Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, pp. 73-74. 
31 Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, p. 74. 
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them (…) On a man for man basis the German ground soldiers consistently inflicted 
casualties at about a 50 percent higher rate than they incurred from the opposing British 
and American troops under all circumstances. This was true when they were attacking and 
when they were defending, when they had a local numerical superiority and when, as 
was usually the case, they were outnumbered, when they had air superiority and when 
they did not, when they won and when they lost.”32 
  Wat we uit deze vergelijking tussen de top down- en de bottom up-benadering kunnen 
leren is dat niet alleen de bottom up-benadering succesvoller is, maar ook dat de factoren 
die uitmaken of een strategie succesvol is of niet vooral aan de basis moeten worden 
gezocht. 
 
 

2.3 Organisatiekunde en Strategie 

 
De meest traditionele benadering van strategie binnen de organisatiekunde is wat Henry 
Mintzberg in zijn boek Strategy Safari de ondernemersschool of de entrepreneurial school 
noemt.33 De strateeg in deze benadering is bijna altijd de eigenaar-ondernemer. Het 
ideaalbeeld van de ondernemer is de self-made man die vaak volledig op eigen houtje zijn 
„Amerikaanse droom‟ heeft waargemaakt.34 Over het proces waarbij strategie tot stand 
komt, is de entrepreneurial school duidelijk: Strategie vindt plaats in het hoofd van de 
strateeg. Aan nuancering en een holistische kijk op de zaak doen typische entrepreneur 
niet. Aanhangers van de entrepreneurial school zijn wars van theorie of modellen. Strategie 
is bij deze school een kwestie van visie en intuïtie. Niet denken, maar doen is het devies. 
Het is een blackbox-proces dat alleen expliciet kan worden als we de schedel van de 
ondernemer lichten. Deze psychologische exercitie is niet aan auteurs van de 
ondernemersschool besteed. De doelstellingen van de ware strateeg liggen bij hem. Het 
is zijn visie die als kompas dient voor de goede richting. Aangezien de aanname is dat 
hij vanuit rationele motieven het beste met zijn bedrijf voor heeft en iedereen hem 
daarin te volgen heeft, staan deze uitgangspunten niet ter discussie. 
 
Klassieke entrepreneurs volgens deze benadering zijn mensen als Henry Ford, oprichter 
van de gelijknamige Ford Motor Company, en John D. Rockefeller, grondlegger van het 
Standard Oil-imperium. Hoewel in Amerika de traditie bestaat dat management een vak 
is en dat het geleerd kan worden – bijvoorbeeld aan de prestigieuze MBA-opleidingen – 
wordt de entrepreneurial manier van denken dankbaar in stand gehouden. 
Entrepreneurs zijn de iconen van de Amerikaanse samenleving en krijgen alle credits 

                                         
32 Geciteerd in Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, p. 73. 
33 Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce and Lampel, Joseph (1998) Strategy Safari. London: Financial Times/Prentice Hall. 
Mintzberg deelt de verschillende benaderingen ten aanzien van strategisch management op in tien verschillende scholen. Ik 
volg in mijn stuk grotendeels zijn indeling. Zie voor de entrepreneurial school, pp.123-149. Zie voor een andere indeling van de 
verschillende benaderingen van strategisch management onder andere in Jacobs, Strategie. 
34 De term self-made man werd voor de eerste keer gebruikt door de politicus Henry Clay, in 1832. In diezelfde periode kwam 
ook de benaming businessman op in de context zoals wij die term nu gebruiken, daarvoor was een businessman iemand die 
voor de overheid werkte. Zie Bryson, Bill (1994) Made in America. London: Quality Paperbacks Direct, pp. 103-104. 
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voor successen. Die successen worden breed uitgesponnen in populaire tijdschriften als 
Forbes en Business Week of in biografieën en autobiografieën van succesvolle captains of 
industry. Mislukkingen en fouten krijgen veel minder aandacht en als ze al aandacht 
krijgen, wordt de schuld vaak net als in de krijgskunde gelegd bij de uitvoering van de 
„grondtroepen.‟ 
 
Door de dominantie in de Verenigde Staten van de entrepreneurial-benadering in de eerste 
helft van de 20ste eeuw, komt strategie als eigen discipline, als iets dat je ook kan leren, in 
de organisatiekunde relatief laat op.35 Pas met het verschijnen van vooral Strategy and 
Structure uit 1962, van Alfred D. Chandler, krijgt strategie een plaats als aparte discipline 
binnen management.36 Mintzberg noemt de school die de uitgangspunten van Chandler 
uitdraagt de ontwerpschool of design school.37 De vragen wie de strateeg is en hoe het 
strategische proces plaatsvindt, worden in de design school duidelijk beantwoord. Zo is het 
belangrijkste uitgangspunt de prescriptieve en top down-benadering van de school. Het 
senior management en in het bijzonder de chief executive officer (CEO) formuleert op 
weloverwogen wijze heldere en eenvoudige strategieën. Eén van de typerende 
uitdrukkingen daarbij is keep it short and simple, algemeen bekend als het kiss-principe. 
Strategie wordt in die gedachtegang van boven af uitgedacht en door de lagere echelons 
uitgevoerd. 
 
Een aantal bijkomende aannames is van invloed. Zo moeten plannen, eenmaal 
uitgewerkt, niet meer worden bijgesteld. Als de visie bekend is en de uitgangspunten 
zijn geformuleerd moeten „alle neuzen dezelfde kant op wijzen‟ en dienen alle 
noodzakelijke middelen vrij te worden gemaakt om de strategie ten uitvoer te brengen. 
Hierbij geldt dat het doel de middelen heiligt en dat kritiek niet meer op prijs wordt 
gesteld. Het vertrouwen in de mogelijkheid om de werkelijkheid te leren kennen door 
middel van onderzoek en analyse is groot. Ten slotte geldt dat strategieontwikkeling een 
rationeel proces is en dat er grote waarde wordt gehecht aan het behalen van objectieve 
doelen. 
 
Parallel aan de benadering van de design school ontwikkelt zich volgens Mintzberg in de 
jaren zestig van de vorige eeuw een tweede school, de planning school.38 De meest 
invloedrijke auteur van deze school is Igor H. Ansoff. Ansoff‟s boek Corporate Strategy 
uit 1965 geldt als de bijbel van deze benadering.39 In uitgangspunten kennen de design 
school en de planning school vele overeenkomsten. Wederom is strategie iets van de top van 
een bedrijf en wederom is het uitgangspunt dat de werkelijkheid begrepen en beheerst 
kan worden en dat een goed plan opgevolgd moet worden. De nadruk die de 

                                         
35 Algemeen wordt gesteld dat de theorievorming van organisatiekunde begint met de boeken van de Amerikaan Frederic 
Winslow Taylor, de Fransman Henry Fayol en de Duitser Max Weber. Alle drie legden zij hun ideeen over 
organisatiekunde neer in het begin van de 20ste eeuw. Zie hiervoor onder andere in tekstboeken zoals Van Dam, Een 
praktijkgerichte benadering van organisatie en management. 
36 Chandler, Alfred Dupont (1990) Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Boston: 
Massachusetts Institute of Technology Press. 
37Mintzberg, Strategy Safari, pp. 23-47. 
38 Zie voor de planningsschool in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 47-81. 
39 Zie Ansoff, Igor (1965) Corporate Strategy. New York: Wiley. 
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Amerikanen daarbij leggen op feiten en cijfers om de werkelijkheid bloot te leggen is 
bijna spreekwoordelijk. Bij het aanvoeren van feiten gaat het niet om de subjectieve 
interpretatie van de feiten, maar om de objectieve facts and the figures en the indisputable 
truth. 
  Maar terwijl de design school strategie meer ziet als een geestelijke activiteit en strategie 
zo simpel mogelijk wil houden, komt de planning school met de toeters en de bellen om 
het geesteskind mogelijk te maken. De design school ging uit van simpele en heldere 
formuleringen, bij de planning school wordt strategie allesomvattend en steeds complexer. 
Strategie wordt binnen de planning school weliswaar complexer, maar niet diffuser of 
holistischer. Integendeel: de planning school deelt het strategische proces op in 
hanteerbare blokken en bedenkt bij ieder blok methoden en technieken om tot formele 
plannen te komen. Igor Ansoff ziet dit zelfs expliciet als de basis achter een strategisch 
besluitvormingsproces.40 De uitgangspunten van de planning school houden verder in dat 
een strategische visie de taak is van de CEO. In de praktijk wordt de uitvoering 
overgelaten aan gespecialiseerde staffunctionarissen. Strategie werd zo bij de planning 
school een integraal onderdeel van management en stafafdelingen die zich exclusief met 
strategie bezighielden dijden uit.41 
 
In de organisatiekunde is eveneens een aantal andere benaderingen opgekomen. 
Mintzberg noemt hierbij allereerst de leerschool of learning school. Mintzberg geldt zelf als 
een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze school. De benadering van de 
leerschool heeft de aannames over wat strategie is letterlijk op zijn kop gezet. Zo geeft 
Mintzberg als definitie voor strategie dat “strategies emerge as people, sometimes acting 
individually but more often collectively, come to learn about a situation as well as about 
their organization‟s capability of dealing with it. Eventually they converge on a patterns 
of behaviour that works.”42 
  Strategie komt volgens deze benadering helemaal niet voor uit deliberate planning door 
rationeel opererende actoren uit de top van organisaties, maar uit vaak kleine stapjes, 
ook wel incrementalism genoemd. Deze kleine stappen vormen uiteindelijk een patroon en 
het is dit patroon of strategische besluitvormingsproces dat uiteindelijk de inhoud en de 
legitimiteit van de strategie bepaalt. 

                                         
40 Zie Ansoff, Corporate Strategy. 
41 Stoner, Freeman en Gibert zijn daar duidelijk in. Zij schrijven dat “strategic plans are designed by high-ranking managers 
and define broad plans for the organization.” Stoner, James A. F. et. al., (1995, Sixth Edition) Management. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall International, p. 265. Het was professor Michael Porter die daarbij nog een extra duit in het zakje deed. 
Zijn twee boeken Competitive Strategy (1980) en Competitive Advantage (1985) kunnen worden beschouwd als het oude en het 
nieuwe testament voor strategie in de jaren tachtig. Feitelijk verschillen de uitgangspunten van Porter niet zoveel met die 
van design school en de planning school op één fundamentele uitzondering na: Terwijl de design school en de planning school er van 
uitgaan dat voor ieder bedrijf in iedere situatie een andere strategie noodzakelijk is, kwam Porter tot de conclusie dat er 
slechts een beperkt aantal generieke strategieën is waaruit bedrijven kunnen kiezen. Eenmaal gekozen moet de uitvoering 
consistent blijven met de gemaakte keuze. Porter stelde dat een bedrijf zich moet positioneren ten opzichte van zijn 
concurrenten. Die positionering kan zijn door goedkoper te produceren (lowest cost producer) dan de concurrenten of door 
producten op de markt te brengen die door de consument als meer waardevol worden ervaren (differentiation) dan de 
producten van de concurrent. Als beide posities worden bereikt en kunnen worden gehandhaafd, ontstaat 
concurrentievoordeel. Porter kreeg zoveel volgelingen dat zijn benadering als een eigen school, de positioning school, wordt 
gezien. Zie hiervoor in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 81-123. 
42 Mintzberg, Strategy Safari, p. 176. 
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  In de uitgangspunten van de leerschool is nauwelijks plaats voor de vaak 
allesoverheersende gedachte dat strategievorming top down plaatsvindt. Mintzberg zegt 
daarover dat “in other words, informed individuals anywhere in an organisation can 
contribute to the strategy process.”43 
  Het uitgangspunt van Mintzberg heeft zowel een descriptieve als een prescriptieve 
kant. Zo toont Mintzberg aan dat de basis binnen organisaties een veel belangrijkere rol 
speelt bij het formuleren, uitwerken en legitimeren van plannen dan wordt aangenomen 
door de scholen die de top down-benadering volgen. 
  Een tweede punt is dat Mintzberg laat zien dat strategie in veel gevallen allerminst een 
bewust of gepland fenomeen is en dat er bovendien nauwelijks sprake is van een lineaire 
of sequentiële uitvoering. 
  Daarnaast stelt Mintzberg dat de rol van de basis juist ook benut moet worden. Het 
succes van een strategie ligt volgens Mintzberg niet bij het formuleren van plannen door 
de top van een organisatie, maar bij het benutten van de eigen resources door gebruik te 
maken van de specifieke kwaliteiten die een organisatie heeft. Denken en doen kunnen 
en moeten volgens Mintzberg niet langer uit elkaar gehaald worden; beiden zijn een 
integraal onderdeel van het strategisch proces en in beide gevallen speelt de basis een 
fundamentele rol. 
  Met de interpretatie van Mintzberg krijgen we een heel ander beeld van waar we 
binnen een organisatie naar moeten kijken om te zien of een strategie geslaagd is of niet. 
Niet langer zijn het de plannen die ter discussie staan, maar vooral de uitvoering. 
Immers: als het om de acties gaat die tot succes moeten leiden, vinden die plaats aan de 
basis. De grote fout is vaak geweest dat bij een analyse alleen de plannen onder de loep 
werden genomen. Alsof alleen de plannen bepalen of een strategie slaagde of faalde. De 
learning school maakt duidelijk dat vooral de uitvoering en dan specifiek de acties aan de 
basis cruciaal zijn. Als dat zo is geldt ook dat de kwaliteiten van de basis het fundament 
vormen voor het slagen of falen van een strategie. 
 
Het uitgangspunt dat het functioneren van de basis van een organisatie fundamenteel is 
voor het succes van een strategie vormt de kern van de benadering die bekend staat als 
de resource-based school.44 John Kay kan met de publicatie van zijn boek Foundations of 
Corporate Success uit 1993, worden gezien als de grondlegger van deze benadering.45 Gary 
Hamel en C. K. Prahalad hebben de uitgangspunten van Kay overgenomen in hun 
bestseller Competing for the Future.46 

                                         
43 Mintzberg, Strategy Safari, pp. 176-179. 
44 Mintzberg brengt deze benadering onder bij de leerschooltraditie, maar meerdere auteurs zien de resource-based benadering 
als een eigen school. Zonder daarover nu in detail te treden, ga ik in die redenering mee. De leerschool heeft wel degelijk 
overeenkomsten met de resource-based school, maar vooral het idee van incrementalism en undeliberate strategy is veel explicieter 
aanwezig in de leerschool-benadering dan bij de resource-based school. Zie bijvoorbeeld in De Wit, Bob, „Resource-based 
Strategy: Een Nieuw Paradigma.‟ In Witteveen, Aernoud, redactie. (1994) Strategisch Management: Top 20 trends. 
Amsterdam/Brussel: Management Press en in Jacobs, Strategie. 
45 Kay, John (1993) Foundations of Corporate Success: How Business Strategies Add Value. Oxford: Oxford University Press. 
46 Hamel, Gary and  Prahalad, C.K. (1994) Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press. Maar in 
tegenstelling tot de learning school, die vervolgens stelt dat deze waarden zich via een vaak undileberate en incrementalistisch 
proces tot strategie ontwikkelen, zijn Hamel en Prahalad uitgesproken voorstanders van een vanuit de top van een 
organisatie geïnitieerde strategie. Sterker nog: Hamel en Prahalad distantiëren zich van incrementalism en het undeliberate 
karakter van de learning school door te stellen: “Competing for the Future starts with a fundamental premise: We‟ve reached 
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  In beide boeken geldt als uitgangspunt dat strategische resources, respectievelijk door 
hen core capabilities of core competenties genoemd, de belangrijkste basis voor strategisch 
voordeel vormen. En hoezeer Kay, Prahalad en Hamel ook voorstanders zijn van een 
bewuste strategie die grotendeels vanuit de top wordt geïnitieerd, de consequentie van 
hun uitgangspunten blijft dat het succes of falen van een strategie volgens hen voor een 
belangrijk deel in de uitvoering er van ligt. 
  De consequentie van deze omslag is dat strategie zich tegenwoordig ook bezighoudt 
met de lagere echelons van organisaties. Wie zien deze manier van denken vooral terug 
in de benadering die bekend staat onder de noemer Total Quality Management (TQM).47 
Corporate strategie, gedefinieerd als de richting die de hele organisatie opgaat, is nog 
steeds belangrijk, maar de uitvoering van strategie op functioneel niveau, aan de basis 
van een organisatie, is minstens even cruciaal. Wat voorheen dus uitvoering of operations 
werd genoemd is in deze benaderingen een integraal onderdeel van het strategische 
besluitvormingsproces. 
 
Als we de learning school en de resource-based-benadering toepassen, kunnen we ook nagaan 
en vastleggen wat de specifieke capabilities en resources zijn. Men maakt daarbij een 
onderscheid tussen wat men tangible of tastbare kwaliteiten of capaciteiten noemt en 
intangible waarbij men spreekt over ongrijpbare kwaliteiten. In de managementliteratuur 
is hierbij sprake van een stroming die men met de term kennismanagement aanduidt. In 
deze benadering werkt men de verschillen tussen tangible en intangible uit door te stellen 
dat men tastbare kwaliteiten of capaciteiten kan identificeren, vervolgens kunnen ze ook 
gecodificeerd en eventueel gekwantificeerd worden. Als men dat kan, kunnen deze 
capaciteiten ook in een model gevangen worden en kan men deze eventueel leren. 
Hierdoor ontstaat dan de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Een 
belangrijk punt is daarbij dat men zich bewust is van het geleerde en de mogelijkheden 
heeft deze aangeleerde kennis wel of niet toe te passen op relevante momenten.48 
 
Kennismanagement levert als voordeel op dat men complexe processen in kaart kan 
brengen door de verschillende componenten te benoemen. Er is echter een aantal 
punten waarbij de toepassing van kennismanagement op problemen stuit. De eerste 
relativering voor de beheersbaarheid over de te volgen strategie is als problemen te 

                                                                                                                                      
the limits of incrementalism (…). The choice is not between incrementalist operational improvement on the one hand and 
ego-driven mega deals on the other. (…) Sustainable, profitable growth is not the product of a deal, it‟s the product of a 
foresight. In turn, foresight, is not the product of perspicuity but of unconventional, out-of-the-box thinking.” In Hamel, 
Competing for the Future, pp. x-xi. 
47 Total Quality Management (TQM) is voortgekomen uit de Japanse managementtraditie. De nadruk wordt hier gelegd op 
voortdurende verbetering van het productieproces. Dit proces wordt gezien als cruciaal voor het succes van een 
organisatie. Het zijn juist de lagere echelons van een organisatie die cruciaal zijn bij het succesvol uitvoeren van strategie. 
Zie voor de toepassing van TQM en een beschrijving van de klassieke werken van auteurs als Deming, Juran, Imai en 
Cosby onder andere in Van Dam, Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. 
48 Kennismanagement is als discipline voortgekomen uit benaderingen die net als de resouces based school vooral de kwaliteit 
van processen en medewerkers als fundamenteel zien voor het succes van de strategie van een organisatie. Zie voor een 
standaardwerk over kennismanagement bijvoorbeeld Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka (1995) The Knowledge-Creating 
Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. Zie voor een heldere 
omschrijving van de verschillen tussen tangible en intangible en de manieren waarop kennismanagement kan worden 
toegepast voor het maken van modellen in Holden, Nigel J. (2002) Cross-Cultural Management: A Knowledge Management 
Perspective. Harlow: Financial Times/Prentice Hall. 
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complex worden om nog door een enkele actor of een relatief kleine groep actoren te 
kunnen worden bevat en derhalve kunnen worden gestuurd in een van te voren 
vastgelegd strategisch plan.  
  Mintzberg noemt deze manier van naar strategie kijken de cognitive school.49 Deze 
benadering leunt zwaar op de theorieën van Nobelprijswinnaar van de economie 
Herbert Simon en zijn werk samen met James March. Centraal in de uitgangspunten 
van Simon en March is dat de wereld veel complexer in elkaar steekt dan de andere 
benaderingen stellen.50 
Simon introduceerde onder andere de begrippen cognitive limitations en bounded rationality.51 
Hij wil hiermee zeggen dat de menselijke geest helemaal niet in staat is om alle 
noodzakelijke informatie op de goede manier te verwerken. De informatie is niet alleen 
te complex en te veelomvattend, de informatie is vaak ook onvolledig of onjuist en 
degene die de beslissingen moet nemen heeft mixed motives, maakt zelfs bewust of 
onbewust fouten en neemt soms zelf regelrecht irrationele beslissingen. 
  De cognitive school wijkt ook op een andere manier af van de uitgangspunten van de 
design- en de planning school. In plaats van de blackbox-benadering richt de cognitive school 
zich juist op de manier waarop het denken over strategie plaatsvindt „in het hoofd van 
de strateeg.‟ Het laat zich raden dat deze benadering zich vooral richt op de psyche van 
de mens en dat daarbij rationaliteit een andere invulling krijgt.52 
 
Een tweede benadering die aangeeft dat kennismanagement tekort kan schieten als het 
gaat om het in kaart brengen van motieven voor handelen is te vinden in wat Mintzberg 
de cultural school noemt.53 Deze school stelt dat het niet in de eerste plaats bewuste of 
objectief meetbare doelen zijn die de boventoon voeren bij het formuleren en uitvoeren 
van strategie maar dat het daarbij vooral gaat om de invulling die wordt gegeven aan 
cultureel bepaalde waarden. Zo is een groeiend aantal auteurs van mening dat cultuur en 
strategisch succes onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Karl Weick ging daarin 
misschien wel het verst door te stellen dat „wat sommigen cultuur noemen, anderen 
onder strategie verstaan.‟54 Volgens Weick zijn de twee dus aan elkaar gelijk. 
  Cultuur en de motieven voor het formuleren van strategie en de manier waarop men 
strategie uitvoert zijn volgens de cultural school echter intangible. Eigenschappen en 
kwaliteiten zijn wel geleerd, maar dan in de betekenis van geconditioneerd. Deze 
benadering komt vooral voort uit de antropologie. Antropologische studies van onder 

                                         
49 Zie in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 149-175. 
50 Het idee dat problemen vaak te complex zijn om op een simple manier op te lossen is eveneens uitgewerkt door Horst 
Rittel en daarna vooral bekend geworden door het werk van Richard Mason en Ian Mitroff. Zo spreekt Rittel over de 
tegenstelling tussen „tamed‟ of simpele problemen en „wicked‟ of complexe problemen. Zie in Rittel, Horst (1972) „On the 
Planning Crisis: Systems Analysis of the “First and Second Generations”‟. Bedrijfsokonomen, No. 8, pp. 390-396. En in 
Mason, Richard O. and Mitroff, Ian I. (1981) Challenging Strategic planning Assumptions. New York: Wiley. 
51 Simon, Herbert A. (1947) Administrative Behavior. New York: Macmillan. Zie eveneens March, James G. and Simon, 
Herbert A. (1958) Organizations. New York: John Wiley. Zie ook Simon, Herbert A. (1982) Models of Bounded Rationality, 2 
vols. Cambridge: MIT Press. 
52 Het is vooral de Nederlander Manfred Kets de Vries geweest die deze, op de psychoanalyse gebaseerde, methode heeft 
toegepast op het analyseren van leiderschap en besluitvorming. Zie onder andere Kets de Vries, Manfred F. R. (1993) 
Leiders, narren en bedriegers: Essays over de psychologie van het leiderschap. Schiedam: Scriptum. 
53 Zie in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 263-285. 
54 Geciteerd in Bate, Strategies for Cultural Change, p. 18. 
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andere Claude Lévi-Strauss en Roland Barthes lieten zien dat zogeheten primitieve 
samenlevingen symbolische codes en mythische verhalen gebruiken om de 
werkelijkheid te duiden. Die duiding is vervolgens de basis voor het vaststellen van 
gedeelde interpretaties over de werkelijkheid en voor de waarden die men aan die 
interpretaties geeft en aan normen waar gedrag en acties aan moeten voldoen.55 
  De consequentie van deze manier van naar acties kijken, was dat de antropologen 
lieten zien dat het formuleren en uitvoeren van strategisch beleid in uiterste instantie 
altijd moest appelleren aan deze gemeenschappelijke gedragen cultureel bepaalde 
waarden. De antropologe Mary Douglas was met haar boek Natural Symbols uit 1970 een 
van de eerste de het antropologische begrippenapparaat toepasbaar maakte voor de 
organisatiekunde.56 Baanbrekend waren onder andere de boeken The Art of Japanese 
Management van Richard Pascale en Anthony Athos en In Search of Excellence van Tom 
Peters en Robert H. Waterman jr.57 In deze boeken lieten de auteurs zien dat cultuur 
niet zomaar een onderdeel was van de bedrijfsvoering maar cruciaal voor het succes of 
falen van een organisatie. 
 
Als de cultuur binnen een organisatie zo belangrijk is, is de vraag wie in een organisatie 
de drijvende kracht achter het ontstaan daarvan is. Ook hier staan de top down- en de 
bottom up-benadering haaks op elkaar. Zo zijn er auteurs als Geert Hofstede, Edgar 
Schein en Fons Trompenaars die er de nadruk op leggen dat een cultuur van een 
organisatie vooral door de oorspronkelijke leiding is gecreëerd. Schein schrijft 
bijvoorbeeld dat “by far the most important for cultural beginnings is the impact of 
founders.”58 
  Anderen leggen juist meer de nadruk op de invloed van de onderkant van de 
organisatie op het draagvlak van strategisch beleid. Paul Bate gaat hier in zijn boek 
Strategies for Cultural Change uitgebreid op in. Zo stelt Bate dat “(…), no matter how 
much power resides in the ruling group, there will always be a part of the organization 
where control attempts can be subverted and robbed of their effectiveness by informal, 
grass roots processes. This is another way of saying that no change can be exclusively 
managed in a coercive manner from the top down. Even when the odds are stacked 
against it, the informal system will be able to repel most kinds of ideological invasion if 
it so desires. There must therefore be considerable doubts about the effectiveness of the 
„strong cultures‟ approach as a strategy of control.”59 Ook Richard Sennet laat zich in 
dergelijk bewoordingen uit. Zo schrijft hij in zijn boek The Culture of the New Capitalism 
dat “a firm‟s culture, like all culture, depends on how ordinary people make sense of an 
institution, not the explanation which those at the top decree.”60 

                                         
55 Zie in Lévi-Strauss, Claude (1968) The Savage Mind. Chicago: Chicago University Press. Zie ook in Barthes, Roland (1957, 
2001) Mythologies. New York: Hill and Wang. 
56 Douglas, Mary (1970) Natural Symbols: Explorations in Cosmology. New York: Pantheon. 
57 Pascale, The Art of Japanese Management. Peters, Tom and Waterman, Robert H. (1982, 2004) In Search of Excellence: Lessons 
from America‟s Best-Run Companies. London: Profile Books. 
58 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 226. Zie ook Hofstede, Culture‟s Consequences. Zie verder diverse publicaties 
van Fons Trompenaars zoals onder andere Trompenaars, Fons (1997, second edition) Riding the Waves of Culture: 
Understanding Cultural Diversity in Business. Nicholas Brealey Publishing 
59 Bate, Strategies for Cultural Change, p. 42. 
60 Sennett, Richard (2006) The Culture of the New Capitalism. New Haven & London: Yale University Press, p. 72. 
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Een derde poot aan de cultural school is het uitgangspunt dat culturele waarden in 
belangrijke mate niet alleen entiteiten zijn die in een sociale context zijn opgekomen, 
maar in veel gevallen kunnen worden gelijkgesteld aan de nationale culturele identiteit. 
Dit is in ieder geval het uitgangspunt van Geert Hofstede in zijn boek Culture‟s 
Consequences.61 Hofstede liet in zijn studie zien dat de verschillen in „work related values‟ 
en organiserende principes in hoge mate correleren met een nationaal waardepatroon. 
Een van die organiserende principes is hoe men met strategie omgaat. 
  De manier waarop over strategie wordt nagedacht en strategie wordt gepland en 
uitgevoerd, maar zeker ook de manier waarop strategie draagvlak krijgt en derhalve 
gelegitimeerd wordt, heeft volgens de benadering van Hofstede een culturele basis en 
die culturele basis is terug te voeren op een historisch gegroeide nationale culturele 
identiteit. Ik zal op dit uitgangspunt van Hofstede en op de kanttekeningen die daarbij 
zijn te plaatsen uitgebreid terugkomen in paragraaf 3.4. 
 
 

2.4 Internationale Betrekkingen en Strategie 

 
Graham T. Allison geeft in zijn klassieke studie The Cuban Missile Crisis verschillende 
modellen om te kijken naar de ontwikkeling in het denken over strategie in de 
internationale betrekkingen. Allison beschrijft en analyseert de gebeurtenissen tijdens 
deze raketcrisis uit 1962 volgens drie benaderingen: achtereenvolgens het rational actor 
model, het organizational process model en het governmental politics model. Volgens Allison 
wordt buitenlandsbeleid in het rational actor model gezien als “the more or less purposive acts of 
unified national governments.‟”62 
  Het rational actor model kent echter verschillende varianten en subscholen. De 
belangrijkste variant is de school die bekend is komen te staan onder de noemer van het 
realisme of structural realism. De uitgangspunten van deze benadering zijn dat terwijl een 
staat wordt gedefinieerd door haar monopolie van het geweldsprincipe, het juist 
typerend voor de internationale verhoudingen is dat zo‟n monopolie ontbreekt. 
Anarchie, egoïsme en daaruit voortvloeiende conflicten en strijd zijn de consequentie.63 
Internationale betrekkingen staan dan ook volledig in dienst van het creëren van 
veiligheid met alle daarvoor beschikbare middelen. De enige manier om veiligheid te 
garanderen is hetzij door het verkrijgen van totale hegemonie, hetzij door het zoeken 

                                         
61 Hofstede, Culture‟s Consequences. 
62 Allison, Graham T. (1971) Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, Brown and Company, pp. 
4-5. 
63 Deze grondgedachte van de realistische school is terug te vinden in het werk van auteurs als Thucydides, Niccólo 
Machiavelli, Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau. Zo beschrijft Thucydides in zijn History of the Peloponnesian War hoe 
de wereld gezien moet worden als een voordurende strijd om macht en zelfbehoud. Ongeveer tweeduizend jaar later volgde 
Niccólo Machiavelli in zijn De Vorst en in The Art of War dezelfde uitgangspunten. Thomas Hobbes was misschien wel de 
meest uitgesproken vertegenwoordiger van deze manier van denken. De stelling van Hobbes in zijn levenswerk Leviathan 
was dat de natuurlijke staat er een was van anarchie waarbij „warre as is of every man, against every man.‟  Zie voor een 
goed overzicht van de verschillende benaderingen binnen de school van het realisme onder andere in Doyle, Michael W. 
(1997) Way of War and Peace. New York/London: W. W. Norton & Company. 
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naar een machtsevenwicht. De eerste optie is vrijwel onmogelijk. Er zullen altijd 
krachten zijn die zich verzetten tegen de hegemonie van een staat en de geschiedenis is 
het beste bewijs dat zulke pogingen gedoemd zijn om te mislukken.64 De tweede optie is 
dus bittere noodzaak. De afweging van de eigen veiligheid versus het maximaliseren van 
het eigen belang, zoals het verkrijgen van meer land of het benutten van economische 
kansen, is het spel dat gespeeld wordt in de internationale verhoudingen. Volgens de 
realisten ontkomt geen enkele staat aan deze wetmatigheid. Niet meedoen betekent dat 
de belangen van een staat niet worden verdedigd en derhalve een prooi zijn van een 
andere staat of van andere staten die hun kans schoon zien om hun belangen uit te 
breiden. 
 
Het realisme komt op als dominante benadering van de internationale strategische 
besluitvorming in de periode van het Interbellum in de vorige eeuw. De context daarbij 
is van cruciaal belang. De school zet zich af tegen het denken over internationale 
betrekkingen en over de uitvoering daarvan tijdens de regeringsperiode van de 
Amerikaanse president Woodrow Wilson .Wilson‟s politiek wordt daarbij vaak gezien 
als idealisme. Een idealisme dat van een veel te positief mensbeeld uitgaat. Volgens een 
aantal belangrijke en invloedrijke auteurs, zoals E. H. Carr met zijn boek The Twenty 
Years‟ Crisis: 1919-1939, vindt het idealisme haar Waterloo in de opkomst van het 
fascisme en het nationaal-socialisme.65 De consequenties van de utopische benadering 
van de internationale verhoudingen waren volgens de realisten ondragelijk. Ze hadden 
immers geleid tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Na de Tweede 
Wereldoorlog wordt het realisme de dominante benadering voor het analyseren van de 
internationale betrekkingen en voor het formuleren en uitvoeren van strategische 
beslissingen. 
  Hans Morgentau, de belangrijkste vertegenwoordiger van het realisme, publiceerde in 
1948 zijn standaardwerk Politics Among Nations.66 Morgentau schrijft dat “we must put 
ourselves in the position of a statesman who must meet a certain problem of foreign 
policy under certain circumstances, and we must ask ourselves what the rational 
alternatives are from which a statesman may choose who must meet this problem under 
these circumstances (presuming that he acts in a rational manner) and which of these rational 
alternatives this particular statesman, acting under these circumstances, is likely to 
choose.”67 
  De aanname ten aanzien van de vraag wie hierbij de strateeg is lijkt daarmee duidelijk. 
De strateeg is een „statesman‟ die rationeel handelt en objectieve doelen nastreeft. De 
actoren die de strategie achter internationale betrekkingen formuleren en ten uitvoer 
brengen worden gedefinieerd als „unified national governments‟ van staten. Zo stelt Ole 
Rudolf Holsti dat “states and the system of states –the essential actors and their 

                                         
64 Zie voor de pogingen om hegemonie te bereiken en het mislukken daarvan Kennedy, Paul (1989) The Rise and Fall of the 
Great Powers. New York: Vintage Books/Random House. Zie ook in Parker, Geoffrey (1998) The Grand Strategy of Philips II. 
New Haven/London: Yale University Press. 
65 Zie vooral in Carr, Edward Hallett (1964) The Twenty Years‟ Crisis: 1919-1939. New York: Harper & Row Publishers. 
66 Morgenthau, Hans (1948, 1970, vierde editie) Politics Among Nations. New York: Alfred A. Knopf. 
67 Geciteerd in Allison, Essence of Decision, p. 26. 
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behavior, the units of analysis – remained the centrepieces of the study of international 
politics from the seventeenth century until the 1970s.”68 
  Het rational actor model is helder over hoe het strategische proces zich voltrekt. Het idee 
is dat dit rationele proces verloopt volgens een vast patroon, waarbij duidelijk 
omschreven objectieve doelen worden nagestreefd. Die doelen worden dan vervolgens 
afgezet tegen alternatieven, waarbij de consequenties van iedere keuze door een 
rationele analyse van kosten en baten met elkaar worden vergeleken. Ten slotte wordt 
de beste optie uitgevoerd.69 
 
Onder het rational actor model valt eveneens een aantal andere benaderingen. In de eerste 
plaats is er de neoliberale benadering. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 
stroming, zoals Robert O. Keohane en zijn medestanders, stellen dat staten middels 
supranationale instituties, zoals de NATO, de Verenigde Naties en de Wereld Handels 
Organisatie tot dezelfde type van orde, gebaseerd op bindende afspraken, kunnen 
komen als ze ook op nationaal niveau tot stand hebben gebracht.70 Zo schrijf Keohane 
dat het uitgangspunt van zijn benadering is dat “states build international regimes in 
order to promote mutally beneficial cooperation.”71 Deze manier van denken over 
internationale betrekkingen voert terug op de gedachte van de verlichtingsfilosoof John 
Locke. Het uitgangspunt is overigens nog steeds dat mensen rationeel en bewust 
besluiten nemen, maar waar de theoretische grondleggers van het realisme, zoals 
Thomas Hobbes, een minder positief mensbeeld hanteren en anarchie als consequentie 
aanvaarden, stelt Locke dat de mens in principe een sociaal wezen is. Zo schrijft Locke 
in zijn Two Treatises of Government dat mensen van nature bereid zijn om vrijwillig een 
ordelijke samenleving op te bouwen.72 
  Keohane‟s standpunt is niet alleen descriptief, maar zeker ook prescriptief. Hij stelt 
onomwonden dat de wereld een veiligere en betere plaats is als de staten zich volgens de 
principes van het neoliberalisme zouden gedragen. In dat „zouden‟ zit hem nu net de 
kneep. Zo sloegen de realisten terug door te stellen dat de neoliberale uitgangspunten 
een veel te rooskleurig beeld schetsen van de werkelijkheid. De neoliberalen dreigden 
daarmee volgens de realisten in dezelfde val te lopen als de idealisten uit het 
Interbellum. 
  De kritiek van de realisten leidde zelfs tot een heuse updating van de realistische 
uitgangspunten. Belangrijk daarbij was vooral het werk van Kenneth Waltz. Waltz 
diende met zijn boek Theory of International Politics uit 1979 niet alleen de neoliberalen van 
repliek, hij blies ook het gedachtegoed van het realisme weer nieuw leven in.73 

                                         
68 Geciteerd in Stade, A. van, „De Heerschappij van Staten: Het Perspectief van het Realisme.‟ In Soetendorp R. B. en Stade 
A., redactie. (1987) Internationale betrekkingen in perspectief. Utrecht: Het Spectrum, p. 13. 
69 Zie in Allison, Essence of Decision, pp. 29-30. 
70 Als het standaardwerk voor de nieuwe neoliberale benadering geldt Keohane, Robert O. (1984, 2005 revised edition) 
After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton/Oxford: Princeton University Press. Zie ook 
Keohane, Robert O., editor (1986) Neorealism and its Critics. New York: Columbia University Press. 
71 Keohane, After Hegemony, p. xi. 
72 Zie voor de uitgangspunten van Locke en de consequenties daarvan voor het denken over internationale betrekkingen 
onder andere in Pijl, Kees van der (1992) Wereldorde en machtspolitiek: Visies op internationale betrekkingen van Dante tot Fukuyama. 
Amsterdam: Het Spinhuis. 
73 Waltz, Kenneth (1979) Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley. 
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  In de controverse tussen de realisten en neoliberalen wordt de soep echter niet zo heet 
gegeten als deze wordt opgediend. De benaderingen hebben beiden als aanname dat bij 
het afwegen van de nationale belangen nettowinst en verlies tegen elkaar kunnen 
worden afgezet en dat die winst en verlies ten goede komen of ten kosten gaan van de 
staat als eenheid. Alleen waar de realisten de problemen zien, gaan de neoliberalen uit 
van de mogelijkheden.74 
 
Waar de realisten duidelijk zijn in hun uitgangspunt wie zij zien als de actor in het 
proces van strategisch denken en doen, zijn ze dit eveneens over de vraag welke 
belangen ten grondslag liggen aan strategie. De realisten zien deze belangen als nationals 
interests. Minder duidelijk zijn de realisten als het gaat om de objectieve materiële 
belangen die gemoeid zijn met dat begrip. National interests is volgens de benadering een 
gegeven en het proces waarin het geformuleerd wordt zien de realisten als een black- 
box. De redenering daarbij is helder: via een democratisch proces wordt het 
machtsmonopolie overgedragen aan de staat. Om precies na te gaan welke belangen dan 
worden geformuleerd of hoe dat proces plaatsvindt is niet het domein van de 
internationale betrekkingen. De leer van de internationale betrekkingen houdt zich 
slechts bezig met de manier waarop verschillende staten hun belangen proberen te 
maximaliseren. 
  De neoliberalen concentreren zich op het idee dat internationale samenwerking tot 
meer veiligheid en grotere economische prestaties leidt die voor iedereen voordelig zijn. 
Dit is derhalve een functionele benadering. Over de verschillende belangen, laat staan 
over de distributie van de ongelijkheid van de mogelijke voordelen die voortkomen uit 
internationale afspraken, leert de school ons weinig. 
  Het realisme en de neoliberale institutionele benaderingen laten in de eerste plaats de 
vraag open over wiens belangen we het eigenlijk hebben als we spreken over national 
interests. 
  In de tweede plaats geven beide benaderingen geen uitsluitsel over de vraag wie daarbij 
als actoren moeten worden gezien en hoe het proces van het formuleren van nationaal 
belang tot stand komt.75 
 
Allison‟s tweede model, het organization process model biedt een interpretatiekader om 
deze vragen te beantwoorden. Bij het organizational process model is het uitgangspunt 
dat “large acts result from innumererable and often conflicting actions of individuals at 
various levels of bureaucratic organizations in the service of a variety of only partial 
compatible conceptions of national goals, organizational goals and political 
objectives.”76 
  Internationale besluitvorming wordt door dit model nu geplaatst binnen de intra 
organisationele context. Deze benadering biedt in ieder geval meer zicht op de vraag 

                                         
74 Zie voor verschillen en overeenkomsten tussen de realisten en de neoliberalisten onder andere in Keohane, Neorealism and 
its Critics. Zie verder onder andere Baldwin, David A., editor (1993) Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. 
New York: Columbia University Press. 
75 Keohane zelf ziet de relevantie van deze kritiek ook wel in. Zie hiervoor in Keohane, After Hegemony, pp. xiii-xiv. 
76 Allison, Essence of Decision, p. 5. 
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wie de strategie inhoud geeft en welke doelen daarmee worden nagestreefd en vooral 
ook op de vraag welke tegenstellingen er bestaan tussen de verschillende actoren. 
 
Het is de neomarxistische benadering die zich expliciet bezighoudt met de objectieve 
belangentegenstellingen tussen de verschillende actoren zowel internationaal als bínnen 
een natie. De neomarxistische traditie heeft niet de klassenstrijd als uitgangspunt van 
belangentegenstellingen, maar richt zich op de tegenstellingen die ontstaan binnen de 
verschillende fracties van het kapitaal bij de verdeling van de meerwaarde. Volgens de 
neomarxistische benadering komen deze fracties logisch voort uit de strijd die ontstaat 
door de verschillende belangen die naar voren komen bij de verdeling van de 
meerwaarde. 
  De theorie van de neomarxisten bleek ook goed van toepassing op de internationale 
betrekkingen. In zijn studies The Making of the Atlantic Ruling Class en eveneens in zijn 
boek Global Rivalries geeft Kees van der Pijl aan hoe de verschillende fracties van het 
kapitaal, in wisselende coalitiesamenstelling, in de formulering van niet alleen 
binnenlands, maar ook buitenlandsbeleid tot concurrerende beheersconcepties komen. 
  Bovendien ontstaan niet alleen tegenstellingen en coalities binnen natiestaten maar ook 
tussen natiestaten. Verschillende fracties van het kapitaal zoeken derhalve vaak 
aansluiting bij groeperingen in andere landen die overeenkomstige belangen hebben en 
vormen zo accumulatieregimes. 77 
 
Met de hierboven beschreven modellen van Allison en de daarbij behorende 
theoretische benaderingen komen we een heel eind in de beschrijving en analyse van het 
proces van strategische besluitvorming in de internationale betrekkingen. De modellen 
bieden de mogelijkheid om naar de invloed van concreet te identificeren actoren of 
groepen te kijken bij een analyse van het geformuleerde en uitgevoerde beleid. 
  Bovendien bieden de modellen ons de gelegenheid om actoren en coalities van actoren 
in relatie te brengen met actuele internationale ontwikkelingen. Alle hierboven 
behandelde benaderingen gaan echter uit van rationeel optredende partijen die ieder 
voor zich hun doelen identificeren als materiële belangen die moeten worden 
nagestreefd. De modellen bieden derhalve geen ruimte om te kijken naar het handelen 
van actoren op basis van niet materiële belangen. Allison‟s derde model biedt die 
mogelijkheid wel. 
 
In zijn derde interpretatiekader richt Allison zich op wat hij “the politics of a 
government” noemt. Hierover schrijft hij dat “in contrast with Model I, the 
Governmental (or bureaucratic) Politics Model sees no unitary actor but rather many 
actors as players – players who focus not on a single strategic issue but on many diverse 
intra-national problems as well; players who act in terms of no consistent set of strategic 

                                         
77 Binnen deze neomarxistische traditie geldt vooral het werk van de Italiaanse marxist Gramsci als voornaamste 
inspiratiebron. Gramsci laat zien hoe de verschillende fractie van het kapitaal strijden om de het vastleggen van een 
dominante politieke agenda. Zie bijvoorbeeld in Gramsci, Antonio (2005) Selections from the Prison Notebooks. London: 
Lawrence and Wishart. Zie verder in Pijl, Kees van der (1984) The Making of the Atlantic Ruling Class. New York: Verso. Zie 
ook in Harvey, David (2005) The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press en in Pijl, Kees van der (2006) Global 
Rivalries: From the Cold War to Iraq. London/Ann Arbor: Pluto Press. 
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objectives but rather according to various conceptions of national, organizational and 
personal goals; players who make government decisions not by a single, rational choice 
but by the pulling and hauling that is politics.”78 
  Vooral het uitgangspunt over handelen dat plaatsvindt op basis van „various conceptions of 
national, organizational and personal goals‟ genoodzaakt ons om op een andere manier naar 
het begrip national interests te kijken. Blijkbaar is dit begrip niet zo eenduidig in te vullen 
als uit de voorafgaande benaderingen naar voren komt. Samuel P. Huntington geeft 
hierop een duidelijk antwoord. Hij schrijft dat “national interest is a public good of 
concern to all or most Americans; a vital national interest is one that they are willing to 
expend blood and treasure to defend. National interests usually combine security and 
material concerns, on the one hand, and moral and ethical concerns on the other.”79 Die 
eerste twee punten zijn duidelijk in lijn met de rational actor modellen. Complexer zijn de 
begrippen „moral and ethical concerns.‟ Huntington schrijft dat we het hier hebben over 
„national identity.‟ Hij zegt daarover dat “national interest derives from national identity. 
We have to know who we are before we know what our interests are.”80 
 
Dit uitgangspunt dat wie we zijn bepaalt hoe we denken en welke strategische 
doelstellingen we naleven, komt naar voren in studies uit de jaren tachtig van de vorige 
eeuw waarin de verschillende opvattingen over national security in de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie bestudeerd worden.81 Dit uitgangspunt wordt eveneens gehanteerd door 
Michel Albert in zijn boek Kapitalisme Contra Kapitalisme.

  Albert betoog hierin dat verschillen in 
industriepolitiek in diverse kapitalistische landen vallen te verklaren vanuit de 
verschillende historische ontwikkelingen die de diverse landen hebben doorlopen. Deze 
verschillen hebben geleid tot afwijkende waardestelsels en hieruit vloeien dan 
vervolgens verschillende strategische doelstellingen voort. 82 
  Wie we zijn heeft blijkbaar gevolgen voor hoe we onze belangen definiëren en hoe we 
die belangen middels strategische besluitvorming proberen te realiseren. De blackbox 
van de realisten wordt hiermee geopend. Maar dat niet alleen: ook de neoliberalen en de 
neomarxistische verklaringsmodellen geven ons geen volledig inzicht in de motieven die 
ten grondslag liggen aan het denken over internationaal beleid noch over de uitvoering 
daarvan. 
 
De nieuwe benadering, die juist de aandacht legt bij identiteit als basis voor het 
formuleren en definiëren van wat onder nationaal belang moet worden verstaan, wordt 
het sociaal constructivisme genoemd. Vooral Alexander Wendt met zijn boek Social Theory of 
International Politics en Peter J. Katzenstein met zijn studie The Culture of National Security 
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79 Huntington, Samuel P. „The Erosion of American National Interest‟ In Wilson, Ernest J. (2004) Diversity and U.S. Foreign 
Policy: A Reader. London/New York: Routledge, p. 105. 
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zijn belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming.83 Zo stellen Jepperson, Wendt 
en Katzenstein dat “we argue that cultural environments affect (…) the incentives for 
different kinds of state behavior (…).”84 Het is daarbij overigens niet zo dat deze 
auteurs macht en belangen niet langer belangrijk vinden. Integendeel: zo schrijft Wendt 
dat “the claim is not that ideas are more important than power and interest, or that they 
are autonomous from power and interest. Power and interest are just as important and 
determining as before. The claim is rather that power and interest have the effect they 
do in virtue of the ideas that make them up.”85 
  Deze nieuwe benadering heeft diepe sporen nagelaten. We kunnen dan ook bijna 
spreken van een nieuw paradigma waarbij vele auteurs van de traditionele benaderingen 
zich hebben aangesloten. Een van de belangrijkste auteurs die zich op de 
uitgangspunten van national identity of cultural identity in het algemeen heeft geworpen als 
dominante factor achter buitenlandsbeleid, is zonder twijfel Samuel P. Huntington. Het 
was ook Huntington die in zijn geruchtmakende boek The Clash of Civilizations de stelling 
poneerde dat in de 21ste eeuw culturele verschillen de drijvende kracht zullen zijn achter 
internationale conflicten.86 
  Het is dus van belang om te kijken wat voor nationale identiteit dominant is. Juist 
hierdoor kunnen we zien hoe de belangen die hiermee gepaard gaan tot uiting komen in 
beleid dat in overeenstemming is met de culturele waarden die daarachter schuil gaan. 
  Dit uitgangspunt werpt overigens een heel ander licht op de vermeende tegenstelling 
tussen het realisme van de (neo)realisten en het vermeende idealisme van de 
neoliberalen. De wereldvreemde „idealen‟ van de neoliberalen zijn niets anders dan de 
binnen nationale identiteit vallende „ethiek‟ of „waarden.‟ Buitenlandsbeleid doet in die 
zin niets anders dan invulling geven aan die waarden. Idealen staan dus niet los van de 
realiteit. Ze zijn juist een onlosmakelijk geheel van de nationale identiteit en daarmee 
samen met de objectieve materiële belangen een onderdeel van de national interests. 
  Een tweede punt is de vraag of er in alle gevallen sprake is van één nationale identiteit. 
Twee situaties kunnen daarbij optreden. In de eerste plaats kan het zijn dat er helemaal 
geen sprake is, of niet meer is, van één nationale identiteit. In dat geval is er ook geen 
sprake van één nationaal belang en kan er geen buitenlandsbeleid zijn dat daarvan in 
dienst staat. 
  In de tweede plaats kan het ook zo zijn dat er nooit sprake is geweest van één 
algemeen geaccepteerde nationale identiteit en daarmee niet van een consensus over de 
te voeren politiek. Net als bij de materiële belangen zullen we hier zien dat er intern 
conflicterende culturele identiteiten zijn. De consequentie hiervan is dat de formulering 
van een strategisch beleid en eveneens de uitvoering daarvan altijd een proces is en de 
uitkomst is van interne en externe onderhandelingen. Dit brengt met zich mee dat we 
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het idee dat strategie volledig gepland kan zijn en lineair en sequentieel kan worden 
uitgevoerd moeten laten varen, want niet alleen kunnen de uitgangspunten van de 
diverse belanghebbenden haaks op elkaar staan, de uiteindelijke besluiten en 
handelingen zijn ook veel meer het resultaat van een ongestuurd en onstuurbaar proces 
dan vaak wordt aangenomen.87 
 
Het punt dat er geen sprake is van één culturele identiteit met een daaruit voortvloeiend 
nationaal belang is een grote zorg voor auteurs als Huntington. De stelling van 
Huntington is daarbij dat de Verenigde Staten wel degelijk één eigen nationale identiteit 
en één credo hebben gehad en dat we daardoor dus ook lange tijd hebben kunnen 
spreken van national interests. Huntington constateert echter dat de Verenigde Staten die 
nationale identiteit kwijt zijn geraakt. Zo schrijft hij dat “American foreign policy is 
becoming a foreign policy of particularism increasingly devoted to the promotion 
abroad of highly specific commercial and ethnic interests.”88 Het wordt nog erger als de 
consequenties hiervan duidelijk worden. Huntington stelt dat “the institutions, 
resources, and influence generated to serve national interests in the Cold War are being 
redirected to serve these national interests.”89 
  Het tweede punt, dat er in de geschiedenis van de Verenigde Staten nooit sprake is 
geweest van één nationale identiteit, is het uitgangspunt van Walter Russell Mead. Mead 
toont in zijn boek Special Providence aan hoe historisch te traceren elites in wisselende 
coalities vanaf de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten tot aan het heden zowel 
het binnenlandse als het buitenlandsbeleid naar hun hand hebben proberen en weten te 
zetten.90 
  Een verdere consequentie van de aandacht voor culturele identiteit als stuwende kracht 
achter strategische besluitvorming is dat we bij het formuleren van buitenlandsbeleid en 
bij de speelruimte die men heeft bij de uitvoering veel meer aandacht moeten besteden 
in welke mate de basis steun en legitimering heeft gegeven. Philip Smith geeft dat goed 
aan in zijn boek Why War? Zo schrijft Smith dat “by conferring or withdrawing 
legitimacy, public discourse operates to make the option of war more or less attractive 
for administrations. (…) That is why they work so relentlessly to establish cultural 
foundations for conflict before the bullets start flying.”91 
 

                                         
87 Interessant is hierbij ook te zien hoe elitetheorieën en samenzweringstheorieën gerelativeerd moeten worden. Er zullen 
zeker groeperingen zijn die als doelstelling hebben hun belangen te laten prevaleren boven anderen en er zullen ook zeker 
gevallen zijn aan te wijzen waarin het „kapen van zo‟n agenda‟ gedeeltelijke succesvol is, maar de regels van het spel volgens 
het derde model van Allison zullen altijd als consequentie hebben dat bij het „simultaan schaken tussen verschillende 
simultaanschakers‟ waarbij ook nog eens persoonlijke en irrationele motieven meespelen, de beheersbaarheid van zo‟n 
besluitvormingsproces onbegonnen werk is. Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse van elite theoretici als Pareto, 
Mosca en Wright in Bottomore, T. B. (1964) Elites and Society. Harmondsworth: Penguin. Zie voor een verdere uitleg van de 
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Als identiteit zo‟n belangrijke rol speelt in de formulering en de uitvoering van 
internationaal strategisch beleid is die identiteit dan alleen voorbehouden aan de spelers 
op het nationale niveau of geldt identiteit ook als grensoverschrijdend en heeft dat 
derhalve gevolgen voor het geformuleerde en uitgevoerde beleid? Dat laatste is in ieder 
geval de stelling van een groeiend aantal auteurs. Zo schrijft bijvoorbeeld Walter Russell 
Mead in zijn boek God & Gold dat de Amerikanen in hun buitenlandse strategie 
helemaal niet altijd hun objectieve materiële belangen de boventoon lieten voeren maar 
dat “both the British and the Americans added a new set of arguments in the twentienth 
century: the common origins, common values, and common destiny of their two 
countries.”92 
 
Er is op basis van het uitgangspunt dat culturele identiteit in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de motieven en de doelstellingen van buitenlandsbeleid een 
groeiend aantal studies waarbij de stelling is dat staten met gedeelde (liberale) waarden 
de wapens niet tegen elkaar zouden opnemen. Zo schrijft John M. Owen dat “I argue 
that liberal states tend to remain at peace with one another, and to fight illiberal states, 
because they believe it is in their interests to have good relations with fellow liberal 
states and to oppose illiberal states. More precisely, liberal states contain elites who 
believe that peace is intrinsically good, that liberal states are more pacific and 
trustworthy, and that close relations with fellow liberal states strengthen liberal 
institutions in their own state.”93 
  Het tegenovergestelde is echter eveneens het geval. De motivatie om tot gewapende 
strijd over te gaan is dan juist dat men „ten strijde trekt tegen een moreel verwerpelijke 
staat.‟ Henry R. Nau schrijft hierover dat “national identity is the principal idea on 
which a nation accumulates and legitimates the use of lethal force. This idea may be a 
creed or ideology (…) or it may be a religious bond (…).”94 Of de objectieve belangen 
als veiligheid en materieel gewin dat dan rechtvaardigen is vers twee. 
 
 
 
 
 

                                         
92 Mead, Walter Russell (2007) God & Gold: Britain, America and the Making of the Modern World. London: Atlantic Books 
Mead, p. 37. 
93 Owen, John M. IV (1997) Liberal Peace, Liberal War: American Politics and International Security. Ithaca/London: Cornell 
University Press, p. 5. 
94 Nau, Henry R. (2002) At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy. Ithaca/London: Cornell University 
Press, p. 5. Hoe belangrijk een nationaal gedragen credo kan zijn bij het formuleren van een buitenlandsbeleid wordt 
aangegeven door de neoconservatieve voorman Robert Kagan. Kagan stelt in dat “American action abroad as well as at 
home were dictated to an unprecedented degree by the will of many thousands of interested individuals and groups under 
the influence of a liberal worldview, rather than by statesmen operating on a separate plane of geopolitical thought. As a 
result, there was, and always would be, something unplanned and haphazard in the conduct of American policy with 
respect to foreign nations. American expansion was consistent, but American policies were not always coherent.” Zie in 
Kagan, Dangerous Nation, p. 77. 
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2.5 Conclusies 

 
Wat voor conclusies kunnen we trekken uit de analyse van de benadering en de 
ontwikkeling van het begrip strategie zoals dat naar voren komt in de drie hierboven 
behandelde disciplines? 
  In de eerste plaats zien we dat in alle drie de disciplines een ontwikkeling heeft plaats 
gevonden waarbij de aandacht is komen te liggen op een benadering van strategie als 
een complex besluitvormingsproces waarbij top down geformuleerde plannen in ieder 
geval gelegitimeerd dienen te worden binnen de context van een cultureel 
waardepatroon. Deze ontwikkelingen staan haaks op de uitgangspunten van de 
traditionele benaderingen waarin strategie vanuit een top down-visie werd benaderd en de 
nadruk lag op een rationeel uitgedacht en lineair uitgevoerd beleid waarbij de inzet 
objectieve belangen waren. 
  In de tweede plaats heeft deze conclusie als belangrijke consequentie voor het 
onderzoek dat we ons niet alleen kunnen concentreren op de manier waarop door de 
leiding van organisaties over strategie wordt nagedacht en men vervolgens tot plannen 
en de uitvoering daarvan overgaat, maar dat strategie gezien moet worden als de 
interactie tussen de top en de basis van een organisatie of een gemeenschap. 
  In de derde plaats is het zo dat vanuit de top weliswaar vaak direct aanwijsbare 
materiële belangen de drijvende kracht zijn achter het geformuleerde beleid en dat de 
factoren macht en manipulatie zeker niet onderschat mogen worden. Dit neemt echter 
niet weg dat in laatste instantie het geformuleerde en uitgevoerde beleid betekenis moet 
hebben die appelleert aan de culturele identiteit van de basis. 
  Een vierde conclusie die getrokken kan worden is dat bij het formuleren en plannen 
van strategische doelstellingen grote verschillen kunnen optreden tussen de diverse 
groepen die partij zijn in het strategische besluitvormingsproces. Deze verschillen 
kunnen zowel betrekking hebben op materiële belangen als op het appelleren aan 
verschillende waardesystemen. 
 
Vanzelfsprekend kunnen we niet om de materiële belangen achter strategische 
doelstellingen heen en ik zal ook laten zien dat deze zeker in het geval van het 
strategische besluitvormingsproces tijdens de War on terror een grote rol spelen. In mijn 
studie leg ik echter de nadruk op de niet-materiële tegenstellingen bij het formuleren 
van strategische doelstellingen. Deze tegenstellingen komen naar voren in verschillende 
culturele waardepatronen. In het volgende hoofdstuk zal ik dan ook uitgebreid ingaan 
op het operationaliseren van het begrip culturele identiteit.  
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3 Begripsbepaling van Cultuur 

3.1 Inleiding 

 
In het voorafgaande hoofdstuk heb ik aangegeven dat aan cultuur een belangrijke rol 
wordt toegekend in de manier waarop men in een aantal disciplines aankijkt tegen het 
strategische besluitvormingsproces. Het gebruiken van cultuur als theoretisch concept 
levert echter een aantal methodologische problemen op. 
Zo zien we dat in verschillende talen waarin we dit woord tegenkomen men er niet in 
alle gevallen dezelfde inhoud aan geeft. Zo spreken de Duitsers over Kultur vooral als 
het gaat om kunst en wetenschap. In de Engelse taal wordt dan het woord arts gebruikt. 
De Japanners vertalen cultuur met het woord bunka, maar dat begrip verwijst vooral 
naar hoog technologische prestaties. De Fransen geven de voorkeur aan civilization. In 
het Nederlands vertalen wij dat met beschaving, dat een ruimere betekenis heeft dan 
cultuur. 95 
 
Volgens Alfred Kroeber en Clyde Kluckhohn komt het woord cultuur, zoals ik het in 
mijn studie opvat, voor het eerst op in de 19de eeuw in Groot-Brittannië. In die periode 
wordt de term culture populair naast het woord arts. Waar het begrip arts alleen van 
toepassing was op kunsten en hogere wetenschap werd culture gebruikt voor een 
samenhangend verschijnsel van uitingen en waarden.96 Kroeber en Kluckhohn schrijven 
de eerste definitie, die op deze manier naar cultuur kijkt, toe aan Edward Burnett Tylor. 
In zijn studie Primitive Cultures uit 1871 definieert Tylor cultuur als “dat complexe geheel 
waaronder kennis, geloof, kunst, morele waarden, wetten en gebruiken vallen, alsmede 
alle ander vaardigheden en gewoonten die de mens als lid van een samenleving heeft 
verworven.”97 
  In de literatuur zijn inmiddels vele honderden definities over wat cultuur is in omloop 
gekomen.98 Ik zal in mijn studie vooral gebruik maken van de definitie van Edgar H. 
Schein uit zijn boek Organizational Culture and Leadership. Schein stelt daarin dat “the 
culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic assumptions that was learned 
by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked 
well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems.‟”99 
 

                                         
95 Het woord cultuur is afgeleid van het Latijnse woord „cultivare‟ dat letterlijk 'keren met een ploeg' of „in cultuur brengen 
betekent.‟ 
96 Zie Kroeber, Alfred and Kluckhohn Clyde (1952) Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. New York: Random 
House. 
97 Geciteerd in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, p. 49. 
98 Kroeber en Kluckhohn inventariseerden in de jaren vijftig al 164 definities. Daarna zijn er alleen maar meer bij gekomen. 
Zie Kroeber, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Zie eveneens in Verluyten, Paul S. (2000) Intercultural 
Communication in Business and Organisations: An Introduction. Leuven /Leusden: Acco, p. 23. 
99 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 17. 
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Om tot een beter begrip te komen zal ik de verschillende elementen van bovenstaande 
definitie verder uitwerken en van kanttekeningen voorzien. Ik zal daarbij laten zien dat 
in de literatuur over de invulling van alle elementen van bovenstaande definitie 
verschillende opvattingen bestaan. 
  In de eerste plaats zal ik ingaan op de stelling dat een cultuur direct verband houdt met 
menselijk handelen. Deze stelling roept in de literatuur de vraag op wat we in het scala 
van menselijk handelen onder cultuur moeten verstaan en waarin dit zich onderscheidt 
van andere vormen van menselijk handelen. 
  In de tweede plaats stelt iedere definitie van cultuur dat het hierbij gaat om het 
handelen van mensen binnen een groep. In de literatuur is echter geen 
overeenstemming over hoe groot een groep moet zijn, over welke sociale samenhang er 
tussen de groepsleden dient te bestaan of over welke tijdspanne men het heeft voordat 
we van cultuur kunnen spreken. 
  In de derde plaats moeten we antwoord geven op de vraag welke functie een 
waardestelsel voor een groep heeft, hoe stabiel zo‟n set aan „beliefs‟ en „values‟ is en wat de 
krachten zijn die zo‟n waardestelsel in stand houden of juist voor verandering zorgen. 
  Ten slotte ga ik in de vierde plaats in op de vraag welke culturele fenomenen er zijn en 
hoe we deze fenomenen dienen te bestuderen. 
 
 

3.2 Cultuur en Niveaus van Mental Programming 

 
Hofstede spreekt over drie niveaus van menselijk handelen die voortkomen uit wat hij 
„mental programming‟ noemt.100 Het eerste niveau is wat hij als universeel beschouwt. Alle 
mensen hebben natuurlijke eigenschappen die leiden tot handelen. De drijvende kracht 
daarbij is dat handelen plaatsvindt om „universele basic needs‟ te bevredigen. In de 
literatuur bestaat weliswaar onenigheid over de vraag om welke basic needs dit gaat en in 
welke volgorde van belang men probeert die behoefte te bevredigen, maar er bestaat 
geen verschil van mening over het uitgangspunt dat de achterliggende eigenschappen als 
universeel moeten worden gezien.101 
 
Tegengesteld aan dat universele dat alle mensen hebben, stelt Hofstede als tweede 
niveau van mental programming individuele persoonlijkheidskenmerken. In de literatuur 

                                         
100 Zie voor de drie niveau van human mental programming in Hofstede, Culture‟s Consequences, pp. 1-15. 
101 In de meest enge vorm worden basic needs gezien als de natuurlijke drift van mensen om zich voort te planten en om zich 
te beschermen. Deze twee driften, sex en agressie zoals Freud aangeeft, zijn volgens evolutionaire gedragspsychologen de 
basis achter menselijk handelen. Andere theorieën die uitgaan van basic needs als universele motieven achter handelen zijn 
bijvoorbeeld afgeleid van de ideeën van Abraham Maslow die stelt dat er een hiërarchie is aan te brengen in de menselijke 
behoefte en dat onderaan die piramide weliswaar overleven staat maar dat bovenaan zelfontplooiing een belangrijke rol 
speelt. De laatste tijd is onder andere onder invloed van de bioloog Frans de Waal de nadruk komen te liggen op empathie 
als belangrijke drijvende kracht achter menselijk handelen. De Waal stelt daarbij dat iedere soort naast individueel overleven 
de nadruk legt op groepsgevoel omdat dat een noodzakelijke voorwaarden is voor het overleven van de soort. Zie voor 
Maslow bijvoorbeeld in Van Dam, Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Zie voor de vermeende 
tegenstelling tussen egoïstische beginselen als drijfveer achter menselijk handelen tegenover juist empathie in Waal, Frans 
de (2009) Een tijd voor empathie: Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact. 
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zijn allerlei theorieën over typen persoonlijkheidskenmerken, maar het uitgangspunt 
blijft dat ieder mens uniek is en dat dat unieke bij de geboorte wordt bepaald door het 
specifieke genetische materiaal dat ieder mens heeft. Individueel menselijk handelen is 
volgens dit uitgangspunt deels bepaald door eigenschappen die de ene mens van de 
andere onderscheidt. In dit verband spreekt men naast persoonlijkheidskenmerken ook 
van identiteit. Iemand kan zijn identiteit ontlenen en zijn gedrag laten bepalen door een 
breed scala aan factoren, zoals nationaliteit, geslacht en religie. Ook puur persoonlijk 
eigenschappen kunnen een rol spelen. Zo kan iemand zijn identiteit ontlenen aan het 
feit dat hij of zij rood haar heeft. Een individu kan op basis van zijn specifieke 
kenmerken aansluiting zoeken bij andere mensen met soortgelijke eigenschappen en in 
die zin een gemeenschappelijke identiteit voelen. Deze vorm van „je één voelen met een 
ander‟ kan diep liggen maar ook heel oppervlakkig, tijdelijk en inwisselbaar van aard 
zijn. 
 
Het derde niveau van mental programming noemt Hofstede cultuur. Deze vorm van mental 
programming is wat Hofstede betreft voorbehouden aan groepen. Dit waardepatroon is 
geen onderdeel van universele menselijke eigenschappen maar juist van unieke 
kenmerken en is een uiting van een historisch aangeleerd waardepatroon. Door dit 
waardepatroon onderscheidt de ene groep zich van de andere. Met de tegenstelling 
tussen universele eigenschappen en cultuur hebben de meeste auteurs geen probleem. 
De alternatieve verklaring, namelijk dat de mens uit verschillende „rassen‟ bestaat met 
voor ieder „ras‟ een afwijkend pakket aan „menselijke eigenschappen en drijfveren achter 
handelen‟ wordt in de serieuze wetenschap niet meer aangehangen. Ingewikkelder ligt 
het met het onderscheid tussen cultuur en identiteit. 
 
Samuel P. Huntington geeft een goed overzicht van wat we onder identiteit moeten 
verstaan. Zo schrijft hij dat “ten eerste hebben zowel individuen als groepen een 
identiteit. Individuen vinden en herdefiniëren hun identiteit echter in groepen. Een 
individu kan lid zijn van vele groepen en is daarom in staat van identiteit te wisselen.(…) 
Ten tweede zijn identiteiten voor het merendeel geconstrueerd. Mensen maken zelf hun 
identiteit onder een wisselende druk, met uiteenlopende prikkels en in graden van 
wisselende druk. (…) Ten derde hebben individuen en in mindere mate groepen 
meervoudige identiteiten. Deze kunnen territoriaal, economisch, cultureel, politiek, 
sociaal en nationaal zijn. (…) Ten vierde worden identiteiten bepaald door iemand zelf, 
maar zijn ze het product van de interactie tussen het eigen ik en anderen. (…) Ten 
vijfde zijn de relatief opvallende kenmerken van alternatieven identiteiten voor elk 
individu en elke groep gerelateerd aan omstandigheden. In sommige situaties 
benadrukken mensen dat aspect van hun identiteit dat hen verbindt met de mensen met 
wie zij omgaan. In andere situaties benadrukken mensen dat aspect van hun identiteit 
dat hen van anderen onderscheidt.”102 

                                         
102 Huntington, Wie zijn wij?, pp. 36-38. Dit uitgangspunt van meerdere factoren die uitmaken wat precies iemand zijn 
identiteit is komt ook naar voren in het werk van Amin Maalouf. Maalouf wijst op de tegenstelling dat “every one of my 
allegiances links me to a larger number of people. But the more ties I have the rarer and more particular my own identity 
becomes.” Maalouf, Amin (2000) In The Name Of Identity: Violence And The Need To Belong. New York: Penguin Books, p. 18. 
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Bij veel auteurs wordt identiteit gezien als een element van zowel persoonlijkheid als 
van cultuur. Deze auteurs hebben een ruime opvatting over cultuur en stellen 
groepsidentiteit, bijvoorbeeld gebaseerd op gender, leeftijd of etniciteit, gelijk aan cultuur. 
Ook stelt een aantal auteurs dat situationele en dus ook relatief snel te veranderen 
omstandigheden kunnen leiden tot een groepscultuur.103 
  De stelling dat identiteit, waar het om groepen gaat, gelijk kan worden gesteld aan 
cultuur wordt niet door iedereen gedeeld. Zo stelt Hofstede dat “culture is not the same 
as identity. Identities consist of people‟s answers to the question: Where do I belong? 
They are based on mutual images and stereotypes and on emotions linked to the outer 
layer of [ culture such as] symbols, heroes, and rituals, but not to values.”104 Blijkbaar 
heeft Hofstede een duidelijk beeld als het gaat om criteria waaraan een groep moet 
voldoen voordat er sprake is van een cultuur: cultuur is bij Hofstede voorbehouden aan 
nationale identiteit. 
  Dit is een punt waar ik in paragraaf 3.4. op terug zal komen. Allereerst zal ik me echter 
richten op de stelling dat cultuur pas ontstaat als menselijk handelen plaatsvindt door de 
interactie van mensen binnen een groep. In dit geval spreken we van sociaal handelen. 
 
 

3.3 Cultuur en Sociaal Handelen 

 
Studies die zich bezighouden met de invloed van cultuur op het sociaal handelen zijn in 
meerdere of mindere mate schatplichtig aan de Duitse socioloog Max Weber. Het was 
Weber die in zijn studie Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus uit 1904, de 
stelling poneerde dat de calvinistische waarden fundamenteel waren geweest voor de 
opkomst van het kapitalisme. 105 
  In de literatuur is een tweetal stromingen te zien waarin Weber‟s uitgangspunten 
worden gevolgd. De eerste stroming richt zich vooral op de institutionele verschillen in 
afzonderlijke landen of regio‟s die leiden tot specifiek sociaal handelen dat afwijkt van 
het handelen in landen met andere institutionele kenmerken. Alastair Iain Johnston 
schrijft hierover dat “all [these theories] argued that these differences were caused by 
unique variations in deeply rooted historical experience, political culture, and geography 
among other macroenvironmental variables.”106 
  De tweede stroming richt zich meer specifiek op het culturele aspect dat een rol speelt 
bij de verschillen die optreden in sociaal handelen.107 Zo stellen Alfred Kroeber en 

                                         
103 Zie voor het idee dat cultuur zich snel kan aanpassen, bij kleinere groepen kan horen en situationele aspecten belangrijk 
zijn bij de vorming van een groepscultuur, bijvoorbeeld in Holden, Nigel J. (2002) Cross-Cultural Management: A Knowledge 
Management Perspective. Harlow: Financial Times/Prentice Hall. 
104 Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 10. 
105 Weber, Max (2002) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Penguin Classics. 
106 Johnston, Alastair Iain, in Katzenstein, The Culture of National Security, p. 221. De literatuur die op deze ingeslagen weg 
verder gaat richt zich zowel op vraagstukken van nationale veiligheid als op politiek economische vraagstukken die ingaan 
op het functioneren van varieties of capitalism. Zie bijvoorbeeld Gray, Nuclear Stategies and National Style. Zie voor Varieties of 
Capitalism onder andere in Albert, Kapitalisme contra kapitalisme. Zie ook Hall, Varieties of Capitalism. 
107 Zie voor de synthese tussen de institutionele school als verklaring voor verschillen in sociaal handelen en de culturele 
school onder andere in Koen, Carla (2005) Comparative International Management. New York: McGraw Hill. 
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Clyde Kluckhohn in hun standaardwerk Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions allereerst dat “culture is not a mystical „force‟ acting at a distance. Concretely, it 
is created by individual organisms and by such organisms acting as a group.”108 
  Donald Devine geeft in zijn boek The Political Culture of the United States aan hoe we die 
relatie tussen cultuur en social action moeten duiden.109 Devine schrijft dat “individuals 
are viewed as having reality worlds composed of views of reality, perceptions of what is 
good (i.e. values), and other means of interpreting environment. (…) Since the reality 
world must simplify, it presumably does so through some process. Psychologists call 
this process object appraisal. By using categories of appraisal, reality worlds shape how a 
person views the outside world and presumably, how he will behave. One of these 
appraisal categories is the individual‟s belief set. A person‟s beliefs, especially his deeply 
held values, seem to be central in shaping how he perceives and behaves. Value 
appraisal may also take the form of what is called selective perception. (…).”110 Deze „beliefs‟ 
en „deeply held values‟ zijn synoniem aan cultuur. Devine gaat verder door te stellen dat 
“the value screen of culture appraise and selectively perceives stimuli which act on it. 
Stimuli which are congenial are accepted and allowed to act on the social process. Those 
which are not tend to be screened out. Other stimuli are accepted, but they are shaped 
by the values of the culture before they act on the social process.”111 
 
Vier vragen blijven onbeantwoord. Allereerst: hoever gaat de relatie tussen culturele 
waarden en social action en in de tweede plaats wat was er eigenlijk eerst cultuur of 
handelen? In de derde plaats moeten we antwoord geven op de vraag hoe stabiel zo‟n 
set aan beliefs en values is en ten slotte wat de krachten zijn die zo‟n waardestelsel in stand 
houden of juist voor verandering zorgen. 
  De eerste vraag, hoever de relatie tussen culturele waarden en social action gaat, refereert 
aan de klassieke tegenstelling tussen enerzijds voluntarisme en aan de andere kant 
determinisme. Voluntarisme houdt daarbij in dat menselijk handelen los kan staan van 
de sociale context. Men heeft de vrijheid om keuzes te maken. Maar als deze stelling 
volledig opgaat is bovenstaande redenatie dat „beliefs‟ en „values‟ „social action‟ richting 
geven niet meer valide. Determinisme houdt het tegenovergestelde in. Hiermee wordt 
aangegeven dat de sociale context het handelen van mensen in een bepaalde richting 
dwingt. De uiterste consequentie hiervan is echter volgens Devine dat “if it were 
determining, there could be no change in society.”112 In de sociale wetenschappen heeft 
men een oplossing gevonden voor dit dilemma. Zo spreken Kroeber en Kluckhohn 
over cultuur als een „shaping‟ force, om aan te geven dat cultuur weliswaar in hoge mate 
bepalend is maar niet volledig determinerend.113 

                                         
108 Kroeber, Culture, p. 367. 
109 Devine stelt hierbij overigens dat “political culture is, simply, the political aspect of the culture of a society.” Zie in 
Devine, Donald J. (1972) The Political Culture of the United States: The Influence of Member Values on Regime Maintenance. Boston: 
Little, Brown and Company, p. 14. 
110 Devine, The Political Culture of the United States, pp. 8-9. 
111 Devine, The Political Culture of the United States, p. 10. 
112 Devine, The Political Culture of the United States, p. 9. 
113 Zie in Kroeber, Culture, p. 338. 
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  Het tweede punt, namelijk de vraag wat er eerst was cultuur of sociaal handelen, levert 
een methodologisch „kip en ei‟-probleem op. Typerend waar dit toe kan leiden is de veel 
aangehaalde anekdote van Clifford Geertz. Geertz schrijft: “There is a story- at least I 
heard it as an Indian story – about an Englishman who, having been told that the World 
rested on a platform which rested on the back of an elephant which rested in turn on 
the back of a turtle, asked (perhaps he was an ethnographer; it is the way they behave), 
what did the turtle rest on? Another turtle. And that turtle? „Ah, Sahib, after that it is 
turtles all the way down.”114 Kroeber en Kluckhohn stellen dat “no socialized human 
being views his experience freshly. His very perceptions are screened and distorted by 
what he has consciously and unconsciously absorbed from his culture.”115 Devine 
concludeert dat “in a social sense, it has been suggested that culture exists prior to the 
rest of social action.”116 
  We blijven echter met het probleem zitten dat het niet volstrekt duidelijk is of we bij 
het beschrijven van sociaal handelen „de kip‟ of juist „het ei‟ aan het analyseren zijn. Jan 
Pieter van Oudenhoven beschrijft dit dilemma als volgt: “Een (…) fundamenteel 
probleem is dat collectief vertoond gedrag, bijvoorbeeld rituelen en collectieve 
gedachten zelf onderdeel vormen van de cultuur. Het is – uitgaande van een causaal 
model waarin de eerste variabele de tweede beïnvloedt – een logisch onmogelijke 
opgave om de invloed van de eerste variabele op een tweede variabel vast te stellen 
terwijl die tweede variabel onderdeel is van de eerste.”117 
  Dit probleem is niet op te lossen omdat de invloed van cultuur op sociaal handelen en 
vervolgens van sociaal handelen op cultuur een continu proces is waarbij geen begin of 
einde is te onderscheiden. Devine zegt daarover dat “the social process is viewed as a 
stimulus-organism- response-feedback mechanism.”118 Sociaal handelen zet 
veranderingen in de maatschappelijke ordening op gang die een relatief autonome 
invloed hebben op het feedback proces: de culturele waarden worden daardoor weer 
getoetst en passen zich aan de nieuwe situatie aan. “Social action is the joint product of 
environmental stimuli acting upon a resisting organism.”119 Seymour Martin Lipset 
omschrijft dit „response – feedback system‟ als “a dynamic (that is, moving or unstable) 
equilibrium model, which posits that a complex society is under constant pressure to 
adjust its institutions to its central value system, in order to alleviate strains created by 
changes in social relations; and which asserts that the failure to do so results in political 
disturbance.”120 
 
 

                                         
114 Zie Geertz, Clifford (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, pp. 28-29. 
115 Kroeber, Culture, p. 336. 
116 Devine, The Political Culture of the United States, p. 10. 
117 Oudenhoven, Jan Pieter (2002) Cross-culturele psychologie: De zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, p. 37. 
118 Devine, The Political Culture of the United States, p. 13. 
119 Devine, The Political Culture of the United States, p. 13. 
120 Lipset, Seymour Martin (2003, 1963) The First Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective. New 
Brunswick/London; Transaction Publishers, pp. 7-8. 
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3.4 Cultuur Hoort bij een Groep 

 
Het mede door een cultureel waardepatroon bepaald sociaal handelen is altijd 
voorbehouden aan interactie binnen een groep. Er bestaat in de literatuur echter geen 
overeenstemming over de omvang van zo‟n groep of over de noodzakelijke 
maatschappelijke context waarin zo‟n groep opereert. De grootste groepseenheid die 
men in de literatuur aan cultuur toekent is die van een „civilisatie‟ of „beschaving.‟ Zo 
spreekt men over de Helleense beschaving, de beschaving van het Middellandse 
Zeegebied, de Romeinse beschaving en over de westerse of de islamitische beschaving. 
Daarmee wordt echter al duidelijk dat het begrip in de literatuur niet eenduidig wordt 
gebruikt. 
 
In het geval van de Helleense beschaving refereert het begrip vooral aan 
gemeenschappelijke producten van de hogere cultuur. Deze beschaving strekte zich uit 
over een gebied waarbij noch sprake was van een politieke eenheid, noch van een 
geografisch te onderscheiden gebied waar klimaat of natuurlijke gesteldheid dezelfde 
condities opleveren. 
  In het voorbeeld van de Middellandse Zee wordt beschaving wel gekoppeld aan een 
geografisch gebied. Dit idee van beschaving wordt toegepast door de Franse historicus 
Fernand Braudel. Braudel omschrijft een beschaving als “a space, a cultural area of a 
collection of cultural characteristics and phenomena.”121 Braudel ziet cultuur en 
beschaving vooral geografisch en stelt dat binnen dit gebied verschillende politieke 
eenheden kunnen opereren. De beschaving in het Middellandse Zeegebied is volgens 
Braudel vooral ontstaan door de manier waarop de verschillende volkeren in deze regio 
zich hebben aangepast aan het klimaat en aan de natuurlijke gesteldheid. Zo stelt 
Braudel dat “de menselijke eenheid van de Middellandse Zee werd gevormd door een 
netwerk van wegen en steden, van lijnen en knooppunten. Steden en wegen, wegen en 
steden zorgden voor één uniforme menselijke invulling van de geografische ruimte.”122 
  Braudel koppelt beschaving aan geografie en niet aan politieke harmonie. Van politieke 
harmonie is binnen het Middellandse Zee gebied totaal geen sprake; de regio is het 
constante strijdtoneel om de hegemonie tussen de christelijke en de islamitische wereld. 
  Bovendien vindt die strijd evenzeer binnen de christelijke wereld plaats. Daarmee 
komt meteen een punt van kritiek naar voren op de koppeling tussen cultuur en 
beschaving: beschavingen, als ze niet gelijkvallen met een politieke eenheid, hebben 
geen politieke macht en zijn ook geen actoren in het formuleren van beleid of strategie. 
  Ingewikkelder ligt het als macht en geografische regio gelijk vallen, zoals bijvoorbeeld 
bij de Romeinse beschaving. In dit geval was wel sprake van een politieke ordening. 
Volgens diverse studies komt een aantal culturele waarden ook overeen met de grenzen 

                                         
121 Braudel, Fernand (1991) De Middellandse Zee (Volume 1.): Het landschap en de mens. Amsterdam/Antwerpen: Contact. Dit 
eerste deel van zijn triologie is geheel gewijd aan klimaat en geografische condities en op de manier waarop de mensen een 
antwoord op die omstandigheden hebben gevonden. 
122 Braudel, De Middellandse Zee: Volume 1, p. 295. Een poging om eenzelfde patroon van culturele fenomenen te beschrijven 
voor de Noord-Europese regio van de Hanze-steden vinden we terug in de studie Rooding, Julliete en Heerma van Voss, 
Lex (1996) The North Sea and Culture (1550-1800). Hilversum: Verloren. 



48 
 

van de Romeinse beschaving. Zo worden door Hofstede de door hem gevonden 
verschillen in individualiteit, machtsafstand en masculiniteit binnen Europa in verband 
gebracht met de grenzen van het Romeinse Rijk. Aan beide zijden van de belangrijkste 
grensrivieren, de Rijn en de Elbe, gelden andere waarden.123 
 
Door verschillende auteurs wordt vaak gerefereerd aan culturele waarden die in strijd 
zijn met die van andere beschavingen. De bekendste uiting van dit gebruik van cultuur 
en beschaving vinden we terug in The Clash of Civilizations van Samuel P. Huntington. 
Allereerst stelt Huntington dat “civilization and culture both refer to the overall way of 
life of a people, and a civilization is a culture writ large. They both involve values, 
norms, institutions, and modes of thinking to which successive generations in a given 
society have attached primary importance.”124 
  Huntington beroept zich op het werk van Braudel, maar bij een nadere analyse blijkt 
dat zijn uitgangspunten niet overeenkomen met die van Braudel. Zo verschillen Braudel 
en Huntington totaal van opvatting waar het gaat om de vermeende clash. Braudel ziet 
de strijd om de hegemonie plaatsvinden binnen een geografische regio, in zijn geval het 
gebied van de Middellandse Zee. Huntington daarentegen heeft het over de strijd tussen 
twee grote culturele waardesystemen, in zijn geval de strijd tussen de christelijke en de 
islamitische waarden. 
  Huntington gaat dan ook niet uit van een geografisch gebied. Problematisch is echter 
dat hij evenmin een politieke eenheid als uitgangspunt neemt. Immers: binnen de door 
hem beschreven beschavingen zijn vele politieke eenheden te onderscheiden en waar 
het om de clash gaat, is het juist typerend dat door de eeuwen heen de belangrijkste strijd 
zich vooral bínnen de westerse beschaving heeft voorgedaan. 
  Bij Huntington geldt vooral het idee dat de westerse beschaving aangevallen wordt 
door andere waardestelsels. Hier heeft beschaving plotseling een bijzondere betekenis, 
namelijk de morele plicht om het eigen, superieur geachte westerse waardestelsel te 
beschermen. 
  Dit idee waarbij cultuur gelijk wordt gesteld aan beschaving heeft zoveel theoretische 
beperkingen dat ik het zeker niet als conceptueel uitgangspunt voor mijn studie zal 
gebruiken. 
  In de eerste plaats gaat het voorbij aan de enorme verschillen die er binnen een 
bepaald gebied bestaan. 
  In de tweede plaats heeft zo‟n beschaving geen volkenrechtelijke, politieke en 
institutionele basis om op te treden. 
  En in de derde plaats is het een uitgangspunt dat vooral een ideologische functie heeft, 
namelijk de waarschuwing dat „ons‟ waardestelsel aangevallen wordt en dat „we‟ het 
recht hebben om ons te verdedigen. Dat laatste punt mogen we echter niet 
onderschatten en we zullen ook zien dat het als zodanig terugkomt in de formulering en 
legitimering van de War on terror. 
 

                                         
123 Zie voor verklaringen van verschillen in scores op de door Hofstede geformuleerde dimensies van cultuur in 
Hofstede (2001) Culture‟s Consequences. 
124 Huntington, The Clash of Civilizations, p. 41. 
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De eenheid die wel over politieke, juridische en militaire instituties beschikt, is de 
natiestaat. Het is deze groepseenheid die door vele auteurs als drager van culturele 
identiteit wordt gezien. Het argument luidt dat het politieke systeem wordt gedefinieerd 
vanuit staatsniveau en dat allerlei administratieve, juridische en socialiserende systemen 
op staatsniveau worden vastgesteld. De grondwet - en het handhaven daarvan in 
afgeleide wetten en procedures – kan daarbij worden gezien als de resultante van een 
historisch gegroeide groepsconsensus.125 
  Een van de theoretici die sterk de nadruk legt op nationale culturen is Geert Hofstede. 
Hofstede stelt dat nationale culturen worden gecreëerd door sociale en politieke 
instituten. Deze instituten worden vormgegeven door de nationale elites: ergo de 
nationale elites zijn de dragende krachten van een cultuur. En daarom ook zijn alleen 
nationale culturen interessant. Andere groepen kunnen weliswaar een cultuur hebben, 
dat ontkent Hofstede niet, maar het zijn per definitie geen nationale culturen omdat er 
geen sociale en politieke instituten een rol spelen bij de vorming van die cultuur. 
  Hofstede zegt over waardestelsels van andere groepen dat “gender, generation, and 
class cultures can only partly be classified by the four dimension found for national 
cultures. This is because they are not groups but categories of people. Countries (and ethnic 
groups too) are integrated social systems. The four dimensions apply to the basic 
problems of such systems. Categories like gender, generation, or class are only parts of 
social systems and therefore not all dimensions apply to them. Gender, generation, and 
class cultures should be described in their own terms, based on special studies of such 
cultures.”126 Richard T. Lewis is een andere aanhanger van de these dat culturen gezien 
moeten worden als nationale culturen. In zijn boek The Cultural Imperative stelt hij dat 
“cultures are especially resilient at the national level. Although culture is passed on to 
individuals from a number of sources – parents, peers, social institutions – governments 
have a vested interest in their citizens sharing cultural values in order to reduce the 
potential for cultural conflicts. Government-directed social institutions, such as schools, 
are therefore particularly important in transmitting culture.”127 
 
Bij het uitgangspunt dat de natiestaat overeenkomt met een eenduidig cultureel 
waardesysteem is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
  In de eerste plaats is het gebaseerd op de aanname dat de natie gelijk valt met de staat. 
Het begrip natie refereert echter allereerst aan een gevoelde eenheid, wat wij in het 
Nederlands onder „een volk‟ verstaan: een grote groep mensen met dezelfde culturele 
identiteit. Het begrip natie heeft betrekking op wat Benedict Anderson in zijn 
gelijknamig boek imagined communities noemt.128 Deze imagined communities kunnen echter 

                                         
125 Zie voor een uitwerking van dit argument bijvoorbeeld in Verluyten, Paul S. (2000) Intercultural Communication in Business 
and Organisations: An Introduction. Leuven/Leusden: Acco, pp. 32-33. 
126 Hofstede, Cultures and Organizations, p. 17. Opvallend is overigens de toevoeging „ehtnic groups too‟ in bovenstaand 
citaat. Blijkbaar kunnen ethische groeperingen wel een eigen afwijkend cultureel waardestelsel krijgen. Dat zou dan 
betekenen dat er geen nationale scores zijn vast te stellen voor landen waar verschillende etnische groeperingen naast elkaar 
bestaan. 
127 Lewis, Richard D. (2003) The Cultural Imperative: Global Trends in the 21st Century. London: Nicholas Brealey Publishing, p. 
xxii. 
128 Anderson, Benedict (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London/New York: 
Verso. 
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groter zijn dan de huidige natiestaat, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Groot-
Servische gedachte. Ze kunnen ook grensoverschrijdend zijn zonder dat er sprake is van 
een natiestaat, zoals bij het Koerdisch of Palestijns nationalisme. 
  Verder kunnen imagined communities binnen een natiestaat vallen, waarbij men zich dan 
niet of slechts ten dele één voelt met de overkoepelende natiestaat. Een staat refereert 
aan een politieke eenheid binnen bepaalde landsgrenzen. Een natiestaat is dan de 
combinatie waarbij volk en staat een eenheid vormen. Maar volk en natiestaat hebben 
niet dezelfde historische traditie. Groepen noemen zichzelf al heel lang een volk en het 
idee dat cultuur samenvalt met een volksaard is heel oud. Zo kent ieder kind uit België 
de kwalificatie die Julius Caesar aan de Belgen gaf; volgens hem „de dapperste van de 
Gallische stammen.‟129 
  In de 18de eeuw waren geleerden als David Hume, Charles de Montesquieu en 
Immanuel Kant bezig karaktertrekken van volkeren te codificeren.130 Volken van die tijd 
kwamen niet overeen met de natiestaten die vooral in de tweede helft van de 19de eeuw 
en vervolgens in de 20ste eeuw ontstonden. 
  De consequentie van bovenstaande redenering is dat nationalisme als cultureel 
sentiment niet in alle gevallen overeenkomt met de natiestaat. 
  Het gebrek aan culturele eenheid binnen een bepaalde staat wordt in de literatuur ook 
erkend. Huntington spreekt bijvoorbeeld over cleft countries als hij het heeft over een staat 
waarin verschillende historisch gegroeide culturele identiteiten aanwezig zijn. Een 
voorbeeld van zo‟n land is Rusland. 
  Een andere categorie staten omschrijft Huntington als torn nations. Dit zijn staten die 
eigenlijk niet kunnen kiezen welke culturele identiteit het meest dominant is. 
Huntington wijst in dit verband op Turkije dat volgens hem in de keuze voor een 
dominante culturele identiteit heen en weer geslingerd wordt tussen een westers en een 
islamitisch waardestelsel.131 
 
Ten slotte wijst onder andere Amin Maalouf er op dat het idee dat de natiestaat het 
fundament legt voor een cultureel waardestelsel impliceert dat een persoon of een groep 
slechts zijn identiteit kan ontlenen aan één natiestaat. Maalouf stelt daarbij de retorische 
vraag: “So am I half French and half Lebanese? Of course not. Identity can‟t be 
compartmentalised. You can‟t divide it up into halves or thirds or any other separate 
segments. (…) What makes me myself rather than everybody else is the very fact that I 
am poised between two countries, two or three languages and several cultural traditions. 
It is precisely this that defines my identity.”132 Het gevaar is vervolgens, aldus Maalouf, 
dat het niet langer gaat om een idée dat cultuur van bovenaf wordt opgelegd en door de 
instituties van de natiestaat leidt tot een waardestelsel, maar dat iedere inwoner van een 
natiestaat ook moet aangeven loyaal te zijn aan dat waardestelsel. “Anyone who claims a 
more complex indentity is marginalised,” stelt Maalouf. Maar het gaat verder dan dat. 
Zo geeft hij het voorbeeld van een “young man born in France of Algerian parents” en 

                                         
129 Hofstede , Culture‟s Consequences, p. 13. 
130 Hofstede , Culture‟s Consequences, p. 15. 
131 Zie voor een andere uitwerking van deze begrippen in Huntington, The Clash of Civilizations. 
132 Maalouf, In The Name Of Identity, p. 1-2. 



51 
 

schrijft: (…) “it can be traumatic if wherever he claims to be French other people look 
on him as a traiter or renegade, and if every time he emphasises his ties with Algeria and 
its history, culture and religion he meets with incomprehension, mistrust or even 
outright hostility.”133 
  Zo krijgt het zoeken naar dé nationale culturele identiteit binnen een natiestaat een 
heel presciptieve betekenis: een cultureel waardestelsel is overeengekomen door een 
groep mensen en vastgelegd in nationale instituties en vervolgens heeft ook een ieder 
zich aan dat waardestelsel te houden. De vraag of een eenheid van gemeenschappelijk 
gedragen waarden feitelijk wel bestaat verdwijnt daarmee naar de achtergrond. 
  De andere vraag, namelijk als een dominant waardestelsel wel bestaat en inderdaad tot 
uiting komt in afdwingbare regels en procedures, door wie dit waardestelsel dan is 
opgelegd en wie er belang heeft bij de uitvoering van die regels komt eveneens niet 
meer aan bod. 
 
Ik zal in deze studie dé nationale waarden niet als uitgangspunt gebruiken. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet juist op zoek ben naar de specifieke waarden bínnen een landsgrens, 
dat ben ik wel: de Amerikaanse cultuur is immers mijn onderwerp. Maar ik ben niet op 
zoek naar één overkoepelende nationale cultuur. Integendeel: ik zoek zowel naar de 
overeenkomsten als naar de verschillende culturele waarden bínnen de Verenigde 
Staten. 
  Ik ben vervolgens geïnteresseerd in hoe deze overeenkomsten en verschillende 
waarden op specifieke momenten in de geschiedenis strategisch beleid kunnen 
beïnvloeden en hoe dominante fracties deze waarden weten te manipuleren en er 
electorale winst mee weten te behalen die de legitimering geeft voor het formuleren, 
plannen en uitvoeren van beleid. 
 
 

3.5 Cultuur Gééft Zin en Hééft Zin 

 
De manier waarop door cultuur een antwoord wordt gegeven op bedreigingen van 
buitenaf en vervolgens bepaald wordt hoe de interne verhoudingen binnen de groep 
liggen, creëert niet alleen samenhang maar geeft ook identiteit aan de individuele 
groepsleden. Mensen die elkaar helemaal niet kennen voelen toch dat ze bij anderen 
horen omdat zij aan dingen dezelfde waarden toekennen. Cultuur wordt in die zin ook 
wel omschreven als „the way we do things around here.‟134 
  In de literatuur is het idee van cultuur als zingevend vooral toegespitst op de hogere 
cultuur. Bij een aantal van de klassieke auteurs die „cultuurgeschiedenis‟ op de kaart 
hebben gezet, zoals de Zwitserse historicus Jacob Burckhardt en de Nederlander Johan 
Huizinga, lag de nadruk op verbanden tussen verschillende kunstvormen die vervolgens 
bestudeerd werden vanuit het perspectief van wat men de „de tijdgeest‟ of in het Duits 
de „Zeitgeist‟ noemde. Volgens Peter Burke, in zijn studie Wat is Cultuurgeschiedenis? 

                                         
133 Maalouf, In The Name Of Identity, p. 3. 
134 Zie in Deal, Corporate Cultures, p. 4. 
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“[„Lazen‟] deze wetenschappers bepaalde schilderijen, gedichten en andere kunstuitingen 
als geschiedkundig „bronnenmateriaal‟ bij de duiding van de cultuur en de tijd waarin ze 
ontstonden.”135 De hogere cultuur „gaf als het ware zin‟ aan de tijdgeest. 
  De manier waarop cultuur zin geeft, zien we ook terug in de lagere cultuur. Rituelen en 
praktijken die voor de eigen groepsleden waarden en normen vertegenwoordigen, zijn 
voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden. Richard Mead schrijft dat rituelen en 
praktijken vaak niet als geïsoleerde fenomenen optreden maar juist betekenis krijgen 
door de samenhang en zo een patroon vormen. Bovendien uiten dergelijke praktijken 
zich meestal in de vorm van symboliek. Symboliek waarvan de betekenis voor de leden 
van de betreffende groep met de paplepel is ingegeven, terwijl de betekenis voor 
buitenstaanders niet één twee drie valt te doorgronden.136 
  Het idee van cultuur als zingevend brengt verder met zich mee dat culturen bestaan bij 
het zich afzetten tegen andere groepen met een afwijkbaar cultureel waardestelsel. 
Identiteit gééft dan ook niet alleen zin aan de leden van de groep, het sluit anderen ook 
uit. Cultuur is dus wie we zijn en creëert bij de leden van de groep het geloof dat zij wel 
tot de groep behoren en andere niet. 
 
Maar cultuur gééft niet alleen zin, cultuur hééft ook zin. Dit idee komt duidelijk naar 
voren in de definitie van Edgar Schein. Cultuur lost voor een groep problemen op – 
Schein spreekt daarbij van external adaptation – en zorgt daarnaast voor samenhang 
binnen de groep – Schein noemt dit internal integration. 
  Als we deze definitie nader bekijken blijkt deze zeer dicht in de buurt te komen van de 
definitie van strategie. De eerste die op deze overeenkomst tussen cultuur en strategie 
wees was Karl Weick. Weick geeft in zijn stuk The Significance of Corporate Culture de 
onderstaande viertal stellingen en vraagt de lezer om hierbij hetzij het woord strategie, 
hetzij het woord cultuur in te vullen. De eerste stelling luidt: „…..evolves from inside the 
organization – not from its future environment.‟ De tweede stelling is: „ ….is a deeply 
ingrained and continuing pattern of management behaviour that gives direction to the 
organization – not a manipulable and controllable mechanism that can be easily 
changed from one year to the next‟. De derde stelling luidt „:….is a non-rational concept 
stemming from the informal values, traditions, and norms of behaviour held by the 
firm‟s managers and employees – not a rational, formal, logical conscious, and 
predetermined thought process engaged in by top executives‟. En ten slotte de vierde 
stelling, waarbij eveneens hetzij het woord cultuur hetzij strategie moet worden 
ingevuld: „….emerges out of the cumulative effects of many informed actions and 
decisions taken daily and over the years by many employees – not a „one-shot‟ statement 
developed exclusively by top management for distribution to the organization‟.137 De 
conclusie van Weick is dat er niet sprake is van hetzij/of, maar dat in ieder van de vier 
gevallen zowel cultuur als strategie kan worden ingevuld. Weick concludeert dan ook 
dat “what I find striking is the plausibility of either term in each sentences. It is as if 
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136 Mead, Richard (1998), International Management, Oxford: Blackwell Publishing, pp. 4-11. 
137 Weick, K. E., „The Significance of Corporate Culture.‟ In Frost, P. et al., editors (1985) Organizational Culture. Beverly 
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there were a common set of issues in organizations that some of us choose to call 
culture and others choose to call strategy.”138 
 
Zowel bij het idee dat cultuur zin gééft als bij het idee dat cultuur zin hééft is echter een 
aantal kanttekeningen te plaatsen. 
  In de eerste plaats heeft het idee dat cultuur en strategie synoniem zijn en dat cultuur 
voor een groep een „blueprint for survival‟ is belangrijke implicaties voor het debat over 
universele culturele waarden versus een cultureel relativistische benadering. Waar de 
universalisten stellen dat sommige culturele waarden en daardoor ook sommige culturen 
superieur zijn, stellen de cultureel relativisten dat iedere cultuur zijn eigen waarden heeft; 
waarden die er niet voor niets zijn en die hun zin hebben bewezen voor hetzij de 
externe adaptatie van de groep, hetzij het creëren van interne integratie van de groep. 
De relativisten wijzen daarbij op de noodzaak iedere cultuur vanuit haar eigen 
perspectief te bekijken. Het argument is dat we ons misschien niet kunnen vinden in de 
culturele waarden en normen van andere culturen, maar we ons moeten onthouden van 
een waardeoordeel, al was het alleen maar omdat die culturele waarden van anderen 
blijkbaar hun nut hebben en als zodanig door de betreffende groep zijn geïnternaliseerd 
en vervolgens door de groep worden doorgegeven. 139 
  Een tweede kanttekening is dat de universalistische uitgangspunten bijna per definitie 
neigen naar etnocentrisme, namelijk het idee dat het de eigen waarden zijn die het beste 
zijn. De meest duistere kant hiervan is dat dit etnocentrisme soms verwordt tot puur 
racisme: niet alleen zijn de eigen uitgangspunten de beste, de waarden van de anderen 
zijn ook minderwaardig en slecht.140 Zoals we later zullen zien is een uiterste 
consequentie hiervan dat anderen aan hun „verdorven‟ uitgangspunten ook geen rechten 
meer kunnen ontleden. 
  Een derde kanttekening is dat cultureel relativisme eveneens haar zwakke kanten heeft. 
De stelling dat cultuur een oplossing biedt voor problemen wil immers niet zeggen dat 
de culturele waarden en normen op ieder moment in de tijd een adequate oplossing 
bieden. In dit verband is de toevoeging relevant van Florence Kluchhohn aan de 
hierboven gegeven definitie van Schein. Kluckhohn stelt dat “[culture is] the set of 
habitual and traditional ways of thinking, feeling, and reacting that are characteristic of 
the ways a particular society meets its problems at a particular point in time.”141 
  Het is die laatste toevoeging die cruciaal is. Cultuur is in de woorden van de beroemde 
antropoloog Bronislav Malinovsky „living history‟, maar het is geschiedenis.142 
  Maar welke rol speelt het aanpassende vermogen van cultuur als het gaat om 
veranderende omstandigheden? Paul Bate wijst er in zijn boek Strategies for Cultural 
Change op dat “as far as change is concerned, culture is a conserving not an innovating 
force; it can retain anything but create nothing. (…) Because of its taken-for-granted 

                                         
138 Weick, „The Significance of Corporate Culture‟, pp. 381-390. 
139 Een uitgebreide discussie over cultuurrelativisme is te vinden in Jong, Sjoerd de (2008) Een wereld van verschil: Wat is er mis 
met cultuurrelativisme? Amsterdam: De Bezige Bij. 
140 Zie voor deze consequentie in het denken volgens etnocentrische uitgangspunten in Verluyten, Intercultural Communication 
in Business and Organisations. 
141 Geciteerd in Bate, Strategies for Cultural Change, p. 89. 
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nature, culture also lacks criticalness and reflection, and in this respect it provokes its 
own crisis.”143 Hier stuiten we op een cruciaal dilemma: Mogen we, als we het 
uitgangspunt van cultureel relativisme volgen, culturele uitingen van andere culturen 
niet bekritiseren zelfs als deze onmiskenbaar geen doel meer hebben? 
  Een vierde kanttekening is dat culturele patronen uit het verleden niet alleen in het 
heden ethisch verwerpelijk kunnen zijn maar zelfs tot de ondergang van een cultuur 
kunnen leiden. Dit is de stelling van Jarred Diamond, die in zijn boek Ondergang de vraag 
stelt waarom sommige beschavingen zijn verdwenen. Het antwoord dat hij hierop geeft 
is dat deze beschavingen niet in staat waren om oplossingen te vinden voor externe 
problemen, zoals klimaatverandering, maar ook niet voor interne problemen, zoals 
bevolkingstoename. Anders gezegd: Deze beschavingen waren niet in staat hun cultuur 
op tijd aan te passen.144 
 
Een laatste kanttekening is dat cultuurrelativisme een mooi uitgangspunt is, maar geen 
antwoord geeft op de vraag wie de taak heeft om strategieën te ontwikkelen die 
cultuurveranderingen kunnen inzetten waaruit waarden voortkomen die wel een 
antwoord geven op hedendaagse en toekomstige problemen. 
  De discussie over cultuurrelativisme gaat dan ook vaak voorbij aan de machtsvraag. 
Cultuur mag dan misschien zin hebben, het in stand houden van cultuur heeft dat – in 
ieder geval voor bepaalde groeperingen - eveneens. 
  Dit uitgangspunt zal voor mijn case van groot belang blijken te zijn. Het is volgens dit 
uitgangspunt aan culturen zelf om hun eigen „oplossend vermogen‟ aan te spreken als 
het gaat om ontwikkelingen ten goede te keren waarbij een culturele component een rol 
speelt. En aangezien mijn uitgangspunt is dat strategie en cultuur grotendeels 
overeenkomen trekt dit uitgangspunt ook een zware wissel op de te voeren strategie in 
het geval van de „buitenlandse‟ inmenging in Afghanistan en Irak. 
  Als we nader ingaan op de machtsvraag bij het in stand houden of juist aanpassen van 
culturele waarden moeten we het uitgangspunt van een nationaal belang gedragen door 
één set aan waarden loslaten. In de volgende paragraaf zal ik dan verder ingaan op het 
naast elkaar bestaan van verschillende culturele waardestelsels binnen een nationale 
staat. 
 
 
 
 

                                         
143 Bate, Strategies for Cultural Change, p. 88-89. 
144 Diamond, Jarred (2006) Ondergang: Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? 
Utrecht: Het Spectrum. Zolang het om de ondergang van minder relevante beschavingen als die van Paaseiland of die van 
de Vikingen op Groenland gaat, blijft het allemaal een historisch anekdotische ver-van-mijn-bed-show. De uiteindelijke 
waarschuwing van Diamond gaat echter over onze „eigen‟ westerse beschaving die „aan vlijt ten onder dreigt te gaan.‟ 
Verpakt in culturele waarden komt deze vlijt overeen met de ongebreidelde „vooruitgangsfilosofie‟ van het kapitalisme en 
het verlichtingsdenken. Als we niet uit deze culturele waarden weten te ontsnappen, dreigt ook voor ons de ondergang, is 
de stelling van Diamond. 
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3.6 Cultuur en Belangentegenstellingen 

 
Naast het uitgangspunt van de nationale eenheid met een nationaal waardesysteem 
bestaat de stelling dat er meerdere groepen binnen een natiestaat bestaan en dat ieder 
van die groepen eigen culturele waarden heeft die kunnen afwijken van die van de 
nationale norm. In de woorden van Schein: “Any social unit that has some kind of 
shared history will have evolved a culture, with the strength of that culture dependent 
on the length of its existence, the stability of the group‟s membership, and the 
emotional intensity of the actual historical experiences they have shared.”145 
  Als waarden en normen van culturele clusters van elkaar afwijken is het logisch om te 
veronderstellen dat dit gevolgen heeft voor het sociaal handelen van die diverse 
groepen. Deze afwijkingen in sociaal handelen zijn vervolgens terug te vinden in de 
politieke agenda die vanuit de diverse groepen naar voren wordt gebracht. Zo staat 
cultuur derhalve in directe relatie met belangen en macht en moeten we onderzoeken 
welke groepen we binnen een samenleving kunnen onderscheiden. 
 
De twee groepen die in termen van objectieve belangentegenstellingen als eerste zijn te 
onderscheiden als dragers van verschillende culturele waardesystemen binnen een 
natiestaat zijn de arbeidersklasse en de heersende klasse. Dit onderscheid voert direct 
terug op de koppeling tussen culturele waardestelsels en de materiële werkelijkheid. 
  De eerste studies die zich bezighielden met cultuur, zoals die van Burckhardt en 
Huizinga, deden helemaal geen poging om de culturele fenomenen te verbinden met de 
materiële basis van een samenleving. De Duitse socioloog Max Weber was de eerste die 
deze koppeling wel expliciet aangaf. In zijn eerder genoemde studie Die Protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus verklaarde Weber de opkomst van het kapitalisme 
immers nadrukkelijk door te verwijzen naar het protestantse culturele waardesysteem.146 
  Weber kwam hiermee direct in conflict met de marxisten uit zijn tijd die een andere 
kijk hadden op de relatie tussen de materiële „onderbouw‟ en de geestelijke 
„bovenbouw.‟ Volgens de klassieke marxistische leer was de bovenbouw, de cultuur, 
slechts een afgeleide van de dominante onderbouw, de materiële werkelijkheid. 
Autonomie toekennen aan de bovenbouw en verbijzonderingen beschrijven van 
culturele waardestelsels was daarbij uit den boze. 
  De strijd tussen Weber en de marxisten ontaarde in een soort „kip en ei‟ discussie. 
Waar Marx het protestantisme als een uitkomst van het kapitalisme zag, lag voor Weber 
de relatie precies andersom: eerst was er het protestantisme en het daar uit 
voortkomende waardesysteem en daarna kwam pas het kapitalisme. 

                                         
145 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 11. Dit uitgangspunt wordt vooral uitgewerkt in de literatuur over 
organisatiekunde, waarin iedere organisatie en zelfs iedere afdeling binnen een organisatie een eigen cultuur kan hebben. 
Eveneens is dit uitgangspunt dominant in de antropologie waar men nationale culturen als onderzoekseenheid vanaf de 
jaren zestig van de vorige eeuw heeft verlaten en men zich veel meer richt op de benadering dat specifieke culturele 
patronen alleen in hun eigen specifieke context benaderd dienen te worden. Mede door het in diskrediet raken van de 
studies die zich bezighouden met de volksaard als studieonderwerp, zoals het Sociaal-Darwinisme en de rassenleer van de 
Nazi‟s, verliest de antropologie haar interesse in het vermeende nationale karakter van culturele fenomenen. De groepen 
die men gaat bestuderen worden steeds kleiner en de onderwerpen en thema‟s gedetailleerder. 
146 Weber, Max (2002) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Penguin Classics. 
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De moeizame verhouding van de marxistische leer met het begrippenpaar onderbouw 
en bovenbouw en daarmee met het opnemen van cultuur als autonoom proces, bleek 
uit de kritiek die de marxist Edward Palmer Thompson ook uit eigen gelederen kreeg 
op zijn studie The Making of the English Working Class. Thompson‟s boek benadert de 
geschiedenis van de ontwikkeling van de Engelse arbeidersklasse niet alleen vanuit een 
economisch perspectief. Integendeel: het boek staat bol van de bloemrijke 
beschrijvingen van inwijdingsrituelen van ambachtslieden, van gebruikmaking van 
symboliek en van pogingen om door te dringen tot de gevoelswereld van de werkende 
klasse.147 
De studie van Thompson had grote gevolgen. In de eerste plaats werd hierin een poging 
gedaan om cultuur en materiële ontwikkeling in wisselwerking te beschrijven. 
  In de tweede plaats werd er een aanzet gegeven om cultuur niet alleen te zien als iets 
dat van de hogere klasse is, zoals het uitgangspunt bij onderzoekers die de lijn van 
Burckhardt en Huizinga volgden, maar eveneens om expliciet te schrijven over zoiets 
als een volkscultuur of grassroot-cultuur.  
 
Deze andere kijk op cultuur had grote invloed op het denken. Allereerst ging de 
marxistische en de niet-marxistische wetenschapsbeoefening gebruik maken van elkaars 
gedachtegoed. Zo paste de Engelse wetenschapper Joseph Needham bij zijn 
monumentale werk Science and Civilization in China overduidelijk een marxistisch 
interpretatieschema toe.148 
  Anderzijds lieten veel marxisten het strakke schema van onderbouw en bovenbouw los 
en legden zich toe op het beschrijven van specifieke gebeurtenissen van vooral groepen 
uit de onderkant van de samenleving, waarbij ze uitgebreid gebruik maakten van 
benaderingen uit andere disciplines, zoals vooral de culturele antropologie.149 
  Het idee dat cultuur niet alleen was voorbehouden aan de elite had zo mogelijk nog 
meer invloed en staat centraal in mijn onderzoek. Deze ontwikkeling bracht namelijk 
met zich mee dat in de literatuur zowel gekeken werd naar de koppeling tussen elite, 
macht en reproductie van culturele waardenstelstels als ook naar de invloed van de 
zogeheten volkscultuur en naar de invloed daarvan op het culturele waardestelsel. 

 
Naast de vragen welke zin cultuur geeft en welke zin cultuur heeft, zijn vooral ook de 
vragen wíe die cultuur dan vormgeeft, hoe culturele waarden in stand worden gehouden 
en welke doelen daarmee gediend zijn van belang. Het antwoord op deze vragen wordt 
in de literatuur van twee kanten benaderd. 
  Allereerst zijn er de studies die als uitgangspunt hebben dat cultuur wordt 
overgedragen door de elite van een samenleving. De aanname is dan vervolgens dat een 
dergelijke heersende groep in staat is haar culturele waarden vast te leggen door middel 
van instituten als de jurisprudentie, de staatsinrichting en niet in de laatste plaats het 
onderwijs. 

                                         
147 Thompson, Edward Palmer (1963) The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz. 
148 Needham, Joseph, (1954) Science and Civilization in China. Cambridge: Cambridge University Press. 
149 Zie voor de wederzijdse beïnvloeding van disciplines als antropologie en de marxistische wetenschapsbenadering onder 
andere in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, pp. 30-31 en vooral ook pp. 41-44. 
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  In zijn studie Culture‟s Consequences laat Hofstede blijken achter dit idee te staan dat 
culturen en culturele waarden in hoge mate het product zijn van de elite van een 
samenleving. Zo geeft Hofstede een veelzeggend commentaar bij een onderzoek van 
Hubertus Duijker en Nico Frijda uit 1960. Duijker en Frijda stelden in dit onderzoek 
dat “it might be that these elites represent most clearly, or even exclusively, those 
psychological features which distinguish one nation from another.”150 Hofstede‟s 
commentaar op deze stelling is veelzeggend. Hij schrijft dat “Duijker and Frijda 
remained on the psychological level: a good sociological reason for the study of elites 
that they did not mention is that elites are more likely than nonelites to shape the 
institutions that perpetuate a culture.”151 
  Het uitgangspunt dat de culturele identiteit van een land wordt bepaald door de 
institutionele kaders die door de intellectuele politieke en economische elite van een 
nationale staat worden afgedwongen zien we ook terug in zogeheten Doctrine of First 
Effective Settlement van Wilbur Zelinsky. Deze doctrine, die stelt dat de cultuur van een 
land vooral is terug te voeren op de groeperingen die zich in eerste instantie in het 
betreffende gebied hebben gevestigd, is van grote invloed geweest voor de analyse van 
het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit. 152 Raymond Gastil onderschrijft 
deze these en benadrukt er ook de top down-benadering van. Zo stelt hij dat “in addition 
to first effective settlement, we also examine the origin and affiliation of the “dominant 
elite” (business, religious, educational, and political) in each area, for elite origins are 
culturally more decisive than mass origins (…).”153 
  De top down-benadering over het ontstaan van cultuur wordt aangevuld door auteurs 
die een rol toekennen aan culturele waardestelsels in dienst van de materiële belangen 
van de heersende klasse. Een dergelijk denkschema zien we bij Norbert Elias in zijn 
klassieke werk Über den Prozess der Zivilisation. Elias betoogt hierin dat door de eeuwen 
heen bepaalde culturele uitingen door de heersende klasse als onacceptabel voor sociaal 
geaccepteerd gedrag worden gezien. Elias geeft verder aan dat om zo‟n scheiding te 
laten voortbestaan de lat om te kunnen toetreden tot een geaccepteerde middenklasse 
als het ware steeds hoger wordt gelegd. De scheidslijn tussen onderklasse en 
geaccepteerde middenklasse wordt daardoor steeds opnieuw getrokken, waardoor de 
klassentegenstellingen in stand worden gehouden en de belangen van de heersende 
klasse worden veiliggesteld ten opzichte van al te veel nieuwkomers.154 
  De Italiaanse marxist Antonio Gramsci legt eveneens de nadruk op culturele waarden 
die duidelijk in dienst staan van de materiële belangen van de heersende klasse. Gramsci 
verschoof in zijn Prison Notebooks de nadruk in de marxistische theorievorming van de 
tegenstelling tussen onderbouw en bovenbouw en van de strijd tussen kapitaal en arbeid 
naar het vraagstuk van de strijd om de hegemonie binnen de heersende klasse en de 
manier waarop de heersende klasse haar hegemoniale macht bestendigde en 
legitimeerde. De heersende klasse heeft volgens Gramsci niet alleen de macht om door 

                                         
150 Geciteerd in Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 14. 
151 Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 14. 
152 Zelinsky, Wilbur (1973) The Cultural Geography of the United States. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, p. 23. 
153 Gastil, Raymond D. (1975) Cultural Regions in the United States. Washington: University of Washington Press, p. 27. 
154 Elias, Norbert (1994, 2000, revised edition) The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Oxford: 
Blackwell. 
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middel van dreiging en dwang haar agenda door te drukken, maar weet ook haar 
objectieve waarden geaccepteerd te krijgen als een door een ieder gedragen cultureel 
waardestelsel.155 
  In de literatuur is deze manier van legitimering of bestendiging van de belangen 
bekend komen te staan als „beheersconcepties.‟156 Het begrip beheersconcepties is van 
toepassing op objectief materieel beleid als industriepolitiek en monetair en fiscaal 
beleid. Het is echter ook relevant voor een analyse van nationaal en internationaal 
politieke besluitvorming en kan eveneens worden gebruikt als theoretisch kader voor 
het veel subtielere fenomeen van het beheersen van een cultureel waardesysteem. 
  De manier waarop de heersende klasse haar waardestelsel afdwingt, maar ook 
algemeen geaccepteerd krijgt alsof het de norm is, heeft in de literatuur veel aandacht 
gekregen. Auteurs die dit thema hebben uitgewerkt zijn naast de eerder genoemde Elias 
de Fransman Michel Foucault en zijn landsgenoot Pierre Bordieu. Centraal bij beiden 
staat de controle van de heersende klasse op de culturele waarden van de samenleving. 
Bij Foucault ligt daarbij de nadruk vooral op de controle van de macht over het 
individu. Zo beschreef hij in zijn boek Discipline and Punish: The Birth of the Prison hoe 
volgens hem overheidsinstellingen als ziekenhuizen, gevangenissen en kazernes 
„volgzame lichamen‟ produceren, waarbij controle door middel van onzichtbaar toezicht 
centraal stond.157 Bordieu is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe de heersende klasse 
haar positie in de maatschappij veilig stelt door wat hij noemt „culturele reproductie.‟ 
Die reproductie werkt volgens hem door socialiserende instellingen zoals het 
onderwijssysteem dat schijnbaar onpartijdig is, maar in feite als doel heeft middenklasse 
waarden te bestendigen en als norm op te leggen.158 
 
Hoe interessant en relevant de benadering ook is dat de elite van een samenleving in 
staat is haar macht te bestendigen door de reproductie van een cultureel waardesysteem 
en hoezeer deze benadering ook relevant zal blijken voor mijn studie, toch vertelt ze 
niet het hele verhaal. De beperking zit hem in het feit dat cultuur puur gezien wordt als 
een proces dat niet alleen geformuleerd wordt door de heersende klasse en in dienst 
staat van de belangen van die heersende klasse, maar eveneens door diezelfde heersende 
klasse volledig naar eigen behoefte kan worden gemanipuleerd. 
  Minstens even belangrijk is om te zien dat in een samenleving, of in een organisatie, de 
invloed van de culturele waarden van de onderliggende klasse of groepen wel degelijk 
een rol speelt. Deze benadering is vooral uitgewerkt door antropologen die zich met 
geschiedschrijving en het vraagstuk van de macht bezighouden. Zo stelde Rhys Isaac in 
zijn studie The Transformation of Virginia dat “let me here renew the assertion that 
effective power is sustainable only by systems that communicate meanings.”159 Macht is 

                                         
155 Gramsci, Antonio (2005) Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart. 
156 De term beheersconceptie is voor de eerste keer gebruikt door Ries Bode en daarna uitgewerkt in de studies van 
vertegenwoordigers van de zogeheten „Amsterdamse school‟ zoals vooral in het werk van Kees van der Pijl. Zie 
bijvoorbeeld van der Pijl, The Making of the Atlantic Ruling Class. 
157 Foucault, Michel (1991) Discipline and Punishment: The Birth of the Prison. London: Penguin Books. 
158 Zie voor Bordieu bijvoorbeeld in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis? 
Een aardig beeld over de functie van het onderwijs als doorgeefluik van het gecodeerde culturele waardesysteem van de 
heersende klasse geeft het werk van Dasberg, Lea (2001) Grootbrengen door kleinhouden. Amsterdam/Meppel: Boom. 
159 Isaac, Rhys (1999) The Transformation of Virginia: 1740-1790. University of North Carolina Press, p. xxxi. 
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volgens dit uitgangspunt in laatste instantie gebaseerd op het draagvalk van de meanings 
die het geeft en dat appelleren aan meanings is niets anders dan het appelleren aan 
culturele sentimenten. 
  De Russische auteur Michail Bachtin geeft aan hoe de onderliggende klasse protesteert 
tegen het opleggen van een niet gewenste hegemoniale cultuur. In zijn studie over de 
Franse dichter Rabelais spreekt hij over het belang van de ondermijning van de cultuur 
van de elite door de volkscultuur. Begrippen als „carnavalisering‟ en 
„ontheiligingsrituelen,‟ die Bachtin in deze studie introduceert, zijn gemeengoed 
geworden in de manier waarop vooral antropologen zich bezighouden met New 
History.160 
  Rhys Isaac geeft in de hierboven genoemde studie The Transformation of Virginia aan wat 
hij onder deze benadering van New History verstaat. Rhys schrijft dat “I called my 
approach „dramaturgy‟: I wanted in that first passionate engagement to demonstrate, 
with a sense of audio-visual immediacy, how much could be learned by representing the 
vanished landscapes of colonial and revolutionary Virginia as a vast layout of varied 
„stage sets‟. In this „theatre of society‟ the scene shifts would be shown not by dimmings 
of lights and curtain-falls but by movement from one kind of place to another. Through 
the revealing descriptive documents, I would enable the readers as attentive observers 
to „look in‟ on plantation houses great and small, on slave quarters, on churches, on 
courthouses and militia muster fields, studying „there‟ the characteristic performances at 
each. An action-revealed overview of society would thus be presented through careful 
attention to roles assigned by gender, class, and ethnicity.”161 
  Eenzelfde punt over de lange tijd onderschatte rol van de waarden van de volkscultuur 
komt naar voeren in hedendaagse studies en benaderingen over stemgedrag. De 
Nederlandse socioloog Peter Achterberg stelt in zijn proefschrift Considering Cultural 
Conflict dat mensen niet hoofdzakelijk stemmen op basis van schijnbaar objectieve 
economische belangen, maar dat hun stemgedrag vooral wordt bepaald door 
onderliggende emotionele en cultureel bepaalde waarden.162 
  De Amerikaanse psycholoog Drew Westen bevestigt dat beeld. In zijn studie The 
Political Brain toont hij aan dat de Amerikaanse kiezer zich bij zijn keuze vooral laat 
leiden door culturele waarden.163 Het zijn volgens Westen niet in eerste instantie door 
de macht afgedwongen waarden, maar de waarden die voortkomen uit de eigen 
volkscultuur die de doorslag geven. 
  Voor de behandeling van mijn case zal dit een fundamenteel punt blijken te zijn. 
Immers: bij het stemgedrag van het Amerikaanse electoraat wordt veel te weinig 
aandacht besteed aan de autonome culturele waarden. De stelling is vaak dat het 
electoraat te manipuleren is voor bijkans welke keuze dan ook. Het uitgangspunt is dat 
het „stemvee‟ iedere boodschap wel slikt mits deze maar veelvuldig en geraffineerd 
genoeg door de strot wordt gedouwd. We kunnen het echter ook omdraaien: de 
Amerikaanse kiezer is voor iedere kandidaat te winnen zolang deze in staat is om te 

                                         
160 Zie voor een behandeling van de invloed van Bachtin in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis? p. 82-83. 
161 Isaac, The Transformation of Virginia, p. xxvi. 
162 Achterberg, Peter (2006) Considering Cultural Conflict. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 
163 Westen, Drew (2007) The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. New York: Public Affairs. 
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appelleren aan haar onderliggende culturele waarden. Dit levert een heel ander 
uitgangspunt op. Blijkbaar is de vraag die we ons moeten stellen over welke waarden het 
dan gaat, of er sprake is van één waardestelsel of van meerdere die wellicht op 
gespannen voet met elkaar staan en waar deze waarden vandaan komen en of ze aan 
veranderingen onderhevig zijn. Kortom: als het inderdaad zo is dat politieke 
besluitvorming veel meer door culturele waarden van de basis van een samenleving 
wordt bepaald, dan moeten we ook naar de oorsprong en de ontwikkeling van die 
waarden op zoek. 
 
De ontwikkeling in het denken dat cultuur niet alleen van de elite is, heeft grote 
gevolgen. Als de cultuur niet meer exclusief van de hogere klasse is, van wie is de 
cultuur dan? Wat zijn de drijvende krachten achter het ontstaan van een bijbehorend 
waardesysteem? En welke invloed heeft zo‟n waardesysteem op politiek strategische 
besluitvorming? 
  De stelling dat cultuur niet uitsluitend van de elite is, maar van iedereen, opent de doos 
van Pandorra. Opvallend is dat dit uitgangspunt juist ook weer vanuit de marxistische 
hoek werd geponeerd en wel door Raymond Williams die in zijn studies Culture and 
Society en vooral ook in The Long Revolution aangaf het onderscheid tussen onderbouw en 
bovenbouw veel te star te vinden.164 Volgens Williams en zijn aanhangers moet het 
uitgangspunt zijn dat een overkoepelende cultuur, en daarmee ook een overkoepelend 
waardesysteem, niet bestaat. Als er sprake is van één cultuur dan kent deze geen 
eenduidig waardestelsel – zoals een nationale cultuur of zelfs een arbeidersklasse cultuur 
– maar bestaat zij uit clusters van elkaar overlappende waardesystemen. 
  Dat cultuur „van iedereen‟ is, betekent niet alleen van de arbeidersklasse – dat past nog 
aardig in het overzichtelijke dualistische marxistische schema van kapitalistische klasse 
versus arbeidersklasse – maar het betekent ook dat iedere te identificeren groep met een 
gemeenschappelijke geschiedenis, een eigen cultuur met een bijbehorend waardestelsel 
heeft. 
 
De verbijzondering van het onderzoek naar culturele fenomenen vindt niet alleen plaats 
door steeds meer groepen een rol toe te kennen. Ook de gebeurtenissen zelf, en vooral 
de context waarin ze optreden, wordt steeds specifieker bestudeerd. Grote invloed op 
deze manier van denken is afkomstig uit de hoek van de culturele antropologie. Het 
uitgangspunt is dat algemene conclusies uit den boze zijn en culturele waarden alleen 
betekenis hebben als ook de specifieke context grondig wordt onderzocht. 
 
 
 
 
 

                                         
164 Zie voor Raymond Williams in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, pp. 43-44. 
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3.7 Cultuur: Continuïteit en Aanpassing 

 
Eén van de kernpunten in de discussie over culturele kernwaarden is hoe snel deze 
veranderen. In de eerste plaats is er een groep auteurs die stelt dat het ontstaan van 
cultuur ver teruggaat in het verleden en dat de ingeslepen patronen, de normen, 
waarden, praktijken en wat dies meer zij niet op korte termijn veranderen. Een 
vertegenwoordiger van deze groep is bijvoorbeeld Jarred Diamond die de kiemen van 
beschaving en cultuur het verst terug heeft gevoerd van alle auteurs. Zo stelt hij in zijn 
boek Guns, Germs and Steel dat “a suitable starting point from which to compare 
historical developments on the different continents is around 11.000 BC.”165 Andere 
vertegenwoordigers van het uitgangspunt dat cultuur ver terug gaat en weerbarstiger is 
dan vaak wordt verondersteld, zijn bijvoorbeeld Geert Hofstede en Richard T. Lewis. 
In zijn boek The Cultural Imperative stelt Lewis bijvoorbeeld dat “how can theorists or 
earnest researchers remain blind to the ubiquitous reality of culture-bound behavior? 
Can one not point to a cultural development emerging from Classical Greece and 
Rome, the Christian religion, and the European Renaissance without being accused of 
denigrating other cultures? Can the momentum of 2000 years be stopped that easily? 
Unbroken cultures have strongly defined modern humanity in China, India, France, 
Spain, Japan, and elsewhere.”166 
 
Tegenover de benadering dat culturele waarden zeer constant zijn staat de stelling dat 
culturele waarden wel degelijk snel veranderen. Het uitgangspunt van deze benadering is 
dat culturele patronen stabiel zijn als de omstandigheden gelijk blijven, maar dat als een 
samenleving te maken krijgt met veranderingen, deze veranderingen hun weerslag 
hebben op culturele waarden. Een aanhanger van deze benadering is bijvoorbeeld Nigel 
Holden. Holden geeft in zijn boek Cross-Cultural Management: A Knowledge Management 
Perspective aan dat “the cross-cultural knowledge industry (…) prefers culture to be static, 
stable and replete with its periodic tables. Yet modern business life, with its emphasis 
on multicultural teamworking and resultant inter- and intra-organizational knowledge-
sharing, is a permanent state of cultural recreation. This is the most demonstrably 
obvious point about culture in today‟s business world. For cultural puritists this may be 
bad news, but that is the reality.”167 
  Maar hoe snel passen culturele patronen zich aan? En wat zijn de oorzaken van 
dergelijke veranderingen? Naast economische groei kan in het algemeen gesproken 
worden dat snelle maatschappelijke ontwikkelingen in verband kunnen worden gebracht 
met aanpassingen van culturele patronen. Dit is de stelling van Anthony Giddens in zijn 
studie Modernity and Self-Identity. Ik zal hier later in hoofstuk 4 op terugkomen. 
 
In mijn studie zal ik zowel aandacht besteden aan de continuïteit als aan de verandering 
van het Amerikaanse culturele waardestelsel. Zo zullen we zien dat een aantal 
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Amerikaanse culturele basisassumpties en andere uitingen van cultuur zoals gedrag, 
praktijken en symboliek haar oorsprong in het verleden heeft, maar dat er eveneens een 
voortdurende interactie heeft plaatsgevonden met actuele omstandigheden waardoor 
diverse aanpassingen hebben plaatsgevonden. Mijn stelling is dat de vorm die deze 
aanpassingen hebben aangenomen niet eenduidig is. De diverse culturele uitingen 
veranderen onder invloed van specifieke omstandigheden ieder op hun eigen manier. 
 
 

3.8 De Gelaagdheid van Culturen 

 
De meeste auteurs zijn het er over eens dat binnen een cultuur verschillende lagen zijn 
te onderscheiden. Het is verleidelijk om cultuurverschijnselen vervolgens van 
oppervlakkig tot diepgaand te classificeren. Veel auteurs gebruiken de metafoor van een 
ijsberg om de gelaagdheid van cultuur inzichtelijk te maken.168 Het idee hierbij is dat er 
veel meer onder de oppervlakte ligt dan dat er direct zichtbaar is. Het probleem is 
echter dat er in de literatuur geen overeenstemming is over wat aan de oppervlakte ligt 
en wat zichtbaar. Zoals we zullen zien zijn bijvoorbeeld „gedrag‟ en „praktijken‟ 
zichtbaar, maar wat ze ons kenbaar maken is weer een heel ander verhaal. 
  Eén van de meest populaire manieren om de gelaagdheid van culturen te beschrijven 
en inzichtelijk te maken is het Ui-model. Deze visualisering wordt onder andere 
gebruikt door Hofstede in zijn studie Culture‟s Consequences. Andere auteurs als Sanders 
en Neuijnen, Deal en Kennedy en Trompenaars gebruiken dit model eveneens.169 
  Het Ui-model bestaat uit vier lagen. Aan de buitenkant vinden we „symbolen.‟ Deze 
definiëren Sanders en Neuijnen als “voorwerpen, woorden en handelingen die, naast 
een dagelijkse betekenis, tot uitdrukking brengen wat een organisatie wil zijn of wil 
betekenen.”170 
  De tweede schil wordt gevormd door de „helden.‟ Helden zijn in de definitie van 
Sanders en Neuijnen “reële of imaginaire personen die de organisatieleden bewonderen 
of verafschuwen. Ideeën over helden verwijzen naar wat binnen de organisatie of delen 
van de organisatie als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd.” 
  Daarop volgen de „rituelen‟. Rituelen worden door Sanders en Neuijnen gezien als 
“sociale gewoonten die voor de organisatieleden iets essentieels uitdrukken en die een 
context geven aan bepaalde gebeurtenissen.”171 
  De eigenlijke kern bestaat ten slotte uit de “patronen van waarden en grondbeginselen 
die […] het hart van de cultuur vormen. Van de aard hiervan zijn de leden van de 
organisatie zich niet of in geringe mate bewust.”172 
 

                                         
168 Zie bijvoorbeeld in Schneider, Intercultureel management. 
169 Zie in Hofstede, Culture‟s Consequences; Deal, Corporate Cultures; Sanders G. en Neuijnen B. (1989) Bedrijfscultuur: Diagnose en 
beïnvloeding. Assen: Van Gorkum; Trompenaars, Riding the Waves of Culture. Zie voor een uitgebreid commentaar op het Ui-
model in Tennekes, J. (2003) Organisatiekunde: Een antropologische visie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp. 69-78. 
170 Geciteerd in Tennekes, Organisatiekunde, p. 71. 
171 Tennekes, Organisatiekunde, p. 72. 
172 Tennekes, Organisatiekunde, p. 71. 
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Het Ui-model mag dan in de organisatiekunde populair zijn en algemeen geaccepteerd 
worden, moeilijker ligt het als we het model bekijken vanuit het perspectief van andere 
disciplines. Tennekens stelt bijvoorbeeld in zijn studie Organisatiecultuur: Een 
Antropologische Visie dat dit begrippenkader volledig in tegenspraak is met de wijze 
waarop vanuit antropologisch perspectief tegen de opbouw van cultuur wordt 
aangekeken en dat hij “buitengewoon ongelukkig” is met deze voorstelling.173 
  Hoezeer begrippen in de verschillende disciplines uit elkaar lopen, blijkt als we ons 
concentreren op het begrip „praktijken‟. In de sociologie – waarvan Hofstede en veel 
van zijn volgers representanten zijn – gelden „praktijken‟ als vrij oppervlakkig en 
gemakkelijk te identificeren. In feite worden praktijken gelijk gesteld aan zichtbaar 
gedrag. 
  In de antropologische manier van kijken naar cultuurgeschiedenis hebben praktijken 
echter een veel zwaardere betekenis. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. 
  In de eerste plaats ligt bij deze benadering het zwaartepunt van het bestuderen van 
cultuur en de betekenis van cultuur niet bij de elite van een samenleving maar staat juist 
het gedrag en de betekenis daarvan voor de gewone burger centraal. 
  In de tweede plaats wordt het gedrag van gewone burgers helemaal niet als simpel en 
relatief onbetekenend gezien. Bij auteurs als de eerder genoemde Rhys Isaac hebben 
uitingen van gedrag, maar dan gedefinieerd als „praktijken,‟ een zeer belangrijke functie 
en veel symbolische betekenis. De praktijken moeten ook altijd in hun context en als 
een patroon van handelingen worden bestudeerd. Rhys Isaac stelt daarbij dat “the whole 
of congeries of social-dramatic devices through which the interaction communication – 
expression, direction, and ultimately coercion – may be accomplished is conveniently 
designated by the term dramaturgy” van praktijken.174 
 
De poging om uit de verschillende disciplines een bruikbaar model te destilleren om 
culturen mee te kunnen beschrijven en analyseren, dreigt te ontaarden in een 
Babylonische spraakverwarring. Wat in de ene discipline door auteurs als oppervlakkig 
wordt gezien, zoals symbolen of gedrag, wordt in de andere discipline juist beschreven 
als het meest complexe onderdeel van een cultuur. 
  In mijn onderzoek kies ik voor de onderverdeling van Edgar Schein. Schein‟s model, 
uit zijn boek Organizational Culture and Leadership, biedt een bruikbaar en minder 
verwarring opleverend model. 
 
  Schein gaat uit van een drietal niveaus die hij achtereenvolgens „artefacten‟, „expliciet 
geformuleerde waarden‟ en „onderliggende basisassumpties‟ noemt. 
  De artefacten zijn waar te nemen in architectuur, begroetingsrituelen, kleding, 
aanspreekvormen en contracten. Volgens Schein zijn deze artefacten “easy to observe, 
but very difficult to decipher”175 Dit uitgangspunt geeft ook direct aan waar het om gaat. 
Weliswaar vormen ze dus de „zichtbare‟ kant van een cultuur maar ligt de oorsprong en 
de betekenis er van veel dieper verborgen. Met die kennis in het achterhoofd breid ik de 
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lijst artefacten van Schein waar mogelijk uit door ook te refereren aan de cultureel 
bepaalde invulling van de begrippen „symbolen‟, „helden‟ en rituelen‟ zoals ze in het Ui-
model worden gebruikt. 
  De „expliciet geformuleerde waarden‟ zijn bij Schein „de strategieën, de doelen en de 
filosofieën.‟ en ten slotte zijn de „onderliggende basisassumpties‟ in zijn model „de 
onbewuste, vanzelfsprekende ideeën, percepties en gevoelens.‟176 Dit zijn de elementen 
die binnen een samenleving gelden als de juiste gedragslijn, de juiste strategie of de juiste 
benaderingswijze. 
  Om tot de kern van een cultuur door te dringen moeten we daarom kijken naar de 
basisassumpties, de fundamentele waarden waarop deze uitingen zijn gebaseerd. Samuel 
P. Huntington maakt een soortgelijk onderscheid tussen „expliciet geformuleerde 
waarden‟ en dieper liggende culturele basisassumpties. Zo schrijft Huntington 
“historically American identity has had two primary components: culture and creed.” 
“The [culture] had been the values and institutions of the original settlers, who were 
Northern European, primarily British, and Christian, primarily Protestant. (…) The 
second component of American identity has been a set of universal ideas and principles 
articulated in the founding documents by American leaders: liberty, equality, democracy, 
constitutionalism, liberalism, limited government, private enterprise.”177 
  Dit onderscheid komt overeen met dat van het model van Schein, bij beiden gaat het 
immers om het onderscheid tussen expliciete uitingen van cultureel bepaalde waarden 
versus de dieper liggende basisassumpties waaruit deze expliciete uitingen van cultuur 
voortkomen. Aangezien het begrip creed of „credo‟ in de Amerikaanse context veel 
bekender is dan het begrip „expliciet geuite waarden‟ van Schein en gevangen wordt 
door het veel gebruikte begrip „the American dream‟ of „de Amerikaanse droom,‟ zal ik 
vooral het begrip credo gebruiken. 
 
 

3.9 Het Bestuderen van Cultuur 

 
Uitgaande van de stelling dat culturele waarden blijkbaar van groot belang zijn als 
drijvende krachten achter sociaal handelen en daarbij ook cruciaal zijn in het 
strategische besluitvormingsproces moeten we aangegeven hoe we deze culturele 
fenomenen bestuderen. 
  Bij de behandeling van het eerste punt is het van belang wie we feitelijk als de 
voornaamste actoren zien die verantwoordelijk zijn voor de vorming van een cultureel 
waardestelsel. 
  In dit geval zien we in de literatuur een duidelijke tweedeling ontstaan. Aan de ene kant 
zijn er de auteurs, zoals Hofstede, die stellen dat culturele waarden en de daaruit 
voorvloeiende institutionele instituten als een grondwet en alles wat daar als 
socialiserende regelgeving uit voorvloeit vooral top down tot stand komen. 
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  Vooruitlopend op de discussie over deze benadering is het goed om hier op te merken 
dat dit ook de reden is dat Hofstede het nationale niveau als basis voor cultuur ziet. 
Immers: pas binnen een natiestaat vindt de legitieme socialiserende werking plaats die 
volgens Hofstede typerend is voor het ontstaan van een cultureel waardestelsel. Als we 
het top down-uitgangspunt volgen is het makkelijker om te bepalen welke bronnen we 
moeten gebruiken om de culturele waarden achter strategische besluitvorming te 
bestuderen. Zo schrijft Alastair Iain Johnson over de te bestuderen “„artifacts‟ in which 
one expects to find a culturally based set of ranked strategic preferences” dat “in 
principle, there could be a large variety, including the writings and debates of strategists, 
military leaders, and „national security elites,‟ or war plans, or even images of war and 
peace in various media.”178 
 
Waar de top down-benadering een concreet onderzoeksobject oplevert, is dat anders 
gesteld met de bottom up-benadering. De bottom up-benadering van het ontstaan van 
culturele waarden en normen legt veel meer de nadruk op het ontstaan van een cultureel 
waardestelsel door het sociale handelen van groepen uit de onderkant van de 
samenleving. Het ontstaan van zo‟n stelsel vindt hier plaats omdat grote groepen tot 
overeenkomst komen voor een „blauwdruk om te overleven.‟ Culturele waardepatronen 
bieden daarbij enerzijds oplossingen om te komen tot aanpassing aan externe 
omstandigheden, zoals klimatologische en geografische omstandigheden en anderzijds 
voor hoe zo‟n waardestelsel leidt tot interne integratie. Deze benadering ontkent niet 
dat deze „wisdom of crowds‟ niet tot uiting komt door het uiteindelijke vastleggen van 
waardepatroon door een „elite.‟ Evenmin negeert dit uitgangspunt dat die elite vaak 
eigen belangen heeft en het strategische besluitvormingsproces naar haar hand probeert 
te zetten. Onmiskenbaar kan die elite daarbij zowel manipulatief als ook puur repressief 
te werk gaan. In laatste instantie geldt echter volgens deze benadering dat een breed 
sociaal draagvlak noodzakelijk voor de legitimering van het ten uitvoer brengen van 
strategische plannen. 
  Een bijkomend probleem bij de bottom up-benadering is hoe we de „dwingende kracht‟ 
van het grassroot culturele waardestelsel op het strategische besluitvormingsproces 
moeten bestuderen. Typerend is namelijk dat we vooral te maken hebben met „een 
geschiedenis van naamlozen.‟179 Als we al gebruik willen maken van directe bronnen 
leidt dit vaak tot zeer specifieke informatie. Noodgedwongen moeten we ons 
bezighouden met generalisaties en zal een groot deel van onze analyse gebaseerd zijn op 
duiding van culturele fenomenen. 
 
Bij de duiding van culturele fenomenen en vooral dan in ons geval bij de invloed van die 
culturele fenomenen speelt vervolgens mee hoe we hierbij te werk gaan. Lipset stelt 
over de keuze van onderzoeksmethode dat “the analyst of societies must choose 
between a primarily historical or a primarily comparative approach for a given piece of 
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research.” Lipset geeft als reden voor het maken van zo‟n keuze dat “[ the analyst] must 
simply choose because each of these requires a different mode of generalization.”180 
  Ik kies primair voor een historisch benadering. De reden is dat ik vooral de nadruk leg 
op de bottom up-benadering van culturele fenomenen en hun invloed op sociaal 
handelen. Aangezien zo‟n onderzoek zich meer richt op duiding dan op directe bronnen 
is het noodzakelijk om zowel de oorsprong als de ontwikkeling van zo‟n waardepatroon 
gedurende een langere periode binnen de maatschappelijke context te volgen. Zo‟n 
historische benadering biedt ook de mogelijkheid om culturele fenomenen in hun 
onderlinge samenhang te bestuderen. 
 
De historische benadering die ik hanteer wil ik aangeven met de term „anecduiding.‟ De 
wetenschappelijke waarden van duiding heb ik hierboven aangeven. Het begrip 
anecdote, het eerst deel van het begrip, behoeft misschien iets meer uitleg en 
verdediging. Verluyten schrijft over het gebruik van anecdotes in zijn boek Intercultural 
Communication in Business and Organisation dat “as any piece of information used in science 
(…) stories should be thoroughly checked for accurateness and authenticity before 
being used.” Verluyten pleit er voor om gebruik te maken van “stories from published 
sources (books, articles and the press) where the overall reliability of that source is 
established.”181 Verluyten richt zich ook op „persoonlijke observaties‟ maar waarschuwt 
vooral voor “publications [which] may be fun to read (…) but [which] are unreliable 
and also dangerous, because they tend to reinforce deeply ingrained prejudice.” 
  De vraag is natuurlijk wanneer een anecdote bruikbaar is. Verluten stelt “it is essential 
to make a distinction between two kinds of examples: examples which are illustrative of 
the average values and practices of the culture described; examples which illustrate 
extreme values and practices which exists in the culture described.”182 In beide gevallen 
geldt echter volgens Verluyten dat “a story or anecdote is representative only if there are 
good reasons to think that it is typical of the culture described.”183 
  Uit voorafgaand citaat blijkt direct dat de keuze tussen historisch en comparatief 
onderzoek nooit volledig kan zijn. Lipset komt dan ook tot de conclusie dat “in the end 
the choice between a primarily historical or a primarily comparative approach is a 
matter of relative emphasis. If the analyst stresses a historical approach, he must use 
comparative materials to show to what degree his findings are specific to the country he 
is studying. If he selects an essentially comparative approach, he should employ 
historical detail to show how specific social conditions affect the operations of the 
general relationship he has discovered.”184 
 
Bij de bestudering van cultuur is vooral ook de manier waarop taal wordt ingezet van 
fundamenteel belang. Verhalen of narratives - en vooral dan de manier waarop over de 
werkelijkheid moet worden nagedacht en welke consequenties aan dat denken moeten 
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worden verbondenden - spelen een grote rol bij het creeëren van de scheiding tussen us 
and them en bij de legitimering van strategische besluitvorming. Dit fenomeen van door 
taal de werkelijkheid scheppen wordt in de literatuur aangeduid met framing en ik zal in 
mijn studie meerdere keren laten zien hoe belangrijk de taal is geweest bij het onstaan 
van de Amerikaanse culturele identiteit.185 
  De functie van narratives als het gaat om noodzakelijke legitimering van beleid wordt 
goed weergegeven door Edward Said in zijn boek Culture and Imperialism. Zo schrijft Said 
dat “the main battle in imperialism is over land, of course; but when it came to who 
owned the land, who had right to settle and work on it, who kept it going, who won it 
back, and who now plans its future – these issues were reflected, contested, and even 
for times decided in narrative.” 186 
 

Er is één type verhaal dat fundamenteel is voor het culturele waardestelsel. Dit type 
narratives wordt aangeduid met de term mythe. Zeker in de context van de Amerikaanse 
culturele identiteit is het van belang om uitgebreider op dit begrip in te gaan. Zo schrijft 
Richard Slotkin dat “a mythology is a complex of narratives that dramatizes the world 
vision and historical sense of a people or culture, reducing centuries of experience into a 
constellation of compelling metaphors.” 
  Een mythe hoeft dus niet volledig objectief waar te zijn, maar wordt wel als zodanig 
beleefd. Hoe een mythe dat effect heeft, verklaart Slotkin door er op te wijzen dat “(…) 
myth can be seen as an intellectual or artistic construct that bridges the gap between the 
world of the mind and the world of affairs, between dream and reality, between impulse 
or desire and action. (…) transformed into power; it provides a scenario of prescription 
for action, defining and limiting the possibilities for human response to the universe.”187 
  Hoe belangrijk mythes zijn in het strategische besluitvormingsproces wordt eveneens 
aangegeven door Devine. Hij schrijft dat “myth and symbols still hold their place, not as 
survivors of antediluvian or primitive status in man‟s development, but as essential 
autonomous functions of the body politic, be it healthy or diseased.”188 
  Mythes zijn bijzondere fenomenen omdat ze niet noodzakelijkerwijs waar hoeven te 
zijn. Sterker nog: Robert Murphy wijst er in zijn textbook An Overture to Social 
Anthropology op dat “myth charting the shadowy beginnings of a society are notoriously 
unreliable.” Dat doet echter niets af aan de kracht van de mythe als het gaat om het 
geven van inhoud aan culturele kerndimensies. Zo stelt Murphy dat “we can well doubt 
the authenticity [of the myths] but the tale[s are] laden with meaning.”189 
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3.10 De Basisassumpties van Cultuur 

 
In de literatuur bestaan verschillende manieren om tot een indeling te komen van 
culturen. In de eerste plaats zijn er diverse pogingen om typologieën te onderscheiden 
van verschillende culturen gebaseerd op een clustering van een aantal culturele 
fenomenen. De bekendste van deze categorisering volgens een typologie is afkomstig 
van Edward T. Hall. Hall verdeelt culturen in high context communication versus low context 
communication. 
  High context culturen worden daarbij gekarakteriseerd door de impliciete wijze waarop 
bij communicatie tussen leden van een groep rekening wordt gehouden met de 
bestaande verhoudingen en met de normerende waarden die daaraan ten grondslag 
liggen. 
  Bij low context culturen is het tegenovergestelde het geval: de leden van een groep 
hebben iedere keer weer een bevestiging nodig van de waarden, de regels en de 
verhoudingen die binnen een gemeenschap bestaan.190 
  Auteurs die een soortgelijk indeling voorstaan zijn onder andere Richard D. Lewis en 
de Nederlander David Pinto. Lewis verdeelt de wereld in drie typologieën. Zo spreekt 
hij over re-active,- multi-active,- en lineair active culturen. Bij ieder typologie horen dan een 
aantal culturele aannames.191 Pinto doet hetzelfde. Hij spreekt over fine-mesh (F) en coarse-
mesh (C) culturen.192 Eenzelfde benadering vinden we eveneens terug bij Samuel P. 
Huntington. Huntington verdeelt de wereld in een negental beschavingen met 
onderscheidende culturele waardepatronen.193 
  De benaderingen op basis van typologieën heeft echter een aantal ernstige 
beperkingen. Een beperkende factor is bijvoorbeeld dat de indeling meestal is gebaseerd 
op één ideaaltype cultuur, die aan de gestelde criteria voldoet, maar dat veel andere 
culturen er enigszins met de haren zijn bijgesleept. Zo is de Verenigde Staten volgens 
Hall een duidelijk voorbeeld van een low context cultuur en kan hij dat redelijk 
overtuigend aangeven door te wijzen op een aantal culturele kenmerken van de 
Verenigde Staten dat hieraan voldoet. Aan de andere kant geldt dit zelfde voor 
bijvoorbeeld Japan dat Hall typeert als een typische high context cultuur. Maar vele andere 
landen en culturen zitten ergens in het midden en zijn niet zo eenduidig in te delen. 
Hetzelfde geldt voor de indelingen van Lewis, Pinto en Huntington. De ideaaltypes zijn 
redelijk aannemelijk te maken, maar voor veel andere landen geldt dat de indeling 
geforceerd overkomt. 
 
Voor mijn studie zijn bovenstaande indelingen conceptueel gezien niet bruikbaar. Ze 
zijn veel te grofmazig en ontberen de mogelijkheid om te analyseren welke 
tegengestelde krachten er ook binnen culturen opereren. Aan de andere kant is een 
aantal van deze theorieën, zoals die van Hall en Huntington, zeer invloedrijk geweest. 
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De benadering van Hall is bovendien ook toepasbaar op kleinere groepen. De ideeën 
van Huntington zijn belangrijk omdat ze vooral in de Verenigde Staten enorme invloed 
op het politiek strategische denken hebben gehad. Huntington‟s stelling dat culturen 
botsen ontaart echter in een ideologisch pamflet met als belangrijkste punt dat een land 
recht heeft op zijn oude identiteit en de daarbij behorende culturele waarden en dat 
nieuwkomers en minderheden zich dienen aan te passen. Dit is dan ook het 
belangrijkste uitgangspunt in zijn boek Wie zijn Wij?: Over de Amerikaanse Identiteit.194 
 
Naast de hierboven beschreven indeling van culturen op basis van typologieën zijn er 
ook de benaderingen die uitgaan van onderling te onderscheiden basisassumpties of 
culturele kerndimensies. Bij het formuleren van deze vermeende culturele 
kerndimensies of basisassumpties speelt een aantal punten mee. 
  In de eerste plaats bestaat er in de antropologie en de sociologie een lange traditie om 
te komen tot een lijst van dergelijke culturele kerndimensies. Het probleem is echter dat 
er geen eenduidige lijst bestaat. Zo geeft Clyde Kluckhohn aan dat de archieven voor 
het interculturele onderzoek aan de universiteit van Yale zijn opgezet naar categorieën 
als huwelijksformaliteiten, riten bij levenscrises, bloedschandetaboes en ga zo maar 
door. Volgens Kluckhohn zijn tenminste vijfenzeventig van deze categorieën zonder 
uitzondering bij elk van de honderden culturen die zijn onderzocht van toepassing. 195 
David Hackett Fischer behandelt in zijn boek Albion‟s Seed 23 van deze cultuurdimensies 
die hij aanduidt met folkways. In bovenstaande gevallen worden echter artefacten, 
symbolen, praktijken en basisassumpties door elkaar heen gebruikt. De lijst wordt wat 
korter als we ons concentreren op de vermeende basisassumpties van een cultuur.196 
  In de tweede plaats is er het punt dat er naast universele kerndimensies ook sprake kan 
zijn van cultuurspecifieke dimensies. Bij deze tegenstelling wordt vaak gerefereerd aan 
het verschil tussen etic versus emic. Dit begrippenpaar is ontleend aan het werk van de 
linguïst Kenneth Lee Pike.197 Pike stelde dat er woorddelen en klanken zijn die in alle 
culturen voorkomen. Deze noemde hij phonetic, waarvan etic is afgeleid. Daarnaast zijn er 
volgens hem ook woorddelen die cultuurspecifiek zijn. Deze noemde Pike phonemic 
vandaar emic. De discussie over etic versus emic wordt vooral gevoerd tussen 
antropologen en sociologen. 
 
De antropologen kiezen vooral voor de emic-benadering. De stelling daarbij is dat 
culturele verschijnselen alleen vanuit de context van de eigen cultuur kunnen worden 
gedefinieerd en vergelijkingen derhalve onmogelijk zijn. Deze etnografische en idiografische 
methodiek kent een lange traditie en is vooral beroemd geworden onder invloed van de 
studies van de antropologen Franz Boas en Bronislav Malinovsky.198  De consequentie 

                                         
194 Huntington, Wie zijn wij?. 
195 Kluckhohn, Clyde (1966) Antropologie en moderne samenleving. Utrecht/Antwerpen: Aula-boeken, p. 28. 
196 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 8-9. 
197 Zie voor een discussie over etic versus emic onder andere in Koen, Comparative International Management, pp. 55-87. 
198 Zie in De Jong, Een wereld van verschil. Amsterdam: De Bezige Bij. De keuze tussen deze twee stijlen wordt ook wel 
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eeuw het functionalisme introduceerde en stelde dat iedere culturele uiting een functie had die alleen in relatie tot de 
specifieke situatie zin heeft. Volgens Malinovsky is “cross-cultural comparison of institutions essentially a false enterprise, 
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van het ongrijpbare of intangible karakter van cultuur, zeker waar het de motivatie en het 
handelen van sociale groepen aan de onderkant van de samenleving betreft, is dat het 
begrip moeilijk valt te kwantificeren.199 
  De alternatieve methode is om betekenis of duiding te geven aan culturele fenomenen. 
Een uitspraak van Clifford Geertz is hier veelzeggend: “the trick is to figure out what 
the devil they think they are up to.”200 Als we de consequentie hiervan accepteren 
komen we uit bij wat Geertz in zijn boek The Interpretation of Cultures „thick discription‟ 
noemt.201 We zullen vanuit de specifieke context inhoud moeten geven aan de culturele 
fenomenen die we bestuderen. 
  De socioloog Herbert Gans breekt een lans voor deze etnografische 
wetenschapsbeoefening als hij stelt dat “this method, which I consider the most 
scientific for understanding social life, has been used in sociology nearly since its 
beginning but in the last half century or so the discipline has been overwhelmed by 
quantitative researchers, who rarely talk to people or do so only to count and correlate 
them.”202 
  Het dilemma van Malinovsky moet een waarschuwing voor ons zijn. We zullen in het 
verloop van deze studie zien dat zogenaamd universele begrippen als bijvoorbeeld 
„individualisme‟ of „machtsafstand‟ bij verschillende groepen een verschillende inhoud 
hebben en moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo geldt dat ook voor de 
overige begrippen die bij groepen in een andere context iedere keer een afwijkende 
betekenis hebben.  De keerzijde van de medaille is echter dat door de volledige 
concentratie op het specifieke het overzicht op het grotere geheel verdwijnt. Bovendien 
blijft het punt dat de emic-benadering van duiding met zich mee kan brengen dat twee 
verschillende onderzoekers eenzelfde fenomeen op verschillende manieren 
interpreteren. 
 
Sociologen volgen in de meeste gevallen de etic-benadering en zoeken naar universele 
culturele verschijnselen die vergelijkbaar en kwantificeerbaar zijn. Carla Koen geeft de 
argumenten om de etic-benadering te hanteren goed aan. Zo schrijft zij dat “comparative 
cross-cultural research is mainly carried out by scholars who lean towards the 
nomothetical-etic approach. An essential step in such research is to define culture. 
Without definition, culture cannot be operationalized and, without operationalization, it 
cannot be measured. Measurements are exactly what etic research is all about. 
Dimensions are developed to yield greater cultural understanding and to allow for 
cross-cultural comparison. Cross-cultural research focuses on „values‟ in order to 
characterize culture. There are, however, hundreds, perhaps thousands, of values on 
which societies and other cultural groups could be compared. Some values are relevant 
in all societies, others are known only in particular societies. Hence, to be able to 

                                                                                                                                      
for we are comparing incomparables.” Geciteerd in Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 25. Volgens Malinovsky zijn er dus 
geen universele basisaannames. 
199 Zie voor de discussie tussen tanglible en intangible aspecten van cultuur onder andere in Holden, Cross-Cultural Management. 
200 Geertz, Clifford (1983) Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. New York: Basic Books, p. 58. 
201 Zie in Geertz, Clifford (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, pp. 6-7. 
202 Gans, Herbert J., voorwoord in Wolfe, Alan, editor (1991) America at Century‟s End. Berkeley/Oxford: University of 
California Press, p. xii. 



71 
 

compare societies effectively, the profusion of cultural values must be organized into a 
limited number of dimensions. Theorists who address this issue make the assumption 
that cultural dimensions of values reflect the basic issues or problems that societies 
must confront in order to regulate human activity. Not surprisingly, dimensions are 
found to be more beneficial in making comparisons between cultures than in 
understanding the wide variation of behavior within a single society.”203 
 
De Amerikaanse antropologen Florence Kluckhohn en Fred Strodtbeck benoemden in 
hun klasieke boek Variations in Value Orientations uit 1961, culturele basiswaarden 
waarmee de mens te maken heeft bij het inspelen op externe omstandigheden en het 
ordenen van de samenleving. Zij kwamen tot zes basiswaarden met voor ieder drie 
mogelijkheden om die basiswaarden in te vullen.204 
  Het was vervolgens de Nederlandse onderzoeker Geert Hofstede die zo‟n dergelijke 
clustering kwantitatief wist te onderbouwen. In de jaren tussen 1967 en 1974 voerde 
Hofstede in opdracht van IBM een onderzoek uit met als centrale vraag welke 
werkomstandigheden door het IMB-personeel in de diverse vestigingen over de hele 
wereld als meest ideaal werden bevonden. Uiteindelijk zette Hofstede niet minder dan 
116.000 enquêtes uit in circa 50 landen. Hofstede gebruikte vervolgens deze resultaten 
om zijn these te toetsen dat mensen in de wereld weliswaar geconfronteerd worden met 
dezelfde problemen maar dat men afhankelijk van het eigen nationale waardesysteem 
tot andere gewenste oplossingen komt. Hofstede maakte hierbij gebruik van 
factoranalyse om de enorme hoeveelheid onderwerpen die in de survey werden 
aangekaard te clusteren. Volgens hem is het grote aantal problemen waar samenlevingen 
mee geconfronteerd worden terug te brengen tot vier kerndimensies. 
  Deze kerndimensies waren in de eerste plaats individualisme versus collectivisme. In 
de tweede plaats had iedere cultuur volgens Hofstede te maken met machtsafstand, en, 
zoals Hofstede stelt, met de acceptatie van de verschillen in machtsafstand. In de derde 
plaats leidde de factoranalyse die Hofstede toepaste tot een cultuurdimensie die zich 
uitliet over de manier waarop groepsleden sekserollen definieerden. Hofstede spreekt 
hierbij over masculiniteit versus femininiteit. In de vierde plaats stelde Hofstede dat 
iedere groep een specifieke manier heeft om tot onzekerheidsvermijding te komen. 
Hofstede stelde als belangrijke voorwaarde die aan culturele dimensies moeten worden 
gesteld dat als we de mogelijk gekwantificeerde waarden met elkaar willen vergelijken er 
geen overlap mag bestaan tussen de verschillende kerndimensies.205 
 
Een aantal kanttekeningen is echter te plaatsen bij het werk van Hofstede.206 Allereerst 
moeten we niet vergeten dat de clusters die ontstaan door de onderzoeker zelf zijn 
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and Company. 
205 Zie voor de vier en later vijf dimensies in Hofstede, Culture‟s Consequences. 
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geconstrueerd. Het gevaar van imposed etics is levensgroot: de onderzoeker denkt dat hij 
universele dimensies heeft geconstrueerd en dat de door hem gehanteerde begrippen 
overal dezelfde betekenis hebben. 207 Dat blijkt echter vaak niet het geval. Een eerste 
probleem is daarbij al de moeilijkheid om verschillende begrippen zodanig te vertalen 
dat ze overal dezelfde betekenis hebben en dus ook operationaliseerbaar zijn.208 
  Verder moest Hofstede al direct na beëindiging van zijn onderzoek erkennen dat hij 
geen ruimte had ingebouwd voor een specifiek Aziatische kijk op de werkelijkheid. 
Deze dimensie werd later als lange termijn versus korte termijn oriëntatie aan zijn vier 
dimensies toegevoegd.209 
  In de derde plaats bleek uit allerlei studies dat men in verschillende situaties 
verschillende invullingen gaf aan de dimensies die Hofstede had gepresenteerd. Daarbij 
komt nog dat er niet alleen grote verschillen zijn in de betekenis die tússen verschillende 
culturen aan bepaalde begrippen wordt toegekend. Eveneens blijkt dat ook bínnen één 
nationale cultuur aan een schijnbaar zelfde begrip afwijkende betekenis wordt gegeven. 
  Verder onderzocht Hofstede vooral wat mensen de meest ideale situatie vonden, dat 
hoeft vanzelfsprekend niet hetzelfde te zijn als de situatie die zich ook werkelijk 
voordoet. Zo kunnen mensen wel zeggen dat ze bijvoorbeeld machtsafstand niet 
accepteren, dat wil niet zeggen dat er geen machtsafstand is. 210 
 
De studies van Kluckhohn en Strodtbeck en vooral die van Hofstede hebben veel 
navolging gekregen. Zo richtte bijvoorbeeld onderzoek onder leiding van Harry 
Triandis zich vooral op de tegenstelling individualisme en collectivisme en 
concentreerde ook het werk van Robert Bellah en zijn team zich op deze dimensie.211 In 
een aantal modellen wordt de dimensie individualisme versus collectivisme afgezet tegen 
de dimensie machtsafstand versus egalitarisme. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 
het werk van Martin Gannon.212 
  Na Geert Hofstede is een grootschalige onderzoek gedaan door de psycholoog 
Shalom Schwartz die eveneens op zoek was naar de verschillen in waarden tussen 
culturen. Schwartz construeerde in eerste instantie een lijst van 56 volgens hem 
universeel geldende waarden. Uiteindelijk analyseerde hij de antwoorden van meer dan 
35.000 respondenten en liet hij zien dat de initiële 56 waarden op nationaal niveau 
konden worden teruggebracht tot 7 basisassumpties geclusterd rondom drie 
fundamentele problemen van de mensheid. 
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  Als eerste fundamentele probleem onderscheidt Schwartz de vraag wat de relatie is 
tussen een individu en de groep. Als eerste oriëntatie daarbij geldt collectivisme, oftewel 
de mate waarin belang wordt gehecht aan het handhaven van de oude situatie en het 
afzien van handelingen die de groepssolidariteit of de traditionele waarden kunnen 
schaden. Aan de andere kant staat individuele autonomie: het belang hechten aan het 
uiten van de eigen ideeën - gezien als intellectuele autonomie - en gedrag dat zich 
daarvan onderscheidt. Deze derde oriëntatie wordt affectieve autonomie genoemd. 
  Het tweede fundamentele probleem waarmee mensen geconfronteerd worden, is 
volgens Schwartz de vraag hoe men zich op een verantwoorde wijze dient te gedragen. 
De ene oriëntatie daarbij is dat het normaal wordt gevonden dat sommige mensen 
macht hebben en andere niet. Aan de andere kant van het spectrum vinden we het idee 
dat mensen op basis van gelijkwaardigheid elkaar moeten helpen en moeten 
samenwerken. Dit idee noemt Schwartz egalitarisme. 
  Ten slotte geldt als derde probleem het vinden van een antwoord op de vraag wat de 
relatie is van de mens tot zijn natuurlijke en sociale omgeving. Aan de ene kant staat 
harmonie: nadruk leggen op een harmonieus samengaan met de omgeving. Aan de 
andere kant staat heerschappij: de omgeving kunnen bedwingen.213 
 
Een verder groot en invloedrijk onderzoek is gedaan door Fons Trompenaars. 
Trompenaars claimt inmiddels een database met „approximately‟ 100.000 respondenten 
uit meer dan 100 landen.214 In de wetenschappelijke literatuur wordt het werk van 
Trompenaars minder hoog aangeschreven dan dat van Hofstede of Schwartz, zijn 
invloed mag echter zeker niet worden onderschat. Bovendien biedt zowel zijn aanpak 
als de door hem gebruikte cultuurdimensies - of dilemma‟s, waarover Trompenaars 
spreekt – in veel gevallen goed inzicht in het functioneren van het culturele 
waardestelsel tijdens het proces van strategische besluitvorming.215 
  Trompenaars, die grotendeels gebruik maakt van de indeling zoals die al in het begin 
van de jaren vijftig door Talcott Parsons is gemaakt, onderscheidt drie fundamentele 
problemen van de mensheid die van cultuur tot cultuur op een andere manier worden 
opgelost. De eerste categorie problemen behelst menselijke relaties. Trompenaars 
constateert hierbij vijf subcategorieën. Deze subcategorieën zijn achtereenvolgens 
particularisme versus universalisme; individualisme versus collectivisme; neutraal versus 
emotioneel (een categorie die hij in later werk weer laat vallen); specifiek versus diffuus 
en prestatie versus toeschrijving. Als tweede en derde fundamentele problemen 
onderscheidt Trompenaars de dimensies tijd en ruimte. 
 
Een laatste groot onderzoek naar verschillen in waarden tussen culturen is het 
onderzoek van de GLOBE Research Project on Leaderschip Worldwide onder leiding 
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van Robert J. House. De resultaten van de 17.000 enquêtes, afgenomen in maar liefst 62 
verschillende landen, van dit studieproject werden in 2004 gepubliceerd in het boek 
Culture, Leaderschip and Organizations. 
  Opvallend is de hoge mate van overlap tussen de negen gebruikte dimensies in deze 
studie met het werk van Hofstede en Trompenaars. Zo maakt de GLOBE studie 
gebruik van de dimensies power distance, gender egalitarism, uncertainty avoidance en future 
orientation die grotendeels overlappen met de vergelijkbare dimensies bij Hofstede. De 
andere dimensies die GLOBE hanteert, zoals performance orientation, assertiveness en humane 
orientation komen daarbij grotendeels overeen met de door Trompenaars gebruikte 
dilemma‟s. De interessantste bijdrage van de studie van GLOBE is echter dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen wat wordt aangeduid als institutional collectivism en in-
group collectivism. Institutioneel collectivisme is de mate waarin mensen bereid zijn gezag 
van de staat of een andere institutioneel orgaan te aanvaarden. In-group collectivisme 
heeft daarnaast betrekking op wat we in algemene termen onder civil society kunnen 
verstaan. De acceptatie van zo‟n type van collectivisme is van een heel andere orde dan 
die van institutioneel collectivisme. In het eerste geval gaat het immers over mensen die 
op basis van vrijwilligheid een waardestelstel als bindend ervaren. In het tweede geval 
gaat het om de acceptatie van het overdragen van gezag aan een overheid. Het hoeft 
geen betoog dat dit onderscheid in de Amerikaanse context fundamenteel is en een 
verklaring geeft voor een van de grote paradoxen van de Amerikaanse culturele 
identiteit, namelijk enerzijds de hoge mate van collectiviteit op lokaal niveau en 
anderzijds de onverholen haat van veel Amerikanen tegen alles wat neigt naar de 
geïnstitutionaliseerde macht van de overheid.216 
 
In de literatuur zien we dat de meeste auteurs een keuze maken uit bovengenoemde 
basisaannames bij het analyseren van culturen. In de eerste plaats is er een groep auteurs 
die expliciet de dimensies van één van de genoemde auteurs volgt. Hofstede is daarbij – 
ondanks het feit dat er ook veel kritiek is op zijn werk – verreweg de meest geciteerde 
auteur.217 Ook het schema van Kluckhohn en Strodtbeck is populair. Zo gebruiken 
Edward Stuart en Milton Bennet in hun American Cultural Patterns hun uitgangspunten.218 
  Andere benaderingen kiezen voor een meer hybride aanpak waarbij – soms overigens 
zonder duidelijke motivatie – een mix van diverse benaderingen wordt toegepast. 
Feitelijk is het schema van Trompenaars zo samengesteld. Trompenaars heeft vijf van 
zijn aannames - die te maken hebben met de relaties met mensen - direct overgenomen 
van Talcott Parsons. De andere twee aannames, namelijk die over tijd en over de 
houding ten opzichte van de natuur komen van Hall en van Kluckhohn. Andere auteurs 
die voor zo‟n hybride mix gaan zijn bijvoorbeeld Michelle Lebaron en Venashri Pillay. 
In hun boek Conflict across Cultures komen zij als volgt tot een keuze voor de door hen 
gebruikte basisassumpties: “What we offer in the remainder of this chapter are six 
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cultural starting points to reduce the confusion and complexity that cultural differences 
bring to the relationships: High Context – Low Context; Individualism – 
Communitarianism; Universalism – Particularism; Specificity – Diffuseness; Sequential 
Time – Synchronous Time; Low Power Distance – High Power Distance.219 Een 
eenduidige conceptuele aanpak is hierin niet te ontdekken. 
  Een derde groep auteurs kiest een meer eclectische aanpak en gebruikt – soms in iets 
afwijkende bewoording of beschrijving – alle kernassumpties zoals ze in de literatuur 
naar voren komen. Zo kiezen Danielle Walker in Doing Business Internationally en Philipe 
Rosinski in zijn boek Coaching Across Cultures voor zo‟n aanpak.220 
 
Mijn uitgangspunt is dat ik in de eerste plaats het midden zal proberen te vinden tussen 
de etic en de emic-benaderingen. De tegenstellingen in de etic- versus de emic-benadering 
hoeven ook niet te leiden tot een stammenstrijd. Onderzoekers als Triandis pleiten zelfs 
expliciet voor een combinatie van beide benaderingen.221 Hofstede zelf is hier eveneens 
een voorstander van. Zo schrijft hij dat “this does not mean, of course, that a country‟s 
individualism index score tells all there is to be known about the background and 
structure of that country. It is an abstraction that should not be used beyond its limited 
area of usefulness. 222 Koen stelt eveneens een synthese tussen de etic- en de emic-
benadering voor. Zo schrijft zij dat “consequently, it should be argued that the 
dimension approach does not replace in-depth studies of country culture but, on the 
contrary, invites them.”223 
  In de tweede plaats zal ik wel gebruik maken van de genoemde basisassumpties, maar 
alleen als ordenend principe. Tegelijkertijd zal ik de inhoud van deze basisaannames 
zoveel mogelijk concretiseren door me te concentreren op de historische context waarin 
ze zijn ontstaan en optreden. Ik neem de mogelijke overlap van verschillende dimensies 
voor lief. Mijns inziens zijn culturele dimensies vaak moeilijk van elkaar te 
onderscheiden juist omdat ze in combinatie met elkaar als patroon optreden. Het 
methodologische probleem, waar Hofstede op doelt, weegt volgens mij dan ook niet op 
tegen de grotere diepgang in analyse die juist door de verbijzondering en de beschrijving 
van de samenhang van de basisassumpties ontstaat. Sterker nog: ik zal bij de 
concretisering van de verschillende dimensies me niet in eerste instantie beroepen op 
het  principe van kwantificeerbaarheid van de dimensies maar juist streven naar een zo 
duidelijk mogelijke uitleg van de inhoud van deze dimensies. 
  In de derde plaats zal ik een pragmatisch uitgangspunt hanteren. Ik zal niet alle 
cultuurkenmerken bestuderen. Allereerst is dit een onmogelijke opgave en bovendien 
ook niet van belang voor mijn onderzoek. Ik zal me richten op die culturele fenomenen 
die een rol hebben gespeeld in het door mij bestudeerde strategische 
besluitvormingsproces tijdens de War on terror. 
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Ik zal hierbij in de eerste plaats aandacht besteden aan individualisme als tegenhanger 
van in-group collectivisme. 
  In de tweede plaats kijk ik naar de tegenstelling individualisme versus institutioneel 
collectivisme. 
  De derde dimensie waar ik me op concentreer is die van universalisme. Deze dimensie 
geeft volgens mij een cruciaal inzicht in de manier waarop in de Amerikaanse context 
over politiek strategische besluitvorming wordt nagedacht. 
  De vierde dimensie die aandacht behoeft is die van de specifieke manier van denken 
over de werkelijkheid die kenmerkend is voor de Amerikaanse culturele identiteit. 
  De vijfde dimensie die ik behandel is die van machtsafstand en dan in het bijzonder 
van de acceptatie daarvan en hoe dat naar voren komt in de leiderschapscultuur binnen 
de Amerikaanse culturele identiteit. 
  De zesde dimensie is die van actie- en taakgerichtheid versus relatiegerichtheid. 
  De zevende dimensie van achievement en acription hangt hier nauw mee samen maar ken 
ik toch een eigen plaats toe in mijn onderzoek temeer omdat dit ook een 
verbijzondering is van de dimensie machtsafstand en van individualisme. Achievement 
staat voor doing en voor waardering voor zelf geleverde prestaties terwijl ascription een 
uiting is van toegewezen status door afkomst. 
  De achtste dimensie die de revue passeert in mijn studie is die van masculiniteit. In het 
bijzonder ben ik hierbij geïnteresseerd in de manier waarop binnen de Amerikaanse 
samenleving met geweld wordt omgegaan. 
  In de negende plaats heeft de manier waarop de Amerikanen met onzekerheid omgaan 
veel invloed op de politieke besluitvorming tijdens de War on terror gehad. 
  De tiende dimensie waar ik me op richt is die van tijd. Ik ga na wat voor rol de 
invulling hiervan op het strategische besluitvormingsproces is geweest. 
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4 De Amerikaanse Culturele Identiteit 

4.1 Inleiding: De Amerikaanse Droom 

 
Opvallend is dat van geen land de vermeende culturele waarden zo algemeen bekend 
worden verondersteld en zo expliciet worden verwoord als juist van de Verenigde 
Staten. Iedereen kent het begrip „de Amerikaanse droom‟ en bij iedereen leeft daarbij 
het idee dat het hierbij gaat om een gemeenschappelijk onderschreven credo dat staat 
voor dé Amerikaanse culturele identiteit. 
  De vraag die ik in dit hoofdstuk stel is wat we onder deze vermeende Amerikaanse 
culturele identiteit moeten verstaan, hoe deze is ontstaan en of de invulling van de 
achterliggende culturele basisassumpties wel een eenduidige is. Ik zal bij het in kaart 
brengen van deze aspecten vooral gebruik maken van het eerder gepresenteerde model 
van Edgar H. Schein en het Ui-model zoals dat in het werk van Geert Hofstede wordt 
gehanteerd. 
 
Mijn stelling is dat als er inderdaad sprake is van zo‟n grote overeenstemming over de 
Amerikaanse culturele identiteit het aannemelijk is dat die in de eerste plaats is 
gebaseerd op een gemeenschappelijk gedragen invulling van de achterliggende culturele 
kerndimensies. 
  In de tweede plaats is het dan eveneens te verwachten dat de gebruikte en zichtbare 
artefacts, symbolen, helden, rituelen en praktijken gebaseerd zullen zijn op een gelijk 
waardepatroon. 
  In de derde plaats is het vervolgens te verwachten dat als er zo‟n algemeen geldend 
credo bestaat en als er - zoals in de voorafgaande hoofdstukken is gesteld - een 
duidelijke verband bestaat tussen de culturele identiteit en het strategisch politieke 
besluitvormingsproces in dat proces een consistent patroon valt te herkennen. Het 
tegenovergestelde gaat echter eveneens op: als we moeten constateren dat er geen 
sprake is van één alles omvattend credo maar van verschillende waardestelsels dan 
mogen we verwachten dat er ook verschillende politieke culturen zijn te onderscheiden 
en dat hieruit ook verschillende strategieën naar voren komen. 
 
Een van de eerste die zich uitliet over een gemeenschappelijk Amerikaanse credo 
gebaseerd op een uniek en nieuw waardestelsel is J. Hector St. John de Crèvecoeur 
(1735-1813). In zijn essay What is an American? uit zijn bundel Letters from an American 
Farmer, geschreven aan het einde van de 18de eeuw, beantwoordt De Crèvecoeur die 
vraag door aan te geven dat de Amerikaanse culturele identiteit ontstaat in de volstrekt 
nieuwe omstandigheden waarmee de kolonisten geconfronteerd worden op het Noord-
Amerikaanse continent.224 
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  Daarna is het vooral Alexis de Tocqueville (1805-1859), die zich in zijn beroemde werk 
Democracy in America, publiceert naar aanleiding van een reis door de Verenigde Staten in 
de jaren dertig van de 19de eeuw, uitlaat over het specifieke van de Amerikaanse 
culturele identiteit.225 De Engelse schrijver Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) geeft 
dit uitzonderlijke karakter van de Amerikaanse culturele eenheid vervolgens weer door 
rondom de eeuwwisseling te stellen dat “America is the only nation in the World that is 
founded on a creed.”226 
 
Dit idee over de Verenigde Staten als uitkomst van een idee heeft bijna mythische 
proporties aangenomen en wordt niet alleen in schoolboeken maar eveneens in serieuze 
literatuur nog altijd beleden. De meest geciteerde uitspraak komt misschien wel van 
Richard Hofstadter die stelt dat “it has been our fate as a nation not to have ideologies 
but to be one.”227 Samuel P. Huntington geeft aan hoe exceptioneel volgens hem het 
Amerikaanse credo is. Hij schrijft dat “it is possible to speak of a body of political ideas 
that constitutes „Americanism‟ in a sense which one can never speak of „Britishism‟, 
„Frenchism‟, „Germanism‟, or „Japanesism‟. Americanism in this sense is comparable to 
other ideologies or religions. Americanism is to the American, (…) „not a tradition or a 
territory, not what France is to a Frenchman or England to an Englishman, but a 
doctrine – what socialism is to a socialist. To reject the central ideas if that doctrine is to 
be un-American. There is no British Creed or French Creed; the Académie Française 
worries about the purity of the French language, not about the purity of French political 
ideas. What indeed would be an „un-French‟ political idea. But pre-occupation with „un-
American‟ political ideas and behavior has been a recurring theme in American life.”228 
  Het idee van een credo krijgt invulling door auteurs die daarbij spreken over „de 
Amerikaanse droom.‟ Het begrip „de Amerikaanse droom‟ is voor de eerste keer 
gebruikt door de historicus James Truslow Adams in zijn boek The Epic of America uit 
1941. Adams definieert „de Amerikaanse droom‟ als een “dream of a land in which life 
should be better and richer, with opportunity for each according to his ability or 
achievement.”229 
 
De toepassing van het begrip „de Amerikaanse droom‟ om de Amerikaanse culturele 
identiteit mee te omschrijven impliceert een aantal belangrijke aannames. 
  In de eerste plaats is er de veronderstelling dat het begrip „de Amerikaanse droom‟ 
altijd in het enkelvoud wordt gebruikt. Blijkbaar gaat het om een gemeenschappelijk 
gedragen set aan „expliciet geuite waarden‟ om de terminologie van Schein te gebruiken. 
Iedereen weet blijkbaar direct wat onder „de Amerikaanse droom‟ wordt verstaan en - 
belangrijker nog - iedereen geeft daar ook dezelfde inhoud aan, een inhoud die 
schijnbaar voor iedereen door de geschiedenis heen dezelfde onveranderbare betekenis 

                                         
225 Tocqueville, Alexis de (1835, 2004) Democracy in America: The Completed and Unabridged Volumes I and II. New York: 
Bantam Dell/Random House. 
226 Geciteerd in Lipset, Seymour Martin (1996) American Exceptionalism: A Double-Edged Sword. New York/London: W. W. 
Norton & Company, p. 31. 
227 Hofstadter, geciteerd in McKay, David (2001) American Politics & Society, Oxford: Blackwell Publishers Ltd, p. 17. 
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heeft gehad en heeft gehouden. Dit idee wordt goed verwoord door Gunnar Myrdal. 
Myrdal wijst in zijn boek The American Dilemma uit 1944 op de raciale, religieuze, 
etnische, regionale en economische heterogeniteit van de Verenigde Staten. Hij stelt 
daarbij dat er iets moest zijn dat de Amerikanen bindt. Dat „iets‟ noemt Myrdal „het 
Amerikaanse credo‟ en omschrijft hij als „een sociaal ethos, een politiek geloof.‟230 
  In de tweede plaats leeft de mythe voort dat „de Amerikaanse droom‟ altijd voor 
iedereen open heeft gestaan en iedereen dezelfde kansen heeft gekregen om deze 
„droom‟ te verwezenlijken. In de derde plaats wordt duidelijk hoe belangrijk „de 
Amerikaanse droom‟ voor de Amerikaanse culturele identiteit is. Dit brengt ook met 
zich mee dat de waarden waar „de Amerikaanse droom‟ voor staan sowieso als positief 
moeten worden gezien. „De Amerikaanse droom‟ heeft niet alleen een descriptief 
karakter, maar zeker ook een prescriptieve kant. Het streven naar een leven volgens „de 
Amerikaanse droom‟ wordt niet alleen gezien als het fundament voor het Amerikaan 
zijn, het is ook de kern van hoe Amerikanen moéten zijn. Het niet handelen naar de 
waarden waar „de Amerikaanse droom‟ voor staat wordt als un-American conduct gezien. 
 
 

4.1.1 Niveaus van Culturele Identiteit: Espoused Values and Beliefs 

 
De verschillen in accenten en tegenstellingen over de waarden waar de Amerikaanse 
culturele identiteit op is gebaseerd zien we vooral terug in de manier waarop in de 
literatuur inhoud wordt gegeven aan „de Amerikaanse droom.‟ Myrdal legt bijvoorbeeld, 
als hij het over de invulling van het Amerikaanse credo heeft, vooral de nadruk op een 
idealistische invulling van de begrippen individualisme, gelijkheid en vrijheid. Zo spreekt 
hij over „wezenlijke waardigheid van de individuele mens, de fundamentele gelijkheid 
van alle mensen en de bepaalde onvervreemdbare rechten op vrijheid, rechtvaardigheid 
en eerlijke kansen.‟231 
  Ook de Amerikaanse antropoloog Clyde Kluckhohn laat zich in dergelijke termen uit 
over de kernelementen van wat hij de „impliciete Amerikaanse levensovertuiging‟ 
noemt, die ten grondslag ligt aan „de Amerikaanse droom‟. Volgens Kluckhohn gaat het 
om “vertrouwen in het rationele, een behoefte aan moralistische rationalisatie, 
optimistische overtuiging dat rationele inspanning van waarde is, romantisch 
individualisme en de cultus van de gewone man, een hoge waardering voor verandering 
– waarmee men gewoonlijk bedoelt „vooruitgang‟ – het bewust najagen van 
genoegens.”232 
  De nadruk op de mogelijkheid tot individualistische zelfontplooiing krijgt bij een 
aantal andere auteurs een duidelijk materialistische invulling. Zo schrijven Maryanne 
Kearney Datesman, Joanne Crandall en Edward N. Kearney in het tekstboek The 
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American Way: An Introduction to American Culture over zes basiswaarden als zij het hebben 
over „de Amerikaanse droom.‟ Deze waarden zijn: individuele vrijheid, self-reliance, 
gelijkheid van mogelijkheden, onderlinge concurrentie, materiële welvaart en hard 
werken.233 Seymour Martin Lipset noemt in zijn standaardwerk American Exceptionalism 
dat “the American Creed can be descripted in five terms: liberty, egalitarianism, 
individualism, populism, and laissez-faire.”234 
  Een zeer expliciete uitleg van de materialistische interpretaties van „de Amerikaanse 
droom‟ wordt gegeven door het neoconservatieve kopstuk Robert Kagan. Kagan 
schrijft in zijn boek Dangerous Nation dat “the endless supply of land on the continent 
meant that no one, except the slave, was condemned to spend a life in the employ of 
someone else. Men earned wages only until they had enough money to buy land and 
move away. This was the original “American Dream,” one that Abraham Lincoln was 
still extolling (…): the opportunity of every white male American to abandon a wage 
earner‟s life for the independent life of the landowner.”235 
  Dit motief achter het nastreven van „de Amerikaanse droom‟ wordt eveneens 
verwoord door de revisionistische historicus Gabriel Kolko in zijn boek Main Curents in 
Modern American History. Kolko schrijft daarin dat “few leave their homelands willingly, 
and the notion that Europe‟s hungry and oppressed came to the United States because 
of its social or intellectual virtues may be good ideology but its poor history.”236 Los van 
het feit of deze „droom‟ in de praktijk ook zo goed te verwezenlijken was als vaak wordt 
gesuggereerd – the slave is immers uitgesloten van deze droom – is dit wel een invulling 
van „de Amerikaanse droom‟ die sterk leeft en een belangrijk onderdeel uitmaakt van de 
Amerikaanse culturele identiteit. De suggestie is immers dat als je maar hard werk, je 
individuele kansen grijpt en in God gelooft, „de Amerikaanse droom‟ voor een ieder 
binnen handbereik ligt. 
 
Kolko heeft nog een tweede materialistische invulling van „de Amerikaanse droom‟ 
zoals die vooral door de armere immigranten werd beleefd. Hij spreekt namelijk over 
een „dream of return.‟ In de woorden van Kolko: “For most of the „new immigrants‟ of 
the post-1890 period from Southern and Eastern Europe, the United States was but a 
temporary stopping place, however long they were to remain in fact.”237 Zo haalt Kolko 
bijvoorbeeld het in de Verenigde Staten uitkomende blad Il Proletario aan waarin gesteld 
wordt dat “Italians come to America with the sole intention of accumulating money 
(…) Their dream, their only care is the bundle of money (… ) which will give them, 
after twenty years of deprivation, the possibility of having a mediocre standard of living 
in their native country.”238 
  Dat deze droom om terug te keren niet alleen gold voor de Italianen mag wel blijken 
uit de volgende passage uit de studie van Ronald Takaki Strangers From a Different Shore. 
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Takaki stelt dat “actually, immigrants from Europe returned to their homelands in 
sizable numbers. Between 1895 and 1918 (…) 55 percent and as many Englishmen 
returned home as left for the United States; the proportion was 46 percent for the Scots 
and 42 percent for the Irish. The rate of return migration was very high for many 
groups of European sojourners – 40 percent for Polish and 50 percent for Italians.” 
Takaki schrijft dat “most Italians remain[ed] in the United States from two to five 
years.” En over de Griekse immigranten schrijft hij dat “Greek migration reflected a 
similar return pattern. Of the 366,454 Greeks who arrived in America between 1908 
and 1923, 46 percent returned to Greece.”239 
  Jeremy Rifkin gaat in zijn invloedrijke boek The European Dream uitgebreid in op de 
kenmerken van „de Amerikaanse droom.‟ Als eerste noemt hij daarbij het streven naar 
vrijheid. Het Amerikaanse ideaal van vrijheid definieert Rifkin echter „als de wens om 
autonoom te kunnen handelen op basis van zekerheid.‟240 Het belangrijkste element 
hierbij is dat men controle heeft over de eigen situatie. Een dergelijke vorm van 
controle staat volgens hem in directe relatie met bezit en materiële welvaart. 
  Een tweede element van „de Amerikaanse droom‟ is volgens Rifkin het geloof dat men 
door hard te werken de pursuit of happiness kan bereiken.241 
  Rifkin voegt nog een derde element toe aan „de Amerikaanse droom‟ en dat is het 
godsdienstige karakter van dit credo. Rifkin stelt dat “we are the most devoutly religious 
people of any advanced nation in the World.”242 Belangrijk gegeven bij de invloed van 
de religieuze moraal op de Amerikaanse culturele identiteit is volgens Rifkin het 
uitgangspunt dat Amerika „God‟s own country‟ is. 
  Rifkin wijst op de grote verschillen tussen de religiositeit in de Verenigde Staten en in 
Europa. Hij schrijft “what our European friends seem to miss is that it [the very notion 
that God has made of us a chosen people and our nation a promised land] is the very 
element of the American Dream that has been the driving engine behind the American 
sense of confidence (…) that each of us can „move mountains‟ as long as God is on our 
side.”243 Rifkin geeft de consequenties voor beleid als volgt weer: “because of our deep 
religious conviction that there are absolute and knowable guidelines about what 
constitutes good and evil and these guidelines never waver, regardless of the 
circumstances, we tend to see the world itself as a battleground where good and evil 
forces are continually at play. For that reason, our foreign policy has always been 
constructed, at least in parts, as an unfolding moral saga pitting the forces of good 
versus evil. Other countries might see our military invention in more material terms, 
believing that for Americans, like others, self-interests and utilitarian gain are the prime 
movers. That may be. But, at least as far as justifying war, it has always been sold as a 
struggle against evil.”244 
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Bovengenoemde auteurs verschillen weliswaar van mening over welke precieze waarden 
fundamenteel zijn voor de Amerikaanse cultuur; ze hebben overwegend gemeen dat ze 
zich positief uitlaten over deze kernwaarden en dat ze het betreuren als deze verloren 
zouden gaan. De expliciet geuite waarden waarop de culturele identiteit van Amerika is 
gebaseerd, moeten volgens een aantal auteurs in stand blijven. Zo stelt bijvoorbeeld 
John Needleman dat “we need to reclaim these symbols before they are destroyed by 
narrow „realism‟ or naïve „idealism‟. (…) We need to remythologize the idea of 
America.”245 
  Al deze auteurs geven niet alleen aan waar volgens hen de Amerikaanse cultuur op is 
gebaseerd, maar waarschuwen ook voor wat er allemaal verloren gaat als de 
Amerikaanse cultuur haar kernwaarden verliest. Hun angst is kennelijk niet ongegrond. 
Blijkbaar is het Amerikaanse credo en de verwezenlijking van „de Amerikaanse droom‟ 
niet meer zo hecht als het geweest is. 246 Auteurs als Rifkin schrijven het verlies van de 
eigen culturele waarden vooral op conto van de interne dynamiek van de eigen 
samenleving. 
  Dit ligt anders bij een groep auteurs die de oorzaak van de vermeende teloorgang van 
de Amerikaanse kernwaarden legt bij de invloed van andere culturele waardepatronen. 
Waardepatronen die volgens hen te veel ruimte krijgen en een gevaar vormen voor de 
traditionele culturele waarden. Een van de meest uitgesproken vertegenwoordigers van 
deze groep is de eerder aangehaalde Samuel P. Huntington. Niet alleen staat Huntington 
uitgesproken positief tegenover de Amerikaanse culturele grondwaarden, hij is ook van 
mening dat deze tegen erosie moeten worden beschermd. Zo stelt Huntington dat 
“Amerikanen van alle rassen en etniciteiten zouden kunnen proberen hun kerncultuur 
nieuwe stimulansen te geven. Dit zou een nieuw vertrouwen betekenen in een Amerika 
als een diep religieus land, dat diverse godsdienstige minderheden herbergt, dat aan 
protestantse waarden hecht, dat Engels spreekt, dat het Europese erfgoed beschermt en 
dat zich verbindt aan de principes van het credo.”247 
  Lang niet alle auteurs die de Amerikaanse cultuur en de politieke en economische 
consequenties daarvan beschrijven en analyseren, staan echter positief tegenover de 
vermeende kernwaarden waar deze cultuur voor staat. Uitgesproken kritisch ten 
opzichte van het Amerikaanse credo zijn bijvoorbeeld Ziauddin Sardar en Merryl Wyn 
Davies. In de boeken met de weinig aan de verbeelding overlatende titels als American 
Dream, Global Nigthmare en Why do People Hate America? poneren zij de stelling dat de 
Amerikaanse waarden als legitimering dienen om andere volkeren en landen politiek te 
onderdrukken en economisch uit te buiten. Als logisch uitvloeisel hiervan is dit volgens 

                                         
245 Needleman, Jacob (2002) The American Soul: Rediscovering the Wisdom of the Founders. New York: Jeremy P. Tarcher / 
Putnam, p. 13. 
246 Een van de eerste die aangaf dat de traditionele waarden van individualisme aan erosie onderhevig waren was David 
Riesman. Riesman poneerde, in zijn in 1950 verschenen boek The Lonely Crowd, de stelling dat het Amerikaanse 
individualisme niet meer was gebaseerd op het heilige geloof in eigen kracht maar dat men zich vooral richtte op wat 
anderen dachten. Zie in Riesman, David (2001, 1961) The Lonely Crowd. New Haven: Yale University Press. Zie verder 
Putnam, Robert D. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community. New York: Simon & Schuster. 
Putnam beschrijft uitgebreid hoe het traditionele element van civil society in de Verenigde Staten aan erosie onderhevig is. 
Ook Francis Fukuyama wijst op dit gevaar. Zie in Fukuyama, Francis (1995) Trust: The Social Virtues and the Creation of 
Prosperity. New York: Free Press Paperbacks/Simon & Schuster. 
247 Huntington, Wie zijn Wij?, pp. 31-32. 



83 
 

Sardar en Davies precies de reden waarom Amerikanen – en de culturele waarden waar 
ze zich zo op voorstaan - door anderen worden gehaat.248 
  Benjamin Barber kan eveneens gerekend worden tot het kamp auteurs dat 
fundamentele kritiek heeft op de consequenties die het Amerikaanse credo heeft voor 
anderen. Maar waar Sardar en Davies zich vooral afzetten tegen de gevolgen van de 
uitgangspunten waarop „de Amerikaanse droom‟ is gebaseerd, laat Barber zien dat de 
culturele basisassumpties waarop dit credo is gebaseerd kritisch moeten worden 
bekeken. Zo beargumenteert Barber in zijn boek Het Rijk van de Angst dat self-reliance en 
individualisme, waar de Amerikanen zo hoog van opgeven, voor een groot deel zijn 
gebaseerd op de grondhouding van de angst om alles kwijt te raken. Het is die angst die 
volgens Barber de kern is van de Amerikaanse culturele identiteit en het is die angst die 
ten grondslag ligt aan strategische besluitvorming die gericht is op „aanvallen voordat we 
worden aangevallen.‟249 
 
Ten slotte is er nog een kanttekening te plaatsen bij de vermeende invulling van „de 
Amerikaanse droom‟ waar weinig aandacht aan wordt besteed. Een van de 
uitgangspunten is namelijk dat deze „droom‟ staat voor de mogelijkheid die het land 
biedt aan een ieder om een nieuw leven te beginnen en dat iedereen ook welkom is. 
  Maar waar de blanke kolonisten en immigranten gaandeweg in steeds ruimere mate 
gebruik konden maken van hun democratische rechten lag dat heel anders voor andere 
etnische groeperingen als de inheemse Indianen, de Afrikaans-Amerikanen en de latere 
immigrantengroepen zoals de Chinezen en de immigranten uit Oost-Europa en Azië die 
van niet-Kaukasische afkomst waren. Over mogelijke democratische burgerrechten van 
de inheemse Indiaanse bevolking werd niet eens gesproken tijdens het vastleggen van de 
Grondwet. Dat is op zich niet zo gek omdat de Indianen helemaal niet als Amerikaanse 
burgers werden gezien. De eerste minister van Oorlog, Henry Knox, verwoordde de 
positie van de Indianen als volgt: “The independent nations and tribes of the Indians 
ought to be considered as foreign nations, not as the subjects of any particular state.”250 
  Minstens even schrijnend is het dat de zwarte slavenbevolking in de Grondwet totaal 
werd buitengesloten van „democratische‟ of welke andere burgerrechten dan ook. 
Francis D. Adams en Barry Sanders laten in hun boek Alienable Rights overduidelijk zien 
dat dat niet was omdat de slavernij niet ter discussie stond. Het tegenovergestelde was 
volgens hen het geval. Zo schrijven zij dat “slavery had been the delegates overriding 
preoccupation.”251 
  De twee belangrijkste geschillen waar het in verband met de slavernij tijdens de 
onderhandelingen over de Grondwet over ging waren allereerst de kwestie of slavernij 
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niet sowieso verboden moest worden en vervolgens welke democratische rechten er 
eventueel aan de Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep moesten worden toegekend. 
Voor de zuidelijke staten was afschaffing van de slavernij absoluut onbespreekbaar. 
Ondanks tegenstand van noordelijke afgevaardigden werd uiteindelijke besloten dat 
slavernij in de zuidelijke staten toegestaan zou blijven. In de praktijk bleek dat de 
slavernij ten zuiden van de zogeheten Mason-Dixon-lijn, op de 39ste noorderbreedte 
graad, de gangbare praktijk zou blijven, terwijl ten noorden van die lijn slavernij niet zou 
worden toegestaan.252 Dat de Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep volledig werd 
uitgesloten van rechten was volgens Adams en Sanders dan ook te wijten aan het feit 
dat de noordelijke afgevaardigden, die tegen de slavernij waren, “were willing to trample 
on the human rights of the black population.”253 
  Slavernij werd dus toegestaan in de nieuwe natie en democratische rechten werden niet 
aan deze bevolkingsgroep toegekend. Het enige waar uitgebreid over onderhandeld 
werd, was over de mate waarin de slaven meetelden als aantal van de bevolking van de 
respectievelijke staten waarin ze leefden. Die kwestie was van belang omdat de 
verhoudingen in het Huis van Afgevaardigden werden bepaald op basis van het aantal 
inwoners per staat. Het wel of niet meetellen van de slaven, als onderdeel van de 
bevolking, had dus grote gevolgen voor de stemverhouding in het Huis van 
Afgevaardigden. De uiterste cynische figuur ontstond dat terwijl slaven geen enkele 
rechten kregen, besloten werd dat iedere slaaf voor 3/5 persoon meetelde bij het 
inwonersaantal van de staat waarin hij of zij woonde. 
  Zo bleef een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking - bij de eerste officiële 
census in 1790 bleek dat maar liefst 20 procent van de bevolking van Afrikaans-
Amerikaanse afkomst was – bij voorbaat uitgesloten van „de Amerikaanse droom.‟ Dat 
wil niet zeggen dat ze geen „dream‟ hadden. Allerminst: maar „de droom‟ van de Afro-
Amerikaanse bevolking was in eerste instantie het verkrijgen van burgerrechten. 
Invulling geven aan de tweede droom, namelijk aan de pursuit of happiness, bleef lang 
buiten bereik. 
  Dat de Afrikaans-Amerikaanse inwoners van de Verenigde Staten een heel ander idee 
hadden over de invulling van „de Amerikaanse droom‟ en de waarden die daarbij horen 
wordt goed verwoord door Seymour Martin Lipset in zijn boek American Exceptionalism. 
Lipset schrijft dat “the situation of African Americans has been qualitatively different 
from that of any other racial or ethnic minority in the United States. African Americans 
did not come willingly to this country seeking reprieve from poverty or discrimination; 
they were, rather, forced into the status of an underclass facing racism from the start. 
Being defined either dé jure or dé facto as a caste for most of their history, blacks, like 
European workers, are much more likely than whites to respond to group-related, 

                                         
252 De Mason-Dixon-lijn was tussen 1763 en 1767 vastgelegd door de landmeters Charles Mason en Jerimah Dixon om een 
einde te maken aan de geschillen tussen de staten Delaware, Maryland, Pennsylvania en West Virginia (toen nog onderdeel 
van Virginia). De lijn werd de symbolische grens tussen het Noorden en het Zuiden. De naam Dixie voor het Zuiden heeft 
overigens niets te maken met de naam Dixon, maar slaat op het populaire liedje „Dixie‟ dat een onofficieel volkslied voor 
de zuidelijke staten werd. Ingewikkelder bleek de kwestie hoe in de toekomst slavernij wel of niet zou worden toegestaan in 
nieuw te vormen staten zowel ten westen als ten noorden en zuiden van die lijn. Deze kwestie zou nog meerdere malen tot 
explosieve situaties leiden, zoals in het geval van het Missouri-compromis uit 1820, en de respectievelijke toetredingen van 
nieuwe staten zoals bijvoorbeeld Texas (1845), Californië (1850) en Kansas (1861). 
253Adams, Alienable Rights, p. 51. 
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rather than individually oriented values. They are thus the great exception to the 
American Creed, to American ideological exceptionalism.”254 
  Het waren niet alleen de Indianen en de Afrikaans-Amerikanen die middels de wet 
werden uitgesloten van deelname aan „de Amerikaanse droom.‟ Eenzelfde situatie gold 
ook voor alle latere immigranten die niet voldeden aan de wettelijke voorwaarden om 
voor burgerrechten in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarden was dat 
men van Kaukasisch etnische en protestantse afkomst was. Dat „protestants‟ liet men 
vallen, maar aan het „blank,‟ werd bij de Naturalisatie Wet van 1790 halsstarrig 
vastgehouden. Ronald Takaki merkt in zijn studie Strangers From a Different Shore op dat 
vooral de Aziatische en dan in het bijzonder de Chinese immigranten stelselmatig 
werden buitengesloten van „de Amerikaanse droom.‟ De Chinezen hebben aanhoudend 
te maken gehad met vergaande rechtsongelijkheid, onverholen racisme en zelfs met 
diverse vormen van direct tegen hen gericht geweld.255 Ik zal hier later in paragraaf 4.5. 
uitgebreid op terugkomen. 
 
 

4.1.2 Niveaus van Culturele Identiteit: Artefacts, Symbolen, Helden en 
Rituelen 

 
Schein‟s idee over niveaus van culturele identiteit bestaat naast de hierboven uitgebreid 
aan bod gekomen espoused beliefs en values eveneens uit zichtbare artefacts en behavior. Dit 
idee sluit aan bij het Ui-model van Hofstede. Hofstede spreekt, als hij het over de 
zichtbare delen van een cultuur heeft, over symbolen, helden en rituelen. Het voert in 
het kader van deze studie te ver om al te uitgebreid op deze culturele fenomenen in te 
gaan. Hieronder geef ik schematisch aan hoe we naar deze fenomenen kunnen kijken. 
In de rest van de tekst zal ik deze elementen slechts gebruiken als voorbeelden. 
  Als we het hebben over artefacts die typerend zijn voor de Amerikaanse culturele 
identiteit en de symboolfunctie die deze hebben, zijn de dollar, de Amerikaanse vlag, de 
adelaar en het volkslied wel de elementen die de meeste betekenis hebben. Enige 
nuancering is echter op zijn plaats. Zo geldt dat de Amerikaanse vlag en de 
bijbehorende Pledge of Allegiance een symboolfunctie van nationale eenheid zijn.256 De 

                                         
254 Lipset, American Exceptionalism. p. 113. 
255 In sommige gevallen werd ook officieel kenbaar gemaakt dat Chinezen geen recht hadden op juridische bijstand en als 
het al tot een rechtszaak kwam ging het algemeen gebruikte gezegde op „you don‟t stand a Chinaman‟s change.‟ Zie voor de 
discriminatie tegen de Chinese bevolking behalve Takaki, Strangers From a Different Shore ook Takaki, A Different Mirror en 
onder andere Verhagen, Frans (2006) The American Way: Wat Nederland kan leren van het meest succesvolle immigratieland. 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers. 
256 De Pledge of Allegiance is de eed van trouw aan de vlag van Amerika en aan de waarden waar de Verenigde Staten voor 
staan. De oorspronkelijke tekst van de eed luidde: „I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the 
Republic for which it stands.‟ In 1943 is door het Hooggerechtshof vastgesteld dat deze eed niet kan worden afgedwongen. 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is toegevoegd „One nation, under God.‟ Over dat „under God‟ zijn de meningen 
echter ten zeerste verdeeld. Aan de ene kant zijn er de evangelicans, die zouden willen dat die toevoeging ook in de Grondwet 
wordt opgenomen. Aan de andere kant zijn er de liberalen die dat een flagrante schending vinden van waar het Eerste 
Amendement voor staat, namelijk dat de Verenigde Staten een seculiere staat is, waarin een ieder vrij is om te geloven naar 
eigen goeddunken. Zie voor dit verschil in Silberstein, Sandra (2004) War of Words: Language, Politics and 9/11, London: 
Routledge, pp. 107-126. 
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vlag en de kleuren van de vlag lijken onomstreden maar zijn dat niet helemaal.257 De 
Stars and Stripes brengt zeker in combinatie met het bijpassende Union-uniform een 
duidelijke Yankee-associatie met zich mee en wordt in delen van het Zuiden gezien als 
een regelrechte aanval op de eigen culturele identiteit.258 
  In een aantal gevallen lijkt het er op alsof Amerika collectief zijn grote helden uit het 
verleden en hun daden eert. Vooral de zogeheten founding fathers staan zonder twijfel op 
een onaantastbaar voetstuk. Bij de founding fathers geldt deze verering echter vooral als 
collectief en als mythe voor het vastleggen van een cultureel fundament. Als we naar de 
individuele founding fathers kijken, ligt het beeld genuanceerder. Erkende founding fathers als 
Thomas Paine, Aaron Burr en Patrick Henry waren bij hun leven al zeer omstreden en 
enkele van de 55 ondertekenaars van de Grondwet bleven tot de dag van vandaag 
relatief onbekende en onbetekenende figuren. 
  Als „helden‟ komen zeker ook de presidenten van de Verenigde Staten in aanmerking. 
De Amerikanen plaatsen hun presidenten overwegend op een voetstuk en zien het 
presidentschap als de ultieme verwezenlijking van „de Amerikaanse droom‟ toch is de 
historische waardering voor de meeste presidenten niet onomstreden. Zo komt uit een 
onderzoek onder historici naar voren dat de waardering voor slechts 9 van de 43 
presidenten zeer hoog is, maar geldt voor geen van deze, behalve voor George 
Washington, dat ze onomstreden zijn.259 
  De andere categorie „helden‟ die in de Verenigde Staten op een voetstuk wordt 
geplaatst zijn degenen die opklimmen van rags to riches. De waardering voor self made 
entrepreneurs, zoals bijvoorbeeld Cornelis Vanderbilt, kende echter ook zijn keerzijde. 
Zo werd de periode, die zich grofweg uitstrekt van het midden van de 19de eeuw tot 
aan het begin van de 20ste eeuw waarin deze entrepreneurs hun enorme kapitalen 
verdienden, de Gilded Age genoemd.260 Niet geheel toevallig is deze periode van de 
hoogtijdagen van het ongebreidelde kapitalisme ook de bakermat van het 

                                         
257 De symboolfunctie van de Amerikaanse vlag bleek ook duidelijk na de aanslagen van 9/11. Zo nam de verkoop van de 
Amerikaanse vlag enorm toe en waren bijvoorbeeld de kleren van het merk Tommy Hilfiger, waarbij de Amerikaanse 
driekleur rood, wit en blauw altijd een prominente rol speelt, niet aan te slepen. Zie voor de symboolfunctie van de vlag na 
2001 bijvoorbeeld in Silberstein,War of Words, pp. 107-126. 
258 Het heeft dan ook heel lang geduurd voordat de noordelijke vlag door de zuidelijke staten werd geaccepteerd. Een 
aantal staten, zoals Texas, met zijn Lone Star-vlag, en Mississippi houdt nog altijd vast aan de traditie van de eigen vlag. De 
Texaanse vlag is bijvoorbeeld in 1839 ingevoerd toen Texas nog een onafhankelijke staat was en de vlag is gebleven na 
inlijving van Texas in de Verenigde Staten. De vlag van Mississippi is in 1894 ingevoerd en is een directe kopie van het 
banier van de zuidelijke staten uit de burgeroorlog. Deze oude vlag werd in 2001 per referendum verkozen met een 
meerderheid van maar liefst 65 procent verkozen. 
In andere zuidelijke staten waar men uiteindelijk wel afstand heeft genomen van de oude vlag ging dit vaak niet zonder slag 
of stoor. Zo leidde de invoering van een nieuwe vlag in Georgia in het jaar 2001 tot felle protesten. Aanhangers van de 
oude vlag kwamen in zuidelijke battledress bijeen om hun afschuw over de wijziging te uiten. In juni 2000 was de staat Zuid-
Carolina Georgia voorgegaan, maar niet zonder dat er grote druk op de staat was uitgeoefend door de NAACP (The 
Nacional Association for the Advancement of the Coloured People) en andere zwarte organisaties, die dreigden met 
toeristische boycots. Tot dat moment was deze staat de enige geweest die nog integraal het Southern Cross, het symbool voor 
de zuidelijke staten in de burgeroorlog, had gevoerd. Zie voor de strijd over de vlag onder andere in Bruin, Paul de (2003) 
God, haat en geweren: Het Amerika van de Bush-dynastie. Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet. 
259 Zie voor de waardering van alle Amerikaanse presidenten en onder andere in Verhagen, Frans (2007) Het ABC van de 
Amerikaanse verkiezingen: De beste wint nooit. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers. 
260 The Gilded Age is een term afkomstig van Mark Twain en Charles Dudley Warner en was de titel van hun gelijknamige 
boek uit 1873. De term komt uit King John van Shakespeare waarin wordt gerefereerd aan „het vergulden van een lelie‟ en dit 
wordt gezien als toppunt van verkwisting. Dit is ook het beeld dat voor die periode in de Amerikaanse geschiedenis opgaat. 
Het was de tijd van de superrijke zoals Vanderbilt, Carnegie, Morgan en Rockefeller.  
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progressivisme en het populisme in de Verenigde Staten. Deze twee stromingen hadden 
fundamentele kritiek op de waarden waar de Gilded Age en de opkomst van het 
grootkapitaal voor stond.261 Zelfs voor nationale feestdagen, zoals Thanksgiving Day, 
Independence Day en Memorial Day geldt dat ze niet bij iedereen in de Verenigde Staten 
dezelfde culturele waarden vertegenwoordigen.262 
  Deze lijst van symbolen, helden en rituelen die voortkomen uit de geschiedenis van de 
Verenigde Staten en een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de culturele 
identiteit, maar waar op verschillende manieren naar gekeken wordt en waarden aan 
wordt toegekend door verschillende groepen uit de samenleving, kan makkelijk worden 
uitgebreid. Zoals gezegd voert dat veel te ver en valt buiten het doel van mijn studie. Ik 
zal in het verloop van deze studie dit soort „oppervlakkige‟ elementen van de 
Amerikaanse culturele identiteit slechts gebruiken als illustratie. 
 
 

4.1.3 Conclusie 

 
Wat deze uitstap naar de Grondwet, de Bill of Rights en de verschillende invullingen van 
„de Amerikaanse droom‟ aangeeft, is dat de Amerikanen deze documenten en dit credo 
onmiskenbaar zien als de fundamenten van hun culturele identiteit. Maar waar het om 
gaat, is dat men van het begin af aan verschillende ideeën had over wat er in de 
Grondwet en de Bill of Rights moest komen te staan en welke waarden daarmee werden 
vertegenwoordigd en dat die verschillen van mening nog altijd bestaan. 
  Eenzelfde beeld komt naar voren uit een nadere beschouwing van de zichtbare 
onderdelen van de Amerikaanse culturele identiteit, zoals de artefacts, de helden en de 
rituelen. Ook hier geldt dat een aantal daarvan zeker een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij de vorming van de culturele identiteit maar of we daarbij kunnen spreken van één 
culturele identiteit is hoogst twijfelachtig. 
  De gemeenschappelijk gedragen culturele identiteit gaat minder diep dan op het eerste 
gezicht lijkt. Dat laatste is in ieder geval de stelling van bijvoorbeeld Sandra Silberstein 
die in haar boek War of Words het overdadige gebruik van typische Amerikaanse 
artefacts niet ziet als een uiting van een diepgewortelde identiteit, maar juist als een 
poging om houvast te vinden bij herkenbare symbolen. Silberstein wijst hierbij 
bijvoorbeeld op de „I Am America‟ campagne die vlak na de aanslagen van 2001 op de 
televisie werd getoond. In een serie spotjes werden foto‟s vertoond van doorsnee 
Amerikanen, man, vrouw, blank, zwart, oud en jong. De boodschap was „united we stand.‟ 
Volgens Silberstein spreekt hier vooral uit dat dat beeld in zo‟n periode van crisis ook 
weer herbevestigd moest worden. Blijkbaar, zo stelt zij, is dat geen vanzelfsprekende 
gedachte.263 Silberstein volgt daarbij de argumenten van Benedict Anderson die 
verklaart dat iedere natie bestaat uit imagined communities. In die visie bestaat Amerika uit 

                                         
261 Zie bijvoorbeeld in Hofstadter, Richard (1955) The Age of Reform. New York: Vintage Books/Random House. 
262 Zie hiervoor in De Bruin, God, Haat en Geweren. 
263 Silberstein, War of Words. Zie vooral het hoofdstuk „Selling America‟ pp. 107-126. 
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zeer losse communities die om een natie te zijn zichzelf keer op keer moet heruitvinden 
door te appelleren aan nationale symbolen.264 
  Eenzelfde argumentatie dat de vele culturele symbolen die het land kent eerder een 
teken van het ontbreken van eenheid zijn dan dat ze daar een bevestiging van zijn, komt 
ook naar voren in de ideeën van Edward T. Hall. Zo noemt Hall de Verenigde Staten in 
zijn boek The Hidden Dimension als voorbeeld van een low context culture. De culturele 
identiteit van de Verenigde Staten is in die opvatting van Hall weinig diepgaand en in 
vele gevallen artificieel.265 
 
Uit bovenstaande analyse blijkt dat de espoused beliefs niet overal in de Verenigde Staten 
dezelfde zijn en dat de verschillende artefacts, symbolen, helden en rituelen niet overal 
gelijk zijn of voor dezelfde waarden staan. Dit beeld dat in de Verenigde Staten over 
fundamentele zaken verschillend gedacht wordt is ook de conclusie van de studie van 
James Patterson en Peter Kim. In hun boek The Day America told the Thruth: What People 
Really Believe About Everything That Really Matters tonen zij aan dat deze verschillen niet 
alleen overduidelijk bestaan, maar dat die verschillen ook vooral regionaal bepaald 
zijn.266 
  De conclusie moet dan ook zijn dat terwijl het schijnbaar lijkt dat we kunnen spreken 
over zoiets als dé Amerikaanse culturele identiteit, bij nadere beschouwing dit beeld 
moet worden genuanceerd. Het lijkt eerder dat we kunnen stellen dat bij de interpretatie 
van de Grondwet, de Bill of Rights en de invulling van het credo van „de Amerikaanse 
droom‟ verschillende bloedgroepen zijn te onderscheiden die ieder vanuit de eigen 
invulling van achterliggende basisassumpties inhoud geven aan de elementen van de 
Amerikaanse culturele identiteit. 
  In het volgende hoofdstuk zal ik dit punt centraal stellen. Als er sprake is van 
verschillende uitingen van culturele identiteit, gebaseerd op verschillende dieperliggende 
waarden, waar komen deze verschillen dan vandaan, wanneer en hoe zijn ze manifest 
geworden en vooral ook welke invloed hebben deze verschillen dan uitgeoefend op het 
strategisch besluitvormingsproces? 
 
 

4.2 Verschillende Theses over de Oorsprong van de Amerikaanse 
Culturele Identiteit 

 
In grote lijnen zijn de theorieën over het ontstaan van de Amerikaanse culturele 
identiteit in drie hoofdcategorieën te verdelen. In de eerste plaats zijn er de theorieën 
die stellen dat de culturele identiteit van de Amerikanen een erfenis is van de 
waardepatronen die door de kolonisten en de latere emigranten zijn meegenomen uit 
hun land of regio van afkomst. Deze hypothese wordt omschreven als de Germ-these. 

                                         
264 Anderson, Benedict (2006, new edition), Imagined Communities, London: Verso. 
265 Zie in Hall, Edward T. (1990) The Hidden Dimension. New York: Anchor Books. 
266 Patterson, James and Kim, Peter (1991) The Day America Told the Truth: What People Really Believe About Everything That 
Really Matters. New York: Prentice Hall. 
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  De hoofdstroming van deze Germ-these is wat ik de White Anglo-Saxon Protestant-these of 
Wasp-these noem. Deze variant gaat er van uit dat van alle verschillende waardepatronen 
die naar Amerika zijn overgekomen die van de blanke en Brits-protestantse kolonisten 
dominant zijn en feitelijke de basis hebben gelegd voor de culturele identiteit van het 
land. Het uitgangspunt van deze these is verder dat de germs van de kolonisten van 
andere etnische afkomst zich, zeker in de eerste twee eeuwen, moeiteloos voegden in 
het culturele waardepatroon van de eerste Brits-protestantse kolonisten. 
 
De tweede categorie theorieën waarin men zich uitlaat over het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit die stelt dat het juist niet de oorspronkelijke volksaard 
van de kolonisten en latere emigranten zijn geweest die bepalend waren voor de 
ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit. Wat volgens aanhangers van deze 
theorieën de doorslag heeft gegeven bij de vorming van het typisch Amerikaanse 
waardestelsel is de interactie tussen de diverse groepen kolonisten en latere emigranten 
en vooral ook hun ervaringen met de unieke omstandigheden en de maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen op het nieuwe continent. 
  Ik zal deze these de Interactie-these noemen. Hierbij zijn drie varianten te onderscheiden. 
De eerste these, die interactie als uitgangspunt neemt, is de zogeheten Frontier-these. In 
deze these gaat men er van uit dat één specifieke factor kenmerkend was voor de 
vorming van de Amerikaanse culturele identiteit. Deze alles bepalende factor was de 
manier waarop de omstandigheden in de frontier inwerkten op de psyche van de nieuwe 
bewoners van het Noord-Amerikaanse continent. 
  De tweede variant is de zogeheten Migratie-these. Volgens deze these zijn mensen altijd - 
gedwongen of uit vrije keuze - op zoek om zich te vestigen op die plaatsen die de 
mogelijkheid bieden op een zo goed mogelijke toekomst. In die zin stelt deze these dat 
de kolonisatie van het Noord-Amerikaanse continent in een brede historische context 
moet worden geplaatst. 
  De derde variant is wat men wel de Moderniserings-these noemt. Als uitgangspunt geldt 
bij deze these dat cultuur niet statisch is, maar zich voortdurend aanpast aan de nieuwe, 
vooral economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden. De modernisering 
waar in deze these aan gerefereerd wordt moet daarbij gezien worden als de 
ontwikkeling en de dynamiek van het kapitalisme. 
 
De derde categorie theorieën stelt dat de culturele waarden waarvoor de Verenigde 
Staten staan het resultaat zijn van een groter plan. Een plan dat zelfs als laatste fase van 
de culturele geschiedenis kan worden gezien. Ik zal deze categorie in algemene termen 
de Manifest Destiny-these noemen. Deze Manifest Destiny-these kent drie hoofdvarianten. 
  In de eerste plaats is er het uitgangspunt dat de Verenigde Staten begonnen zijn als 
religieus experiment en dat de waarden die daarbij een rol speelden fundamenteel zijn 
voor de Amerikaanse culturele identiteit. Deze these zal ik de Providential History-these 
noemen. 
  De tweede variant is de zogeheten Verlichtings-these. Het belangrijkste element van het 
Verlichtingsdenken zoals dat in de Verenigde Staten dominant is wordt gekenmerkt 
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door het uitgangspunt dat de waarden die het fundament vormen van culturele identiteit 
van de Verenigde Staten self-evident zijn. 
  De derde variant is de Sociaal-Darwinisme-these. Het uitgangspunt van deze these is dat er 
een natuurlijke rangorde bestaat in culturele waardesystemen en dat het waardestelsel 
dat in de Verenigde Staten dominant is superieur is aan ieder ander systeem. 
 
 

4.3 De Germ-these. Uitgangspunten van de Culturele Dominantie van 
de Brits-Protestantse Kolonisten 

 
De eerste hypothese waar ik me op zal richten is de zogeheten Germ-these. De Germ-these 
is vooral historisch antropologisch van aard. David Hackett Fischer, een van de 
belangrijkste hedendaagse vertegenwoordigers van deze these, geeft in zijn boek Albion‟s 
Seed aan dat de Amerikaanse culturele kerndimensies hun oorsprong hebben in de 
„Teutonic germs‟ of de (volks)aard van de eerste kolonisten die vanuit de wouden van 
Duitsland via de Saksische cultuur zijn overgedragen naar Engeland en vandaar als een 
Angelsaksische cultuur zijn „uitgezaaid‟ in de Nieuwe Wereld.267 
  Een van de belangrijkste elementen waarin, volgens de aanhangers van de Germ-these, 
de „aard‟ van de kolonisten tot uiting komt, is dat de eerste kolonisten „vrije mensen 
waren, die uit vrije wil met elkaar onderling bindende afspraken maakten en dat men 
zich zonder de dwang van een overheersend gezag ook aan deze afspraken hield.‟ Dit 
voluntarisme speelt een belangrijke rol in de ideeën over wat Amerika is, hoe het is 
ontstaan en hoe het moet zijn. 
  De Germ-these van David Hackett Fischer gaat er van uit dat de germs die het meest 
belangrijk zijn geweest afkomstig waren van de blanke en protestantse Britten. Ik noem 
dit de White Anglo-Saxon Protestant-these of Wasp-these. 
 
Orm Øverland geeft in zijn boek Immigrant Minds, American Identities aan welke vier 
descriptieve claims de aanhangers van de Wasp-variant van de Germ-these leggen ter 
ondersteuning van het idee dat de Brits-protestantse dominantie overduidelijk naar 
voren komt in de Amerikaanse culturele identiteit. 
  De eerste claim komt voort uit het credo „We Were Here First.‟ 
  De tweede claim ligt volgens Øverland vast in de stelling „We Have Given Our Blood.‟ 
  In de derde plaats gaat het om het principe van „We Were America to Begin With.‟ 
  Hij voegt aan deze drie criteria nog een vierde toe, namelijk de Brits-protestantse 
afkomst van de „helden‟ uit de geschiedenis.268 
  Vooral het eerste en het derde argument zijn fundamenteel voor de Wasp-variant van 
de Germ-these. Zo worden als bewijs voor de „We Were Here First‟ claim van de Anglo-
protestantse kolonisten door diverse auteurs de cijfers aangehaald van de 
bevolkingssamenstelling zoals die naar voren komt uit de eerste officiële volkstelling uit 
1790. Bij deze eerste volkstelling bedroeg het inwoner tal van de toenmalige Verenigde 

                                         
267 Fischer, Albion‟s Seed, pp. 3-7. 
268 Øverland, Orm (2000) Immigrant Minds, American Identities. Chicago: University of Illinois Press, p. 19. 
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Staten „precies‟ 3.929.214 mensen. In 1790 was ongeveer 80 procent van de bevolking 
blank en gaf maar liefst 98 procent aan protestants (inclusief Anglicaans) te zijn. De 
overige 20 procent, namelijk bijna 700.000 mensen waren zwarte slaven. Bij de eerste 
Naturalisatie Wet uit 1790 werd deze groep het burgerschap onthouden. Slechts mensen 
die „blank en vrij‟ waren kwamen hiervoor in aanmerking.269 
  Samuel P. Huntington onderstreept de invloed van het Wasp-karakter van de 
Amerikaanse culturele identiteit door aan te voeren dat van de blanke bevolking 
ongeveer 80 procent uit Groot-Brittannië kwam en dat daarvan weer 60 procent Engels 
was. Hij is ook zeer uitgesproken in zijn analyse over de invloed van het protestantisme 
op de Amerikaanse cultuur. Hij stelt “dat Amerika werd gesticht als een protestantse 
natie” en dat “de protestantse overtuiging, waarden en aannames, samen met de 
Engelse taal, het kernelement van de cultuur van de kolonisten was geweest.”270 
Huntington concludeert dan ook dat de “overheersende Anglo-protestantse cultuur (…) 
van de grondleggers bijna vierhonderd jaar lang het centrale en duurzame element van 
de Amerikaanse identiteit is geweest.”271 Arthur Schlesinger Jr. onderschrijft eveneens 
dat de cultuur van Amerika vlak na de Onafhankelijkheid als overduidelijk Brits moet 
worden gekenschetst. Zo schrijft Schlesinger dat “having cleared most of North 
America of their French, Spanish, and Dutch rivals, the British were free to set the 
mold. The language of the new nation, its laws, its institutions, its political ideas, its 
literature, its customs, its precepts, its prayers, primarily derived from Britain (…) The 
smelting pot thus had, unmistakably and inescapably, an Anglocentric flavor.” 272 
  De dominantie van de Britse kolonisten wordt door de aanhangers van de Wasp-these 
eveneens benadrukt door te wijzen op het blijvende karakter van het getalsmatige 
overwicht van deze groepering. Zo maakt Huntington duidelijk hoe belangrijk de Britse 
kolonisten zijn geweest en altijd zijn gebleven: “Zonder immigranten na 1790 zou de 
Amerikaanse bevolking in 1990 uit ongeveer 122 miljoen in plaats van uit 249 miljoen 
personen hebben bestaan. Kortom, tegen het eind van de twintigste eeuw bestond 
Amerika in demografisch opzicht uit ongeveer voor de helft uit afstammelingen van de 
eerste kolonisten en slaven en voor de andere helft uit afstammelingen van immigranten 
die zich aansloten bij de samenleving die de kolonisten hadden gecreëerd. (…).”273 
  In de tweede plaats geldt volgens de Wasp-these dat de Amerikaanse Grondwet en de 
andere instituten, wetten, regels, gedragscodes en gebruiken, waarop de Verenigde 
Staten zijn gegrondvest, direct zijn terug te voeren op het Brits-protestantse 
gedachtegoed van de founding fathers: „They Were America to Begin With.‟ Het uitgangspunt 

                                         
269 Zie www.Americancensus.com. Daarbij moet overigens worden vermeld dat de inheemse Indiaanse bevolking geheel 
van de Census was uitgesloten. Over de aantallen inheemse Amerikanen lopen de schattingen enorm uiteen. Ziauddin 
Sardar stelt dat bij het begin van de kolonisatie tussen de 20 en 50 miljoen Indianen op het grondgebied woonden van de 
huidige Verenigde Staten. Zie in Sardar, Why do People Hate America?, p. 159. Francis Jennings schat het aantal Indianen ten 
tijde van de eerste Census op ongeveer vier miljoen. Zie in Jennings Francis (1993) The Founders of America: From the Earliest 
Migrations to the Present. New York/London: W.W. Norton & Company. Zeker is dat aan het einde van de 19de eeuw er nog 
250.000 Indianen over waren. Zie in Sardar, Why do People Hate America?, p. 159. 
270 Huntington, Wie zijn wij?, p. 76. 
271 Huntington, Wie zijn wij?, p. 73. 
272 Schlesinger, Arthur M. Jr. (1991, 1998, revised and enlarged) The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society. 
New York/London: W.W. Norton & Company, p. 34. 
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hierbij is dat de culturele identiteit van een land bepaald wordt door de institutionele 
kaders die door de intellectuele politieke en economische elite van een nationale staat 
worden afgedwongen. Deze top down-gedachte is een cruciaal element in de Wasp-variant 
van de Germ-these. Zoals eerder gesteld noemt Wilbur Zelinsky deze benadering de 
Doctrine of First Effective Settlement.274 
 
In de eerste plaats kijk ik naar de meest radicale versie van de Wasp-these. Deze claimt 
dat de Amerikaanse culturele identiteit vooral is te herleiden tot één van de Brits-
protestantse groepen die als kolonisten overkwamen naar de Nieuwe Wereld. Deze 
groep wordt volgens deze variant gevormd door de puriteinen die zich vooral in de 
periode tussen 1629 en 1640 overwegend in de noordoostelijke staten hebben gevestigd. 
Deze staten, Massachusetts, New Hampsire, Maine, Vermont, Rhode Island en 
Connecticut, staan bekend onder de naam New England. 
  In de tweede plaats richt ik me op de meer genuanceerde versie van de Wasp-these. 
Deze these richt zich niet alleen op de puriteinse kolonisatie van New England, maar ook 
op de andere daaropvolgende kolonisatiegolven. De tweede kolonisatiegolf was gericht 
op Virginia en in tweede instantie op de latere staten Noord- en Zuid-Carolina. Deze 
kolonisatiegolf valt vooral te situeren tussen de jaren 1642 en 1675. 
  De derde golf is de emigratiegolf van de quakers. De quakers vestigden zich in de 
periode tussen 1675 en 1725 in de latere staten New Jersey, Delaware en Pennsylvania. 
  De vierde golf vindt plaats tussen 1717 en 1775 toen nieuwe kolonisten voornamelijk 
uit het Noorden van Engeland, Schotland en Ulster naar de Nieuwe Wereld trokken. 
Deze groepen vestigden zich in de eerder genoemde staten. Kenmerkend was dat deze 
kolonisten, op zoek naar nieuw en eigen land, doortrokken naar de nog niet eerder 
ontgonnen gebieden in de eerder gestichte staten, zoals onder andere Virginia en de 
staat New York of nieuwe staten stichtten, zoals Kentucky, Tennessee en Ohio. 
  Van ieder van deze groepen zal ik nagaan wat de invloed van hun traditionele 
volksaard is geweest op de expliciet geuite waarden van de Amerikaanse cultuur. Daarbij 
is de vraag of we dan nog wel in het enkelvoud kunnen spreken over dé Amerikaanse 
culturele identiteit of dat de verschillen in expliciet geuite waarden ons genoodzaken om 
in het meervoud over de Amerikaanse culturele identiteit te praten. 
 
In de derde plaats besteed ik aandacht aan een variant op de Germ-these die naar voren is 
gebracht door Louis Hartz. Hartz stelt in zijn Fragment Society-these dat het weliswaar de 
Britse kolonisten zijn geweest die verantwoordelijk zijn voor het onstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit, maar dat de groep of groeperingen die overkwamen 
slechts een fragment waren van de cultuur van herkomst. Bovendien zo stelt Hartz 
hielden de nieuwe kolonisten vast aan hun culturele erfgoed en ontstonden daardoor 
hele andere culturele patronen dan in het moederland. 
 
In de vierde plaats richt ik me op de invloed van de etnische groeperingen die niet van 
Britse afkomst waren. Hierbij zijn verschillende categorieën te onderscheiden. Allereerst 
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waren er natuurlijk de inheemse Indianen. Hun invloed op de culturele identiteit wordt 
vaak verwaarloosd. 
  In de tweede plaats is er de invloed van de Afrikaans-Amerikaanse slaven. Hierbij 
geldt, net als bij de Indianen, dat weinig tot geen aandacht is besteed aan de invloed van 
hun eigen cultuur op de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit. 
  Datzelfde gaat eveneens op voor de inwoners van de Verenigde Staten van Spaans-
Mexicaanse afkomst die zich deels al voor de eerste Britse kolonisten op het continent 
hadden gevestigd. 
  In de vierde plaats is er de groep wel blank en westerse kolonisten die grotendeels ook 
protestants waren. De invloed van deze vooral Duitse, Franse, Nederlandse en Zweedse 
kolonisten op de ontwikkeling van de culturele identiteit verdient zeker de nodige 
aandacht. 
  En last but not least zijn er de westerse kolonisten, zoals de groep joden, die niet het 
protestantse geloof aanhingen, maar zeker ook invloed hebben uitgeoefend op het 
ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit. 
 
 

4.3.1 De Puriteinen van New England 

 
De beschrijving van de geschiedenis van de koloniale periode begint volgens de extreme 
versie van de Wasp-these bijna altijd bij de zogeheten pilgrim fathers. Deze groep was 
afkomstig van een speciale sekte van puriteinen die bekend stonden onder de naam 
separatisten. Deze separatisten gingen met hun schip de Mayflower op 9 november 1620 
voor anker bij wat nu Provincetown in de staat Massachusetts is. Aan de overkant van 
de baai stichtten ze daar de eerste nederzetting, die ze Plymouth Plantation doopten. 275 
  Volgens Christopher Hilton vindt de belangrijkste daad van deze pelgrim fathers feitelijk 
plaats vóór de kolonisten voet aan wal zetten. Zo beschrijft hij in zijn studie Mayflower 
hoe vlak voor de landing aan boord een vergadering werd belegd met alle kolonisten. 
De overeenkomst die werd vastgelegd zou bekend komen te staan als het Mayflower 
Compact. Alle vrije volwassen mannen – vrouwen dus niet - aan boord van het schip 
tekenden het Compact.276 Het precedent van het Mayflower Compact en de invloed die 
daarvan is uitgegaan mag volgens de aanhangers van de extreme variant van de Wasp-
these niet worden onderschat. 
 
De meeste auteurs zijn het er echter over eens dat de belangrijke impact van het 
puriteinse gedachtegoed op de identiteit van de Verenigde Staten pas werkelijk op gang 
komt met de grote golf van emigratie van puriteinen na 1629. Bij de vlucht uit Engeland 
en de kolonisatiepoging op het nieuwe continent van de separatisten ging het immers 
om slechts een kleine groep. Dat was heel anders gesteld bij puriteinen die tussen 1629 

                                         
275 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de historische achtergronden en de geschiedenis van deze groep onder andere 
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en 1640 naar Amerika trokken. Zo emigreerden tussen 1629 en 1640 20.000 puriteinen 
naar Massachusetts.277 
  Dit is de periode van de Eleven Years Tyranny in Engeland als de puriteinen onder 
koning Karel I en zijn aartsbisschop William Laud streng werden vervolgd. De 
puriteinen trokken overigens niet alleen naar Amerika. In totaal schat men dat zo‟n 
80.000 geloofsgenoten het land hebben verlaten. Ongeveer 20.000 daarvan trokken naar 
het huidige Noord-Ierland, eenzelfde aantal vestigde zich in de Nederlanden en het 
Rijnland. Nog eens 20.000 kozen ervoor om een nieuwe toekomst op te bouwen op de 
eilanden Barbados en St. Nevis in het Caribische gebied.278 
  Na 1640 stopte deze exodus even plotseling als zij was begonnen. Tijdens de 
burgeroorlog in Engeland, tussen 1642 en 1649, eindigend met de executie van koning 
Karel I, trok een aantal puriteinen zelfs terug om aan de zijde van Oliver Cromwell 
tegen de koning te vechten. 
  John Wintrop, in de literatuur ook wel aangeduid als „de eerste grote Amerikaan,‟ werd 
de onbetwiste leider van deze nieuwe groep puriteinse kolonisten.279 Wintrop en zijn 
volgelingen drukten een belangrijke stempel op de verbreiding van de puriteinse 
waarden en normen. De puriteinen gingen uit van de vijf dogma‟s van het calvinisme. In 
de eerste plaats is dat de erfzonde en in de tweede plaats het verbond, het convenant, 
tussen God en de leden van het uitverkoren volk. In de derde plaats is er de 
predestinatie. Anders gezegd: iedereen is zondig en slechts een aantal uitverkorenen zal 
gespaard worden door Gods genade, het vierde dogma. Wie de uitverkorenen zijn is 
onbekend. God gaat daarbij arbitrair te werk. Het grote dilemma was nu hoe de 
individuele mens zeker kon zijn van Gods genade. De congregationalisten hadden daar 
een „oplossing‟ voor: slechts door het tonen van goede daden kon het individu Gods 
genade verdienen. Gods genade zou zich daarbij openbaren en een ervaring van 
wedergeboorte opleveren. Die ervaring van Gods genade en zijn liefde, het vijfde 
dogma, was het teken van het persoonlijke convenant dat God met de gelovige sloot. 
Het individu lijkt door het stellen van een daad verantwoordelijk voor het eigen lot. 
Complexer werd het bij de vraag wie een oordeel moest kunnen vellen over de waarden 
van de Goddelijke openbaring en van het bewijs van Gods genade en zijn liefde voor de 
nieuwe uitverkorene. Bij de congregationalisten van Wintrop was dat voorbehouden aan 
de saints. De saints waren degenen die zelf eerder zo‟n openbaring hadden meegemaakt 
en daardoor in staat werden geacht een juiste interpretatie te geven van Gods wil. Deze 
saints waren overigens ook de enige die officieel lid waren van de kerk. Weliswaar werd 
van alle anderen verwacht dat zij naar de kerk gingen en leefden naar Gods gebod, maar 
speciale privileges, zoals stemrecht en vertegenwoordiging, waren voorbehouden aan de 
officiële leden van de kerk.280 

                                         
277 Dit aantal wordt door bijna alle auteurs aangehouden en is gebaseerd op een schatting van een van de eerste 
immigranten zelf, ene Edward Johnson, die dit getal schatte op basis van het aantal schepen dat tussen 1630 en 1640 de 
oversteek maakte. Volgens Johnson maakten 198 schepen de oversteek met gemiddeld 100 mensen aan boord. Zie voor 
een verantwoording bijvoorbeeld in Fischer, Albion‟s Seed, p. 17. 
278 Zie onder andere in Fischer, Albion‟s Seed, p. 16. 
279 Zie in Brogan, The Penguin History of the USA, p. 42. 
280 Het was in sommige gevallen voor niet-puriteinen mogelijk om op dorpsniveau te stemmen, maar in Massachusetts Bay 
en New Haven moest men lid zijn van de kerk om te stemmen als het ging om zaken die de kolonie aangingen. 
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  De groep van saints oefende derhalve gedurende de eerste decennia bijna de absolute 
macht uit in Massachusetts. Het laat zich raden dat het er in de procedure om als lid 
toegelaten te worden tot de kerk niet altijd even „zuiver‟ aan toeging. Mensen die zich 
beriepen op een Goddelijke ervaring bleven zo dicht mogelijk in de buurt van door 
anderen aangedragen ervaringen en de kerkvaders die een oordeel moesten vellen 
hadden dat oordeel meestal al klaar op basis van relaties en lobby vooraf. Hugh Brogan 
stelt bovendien dat het natuurlijk ook zo was dat de saints „net als Wintrop zelf, rijk, met 
een goede opleiding en van goede afkomst waren.‟281 
  Charles Lippy stelt zijn boek Christianity Comes to the Americas dat het probleem over 
hoe om te gaan met de predestinatie van het begin af aan een van de belangrijkste 
bronnen van conflict was binnen de puriteinse kolonie in Massachusetts. Kinderen 
konden bijvoorbeeld niet worden gedoopt als hun ouders geen volwaardig lid waren.282 
Daarnaast is het vooral ook deze praktijk van beoordeling wie wel en wie niet tot de 
uitverkorenen behoort, die volgens een aantal auteurs de tegenstrijdigheden binnen het 
puriteinse culturele erfgoed bloot legt. Zo stelt Brogan dat de grootheid van het 
puriteinse normen- en waardestelsel ligt in zijn “reasonableness, earnestness and zeal for 
righteousness; its weakness in a tendency towards hypocrisy, covetousness and self-
righteousness.”283 
 
De eerste aanval op de dominantie van puriteinse leer zoals die door Wintrop en zijn 
volgelingen werd vastgelegd kwam uit het kamp van de invloedrijke christelijk denker 
Thomas Hooker (1586-1647). Hooker scheidde zich af van de puriteinen die de leer van 
Wintrop aanhingen. Hooker was het namelijk niet eens met John Cotton (1584-1652), 
de belangrijkste theoloog van de eerste generatie en leider van de kerk van Boston. 
Cotton stelde dat de gelovigen zich konden voorbereiden op Gods keuze. 
  Hooker‟s uitgangspunt was dat Gods genade geheel arbitrair was. Volgens hem 
getuigde het van misplaatste ijdelheid als de mens zou denken dat hij daar zelf invloed 
op uit zou kunnen oefenen. Hooker en zijn volgelingen stichtten een nieuwe kolonie, de 
toekomstige staat Connecticut. Opvallend genoeg leidde het theologisch meer starre 
uitgangspunt van Hooker tot een politiek gezien liberalere opstelling. Hooker maakte 
namelijk niet de scheiding tussen uitverkorenen die lid konden worden van de kerk en 
aan wie vervolgens ook de politieke posities toevielen en niet uitverkorenen. 
  Bovendien was Hooker van mening dat niet alleen de puriteinen in aanmerking 
kwamen voor Gods genade. Ook andere protestanten hadden volgens hem die 
mogelijkheid. Connecticut gold dan ook als liberaler als het ging om het opnemen van 
andersdenkenden dan het veel dogmatischere Massachusetts. Andere sekten met 
afwijkende uitgangspunten, zoals de separatisten, de anabaptisten en de quakers, 
trokken volgelingen aan, ook in Massachusetts. 
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  De meeste van deze sekten raakten in vergetelheid.284 Twee uitzonderingen zijn echter 
uitgebreid beschreven en dat zijn de bewegingen van Roger Williams en van Anne 
Hutchinson. 
  Roger Williams (1603-1683) was van origine een separatist die zich in 1631 in 
Massachusetts had gevestigd. Williams belangrijkste verschil van mening met Wintrop 
en zijn aanhangers was dat hij niet geloofde dat God een verbond had gesloten met een 
groep, maar met een ieder als individu. De gevolgen van dit uitgangspunt hadden een 
enorme impact. De consequentie er van was namelijk absolute geloofsvrijheid. 
  Een tweede kernpunt van de kritiek van Williams was dat hij principieel gekant was 
tegen het door Wintrop ingestelde theocratische systeem. Kerk en religie waren volgens 
Williams een individuele aangelegenheid. Slechts als individu hoefde je rekenschap af te 
leggen voor je religieuze overtuiging. De staat had slechts zeggenschap over de 
gemeenschap. Staat en kerk waren dus fundamenteel verschillend en die scheiding 
moest blijven bestaan. 
  In 1635 werd Williams uit Massachusetts verbannen. Hij stichtte de stad Providence in 
wat later de staat Rhode Island werd. In Rhode Island vormde Williams de eerste 
baptisten gemeenschap in de nieuwe koloniën. In 1644 publiceerde hij zijn ideeën over 
individuele religieuze vrijheid in zijn boek The Bloudy Tenent of Persecution for the Cause of 
Conscience Discussed. Rhode Island werd in 1663 officieel erkend door koning Karel II. In 
de nieuwe kolonie werd vrijheid van godsdienst het nieuwe principe. Vele afwijkende 
stromingen, zoals de quakers, die in New England werden onderdrukt, werden hier 
toegelaten. De afscheiding van Williams luidde het begin in van een concurrentiestrijd 
tussen vele verschillende sekten die ieder nieuwe volgelingen probeerden te winnen.285 
  Anne Marbury Hutchinson (1591-1643) was de tweede belangrijke dissident in het 
puriteinse New England van de 17de eeuw. Hutchinson begon, meestal na de preek, 
bijeenkomsten te houden met vooral vrouwen. Hierbij verkondigde ze het uitgangspunt 
dat God uitverkorenen heeft en dat het eigen handelen een teken was dat zij verlost 
waren van de erfzonde. De ideeën van Hutchinson veranderden de interpretatie van het 
puriteinse godsdienstige dogma van de goddelijke genade. Het individu kon nu zelf 
laten zien dat God de gelovige genadig was. In feite was het goede handelen van het 
individu de openbaring van de goddelijke genade. Dit uitgangspunt zou vergaande 
gevolgen hebben. In de eerste plaats was het nu niet meer aan de kerkleiding om te 
beoordelen wie het waard was om lid te worden van de kerkgemeenschap, maar werd 
dit vanuit het individu zelf bepaald. Hiermee verloren de notabelen aan autoriteit. Dit 
uitgangspunt zou een blijvende invloed hebben op de culturele waarden van de 
Amerikanen. Belangrijk hierbij is echter de kanttekening te plaatsen dat dit niet conform 
de puriteinse moraal van Wintrop cum suis was. Integendeel: Wintrop zag het gevaar van 
de ideeën van Anne Hutchinson in en verdreef haar uit New England. Hij kon echter niet 
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tegenhouden dat veel „gewone mensen‟ in New England sympathie hadden voor de 
ideeën van Hutchinson.286 
 
In de literatuur wordt uitgebreid beschreven hoe de tweede generatie puriteinen afstand 
nam van de ouderen. Zo liep vanaf 1650 het lidmaatschap van de congregatie terug. 
Vooral mannen voelden zich niet langer comfortabel een getuigenis af te leggen over 
een ervaring van Gods genade in hun privéleven. In 1662 werd nog naar een 
compromis gestreefd. Zo accepteerde de kerk van Massachusetts het principe van het 
zogeheten Half-Way Covenant. Voortaan konden kinderen gedoopt worden zelfs als hun 
ouders nog niet geaccepteerd waren als volwaardig lid. Niet iedereen was het hier mee 
eens. Een groep traditionalisten scheidde zich af en vormde de gemeente van de 
wederdopers. 
  Tegen het einde van de 17de eeuw waren de puriteinse volgelingen van Wintrop niet 
meer in staat de gelederen gesloten te houden. In dit verband spreekt Perry Miller in zijn 
standaardwerk The New England Mind over de vermeende declension of „verwatering van 
de puriteinse moraal.‟287 De geestelijke leiders probeerden het tij nog te keren door 
vanaf de kansel over de consequenties van deze „zondeval‟ te praten. De serie preken 
die dit thema naar voren brachten staat bekend als jeremiad. Maar tegen het eind van de 
17de eeuw was het ook voor de elite onder de puriteinen duidelijk dat het tij niet meer 
viel te keren. 

 
 

4.3.2 De Tweede Kolonisatiegolf: De Distressed Cavaliers van Virginia 

 
David Hackett Fischer laat in zijn standaardwerk Albion‟s Seed de tweede grote blanke en 
Brits-protestantse kolonisatiegolf beginnen in de winter van 1642 als Sir William 
Berkeley als de nieuwe gouverneur van Virginia voet aan wal zet op Amerikaans 
grondgebied.288 
  Berkeley was overigens niet de eerste gouverneur. Jamestown werd de eerste 
permanente Britse nederzetting nadat koning James I in 1606 rechten had gegeven aan 
twee groepen investeerders, de Virginia Company en de Plymouth Company. In 1607 had de 
Virginia Company Jamestown gesticht. Een aantal jaren bood de Company grote stukken 
land aan aan kolonisten. Deze kolonisten kregen vervolgens het recht zichzelf te 
besturen. Verder waren zij vrij een rechtssysteem in te voeren en handel te drijven met 
de Indianen. De kolonie werd echter slecht geleid en halverwege de 17de eeuw was de 
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economie in een deplorabele staat. Bij aankomst van Berkeley had Virginia zo‟n slechte 
reputatie, „that none but those of the meanest quality and corruptest lives went here.‟289 
 
Fischer beschrijft hoe in de 35 jaar dat Berkeley gouverneur was de situatie in Virginia 
fundamenteel veranderde. De bevolking van de kolonie vervijfvoudigde en nam toe van 
8.000 tot 40.000 inwoners.290 
  Bovendien kreeg, volgens Fischer, de kolonie „een goed functionerende economie en 
een coherente sociale culturele basis.‟ Vooral in dit laatste onderdeel komt het 
uitgangspunt van Fischer duidelijk naar voren: Het is volgens hem de politieke en 
culturele elite onder leiding van Berkeley die de basis legde voor deze ontwikkeling. Het 
was bovendien de elite die de culturele waarden en daarmee de toekomstige culturele 
identiteit van Virginia vastlegde. 
  Fischer laat zien hoe de culturele identiteit van Virginia afweek van het waardepatroon 
zoals dat in het New England van Wintrop is ontstaan. In de eerste plaats was Berkeley 
een uitgesproken royalist. Deze politieke voorkeur weerspiegelde zich ook in de actieve 
rekrutering van Berkeley voor een nieuwe heersende klasse van Virginia. De overgrote 
meerderheid van de toekomstige elite van Virginia was afkomstig van de hogere 
adellijke klasse in Engeland. In de periode van de burgeroorlog hadden zij aan de zijde 
van koning Karel I en de toekomstige koning Karel II gevochten. De royalisten waren 
dan ook zo goed als politieke vluchtelingen, vandaar hun bijnaam distressed cavaliers. 
Geografisch gezien kwamen deze families uit ieder deel van Engeland. Kenmerkend 
was wel dat de meesten op een dag reizen afstand van Londen of Bristol hadden 
gewoond. Vooral Londen was oververtegenwoordigd als woonplaats voordat men de 
oversteek naar Virginia maakte.291 
  Niet alleen was Berkeley royalistisch in zijn politieke overtuiging, ook in religieus 
opzicht waren er grote verschillen met de puriteinen. De royalistische elite, die onder 
het bewind van Berkeley ontstond, was bijna geheel anglicaans. In grote lijnen volgden 
de anglicanen in Virginia de heersende geloofsovertuiging uit Groot-Brittannië, al waren 
er ook opmerkelijke verschillen. Zo wordt de anglicaanse kerk ook wel „episcopaal‟ 
genoemd, refererend aan de bisschop die aan het hoofd van de kerk staat. Waar de 
puriteinen geen hiërarchische verhoudingen in de kerk kenden, was dit anders in de 
anglicaanse kerk. 
  De anglicaanse kerk was net als de katholieke kerk hiërarchisch van opbouw. Deze 
situatie bestond echter niet in Virginia om de simpele reden dat de anglicaanse kerk in 
de koloniën tot 1783 geen bisschop had. Het ontbreken van een bisdom, met alle 
sturende gevolgen van dien, had tot gevolg dat de anglicaanse kerk in Virginia een 
duidelijk „Amerikaanse invulling‟ kreeg. Kenmerkend hierbij was het praktische karakter 
van de kerk. Strijd over theologische onderwerpen kwam bijna niet voor. Bovendien 
ontstond er een groep van redelijk onafhankelijk van elkaar opererende gemeentes. 
Waar het om religieuze zaken ging, was er in Virginia nauwelijks sprake van een dogma 
of van een centraal gezag dat theologische richtlijnen in de gaten hield. Virginia kende 
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dan ook relatieve vrijheid van godsdienst. Dissidente protestantse stromingen kregen 
toestemming om hun geloofsovertuiging te prediken. De presbyterianen, maar later ook 
de baptisten en methodisten, profiteerden hiervan het meest. Deze protestantse 
stromingen werden enorm populair in de eerste helft van de 18de eeuw. 
 
Gordon S. Wood wijst er op hoe belangrijk de traditionele anglicaanse staatskerk zeker 
tot aan de Revolutie was in de koloniën en vooral in Virginia en de andere zuidelijke 
staten. Allereerst sloot deze kerk niemand uit van haar rituelen en diensten. 
  Bovendien geeft Wood aan dat juist de anglicaanse kerk de grootste bijdrage leverde in 
de sociale disciplinering van het gewone volk.292 
  Ten slotte was de anglicaanse kerk er niet alleen voor de armen. De kerk had eveneens 
aantrekkingskracht op de leden van de hogere sociale klassen. Zo bekleedden 
aanhangers van de anglicaanse kerk meer posities in officiële organen dan op basis van 
het ledenaantal van de kerk verwacht zou mogen worden.293 De belangrijkste reden 
hiervoor was niet dat de elite zo gelovig was, maar omdat lidmaatschap van de 
staatskerk voor de heersende elite een van de belangrijkste manieren van uitoefening 
van macht opleverde. Waar de kerk voor de sociale onderklasse disciplinerend werkte, 
was het voor de elite een instrument om de macht juist te bestendigen. 
  Een verder typerend kenmerk van de heersende klasse in Virginia was dat zij zo‟n 
hechte kliek vormde. Tussen de verschillende leidende families ontstonden in ruime 
mate bloedbanden en allianties. 
  Bovendien controleerden deze families de vertegenwoordigende organen, zoals het 
House of Burgesses, het al in 1619 ingestelde Huis van Afgevaardigden van Virginia, 
gedurende vele generaties. Wood constateert bijvoorbeeld dat tot aan de vooravond van 
de revolutie in 1775 alle leden van het congres nakomelingen waren van leden uit 
1660.294 Lidmaatschap was daarbij niet alleen een erebaantje. Integendeel: Daniel 
Boorstin merkt over de heersende elite in Virginia op dat “perhaps never in recent times 
had a ruling group taken a more proprietary attitude towards public office.”295 
  Zelfverrijking door de heersende klasse van Virginia had vooral betrekking op het 
verkrijgen van land. Alle leden van de heersende klasse maakten dankbaar gebruik van 
de kansen die ze hadden om met behulp van overheidsposities land te bemachtigen. Er 
was bijna geen familiefortuin dat niet door uitbreiding van landeigendomsrechten was 
ontstaan. Zo maakte William Byrd II, een van de leidende figuren van Virginia in het 
begin van de 18de eeuw, gebruik van zijn functie als landopmeter voor de regering om 
20.000 acres in eigendom te krijgen van vruchtbaar land in Noord Carolina. Bij zijn dood 
bezat Byrd bijna 180.000 acres van het beste land in de kolonie.296 Zoals Boorstin schrijft 
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grotendeels verkregen als “the fruit of his public services.”297 Ook George Washington 
was in de eerste jaren dat hij lid was van het House of Burgesses vooral actief in het 
verkrijgen van land voor zichzelf en voor zijn mede veteranen uit de Frans-Indiaanse 
oorlog van 1754-1763.298 
 
 

4.3.3 De Quakers van de Midden-Koloniën 

 
De derde grote blanke en Brits-protestantse immigratiegolf situeert David Hackett 
Fischer tussen 1675 en 1725. Deze golf van nieuwe kolonisten en de daaruit 
voortvloeiende culturele waardepatronen wordt volgens hem gedomineerd door de 
quakers. De quakers waren vooral geïnspireerd door de leer van George Fox (1624-
1691). Deze Fox kwam uit een puriteinse familie uit een dorp in de buurt van het 
Engelse Leicester. Fox deelde met de puriteinen de kritiek op het reilen en zeilen van de 
anglicaanse staatskerk. Rondom het midden van de 17de eeuw had Fox ongeveer 50.000 
volgelingen en waren de quakers in Groot-Brittannië een machtsfactor van betekenis 
geworden. 
  Al vanaf het directe ontstaan van de beweging emigreerden quakers naar Amerika. 
Godsdienstvrijheid was daarbij net als bij de puriteinen uit Massachusetts de 
belangrijkste reden. In de Nieuwe Wereld vestigden zij zich vooral in Rhode Island en 
New Jersey. Dit laatste gebied werd in 1644 door de Hertog van York tot nieuwe 
kolonie uitgeroepen. Deze nieuwe kolonie kwam tussen 1673 en 1682 in handen van 
twee groepen investeerders. De eerste groep bestond uit vooral Schotse financiers, die 
zich concentreerden op Oost-Jersey. De tweede groep werd geleid door Engelse 
quakers die zich over West-Jersey ontfermden.299 
  De grote man van de quaker-beweging in Noord-Amerika werd William Penn (1644-
1718). Penn was de zoon van de zeer vermogende en invloedrijke admiraal William 
Penn senior. Deze Penn senior was een persoonlijke vriend van de koning. Belangrijker 
evenwel was dat de koning een schuld had bij de admiraal van 16.000 pond. Bij het 
overlijden van zijn vader ging deze over op de zoon. In ruil voor deze schuld bedong de 
jongere Penn, die al een van de quaker-investeerders in West-Jersey was, een stuk grond 
in Noord-Amerika van maar liefst 45.000 vierkante kilometer. Dit gebied werd in 1681 
aan hem toegekend en kreeg als Pennsylvania de status van kolonie.300 
  Als Absolute Propietor van de nieuwe kolonie slaagde Penn er vervolgens in om twee 
doelstellingen met elkaar te verenigen. In de eerste plaats bood Penn het land te koop 
aan. Wat ook Penn‟s verdere motieven waren, een pure altruïst was hij zeker niet. Alan 
Taylor geeft daarbij in zijn American Colonies aan dat “Penn meant to enhance rather than 
sacrifice his fortune.”301 Zo stelde Penn dat “though I desire to extend religious 

                                         
297 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 121. 
298 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 121. De zogeheten Frans-Indiaanse Oorlog voltrok zich ongeveer 
gelijk met de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) op het Europese vasteland. 
299 Zie in Taylor, Alan (2001) American Colonies: The Settling of North America. New York Penguin Books, p. 264. 
300 Zie in Taylor, American Colonies, p. 264. 
301 Geciteerd in Taylor, American Colonies, p. 266. 
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freedom, yet I want some recompense for my trouble.”302 In no-time verkocht hij 
immense stukken land, deels aan speculanten, die deze grond vervolgens verhuurden of 
doorverkochten, deels ook aan nieuwe kolonisten die zich daadwerkelijk op het nieuwe 
land vestigden en een nieuw bestaan opbouwden. 
  Penn wist zijn plannen echter goed te combineren met zijn tweede doelstelling: het in 
de praktijk brengen van de beginselen van de quakers. Zo sprak hij over Pennsylvania 
als over een “holy experiment” en een “example to the nations.”303 Maar anders dan in 
Wintrop‟s Massachusetts bood Penn een ieder de gelegenheid zich te vestigen in de 
nieuwe kolonie ongeacht zijn religie. Penn zelf schreef over de samenstelling van de 
nieuwe kolonisten “the people are a collection of Divers Nations in Europe: As, 
French, Dutch, Germans, Swedes, Danes, Finns, Scotch and English, and of the last 
equal to all the rest.”304 
  In grote getalen emigreerden nieuwe kolonisten van Engeland naar de nieuwe kolonie. 
In 1686 bedroeg de bevolking van Pennsylvania meer dan 8.000 mensen en tegen het 
begin van de 18de eeuw waren dat er al 12.000305 Ongeveer tweederde hiervan waren 
quakers die uit alle delen van Groot-Brittannië kwamen.306 De sociale samenstelling van 
de nieuwe kolonisten was vrij divers. Zo hadden de quakers vele volgelingen onder de 
lagere middenklasse van de Engelse bevolking, maar waren er eveneens zeer rijke 
handelaren en personen van adellijke afkomst, zoals Penn zelf, lid van de gemeenschap. 
Deze laatste groep werd aangeduid als de zogeheten weighty friends. Het is niet 
verwonderlijk dat vooral deze laatste groep quakers zich intensief bezighield met het 
bestuur van de kolonie. Tot het midden van de 18de eeuw hadden zij in Pennsylvania de 
touwtjes stevig in handen.307 
  Een belangrijk punt waarin de tolerantie van de quakers tot uiting kwam, was in hun 
verhouding met de inheemse Indiaanse bevolking. Vooral in de populair 
wetenschappelijke literatuur wordt veel nadruk gelegd op de pacifistische grondhouding 
van de quakers. Die grondhouding wordt dan ook als belangrijkste oorzaak gezien voor 
de vreedzame manier van samenleven die de quaker-kolonisten met hun Indiaanse 
buren hadden. Inderdaad zijn de verschillen opvallend. Waar de 17de eeuw in New 
England en Virginia werd gekenmerkt door aanhoudende en bloedige gevechten tussen 
de kolonisten en de oorspronkelijke Indiaanse bevolking, leefden de quakers en de 
inheemse bevolking grotendeels vreedzaam naast elkaar. 
  Alan Taylor wijst er op dat de vreedzame co-existentie met de Indianen slechts ten 
dele aan de geloofsovertuiging van de quakers was te danken. In de eerste plaats waren 
de Indiaanse stammen die in het gebied van New Jersey, Delaware en Pennsylvania 
leefden, veel minder sterk en daardoor minder tot strijd bereid dan die van New England 
en Virginia. 
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  In de tweede plaats zagen Penn en zijn volgelingen de Indianen op hun grondgebied 
als een noodzakelijke buffer tegen de Fransen en hun Indiaanse bondgenoten. Zolang 
er land genoeg was, gold dat de Indianen beter gesteund konden worden dan dat men 
ze tot vijand kon maken.308 
  Hoe opportunistisch de strategie ten opzichte van de Indianen was bleek toen het land 
schaars werd en de politiek ten aanzien van de Indianen veranderde. Het waren 
overigens niet alleen de niet-quaker-kolonisten uit Pennsylvania, zoals Duitsers, Zweden 
en de Nederlanders, die sowieso niet vanuit geloofsovertuiging pacifistisch ten opzichte 
van de Indianen stonden, die hun houding veranderden. Ook de quakers lieten hun 
principes varen als persoonlijk gewin op het spel stond. Alan Taylor beschrijft hoe 
Thomas Penn, de zoon van William Penn, de rechten van de Indianen negeerde en 
steeds meer land opeiste. Uiteindelijk resulteerde dit in 1737 in wat later de „Walking 
Purchase Swindle‟ werd genoemd. Penn bedong bij de lokale Lenni Lenape stam dat ze 
hem een stuk grond zouden afstaan met als omvang een gebied dat door één man in 36 
uur kon worden belopen. De Lenni Lenape gingen akkoord maar hadden er niet op 
gerekend dat Penn ze zou bezwendelen. Penn liet door scouts een pad vrijmaken en een 
drietal goed getrainde renners legden een veel grotere afstand af dan waarmee de Lenni 
Lenape vooraf hadden ingestemd. De stam weigerde het grondgebied af te staan. 
Vervolgens liet Penn de Irokezen het vuile werk opknappen. De Irokezen geboden de 
Lenni Lenape hun geboortegrond te verlaten. Onder druk verlieten deze toen het land. 
De Walking Purchase Swindle betekende het einde van de vreedzame relaties tussen de 
Indianen en de quakers. De Lenni Lenape zouden in de Frans-Indiaanse oorlog in de 
jaren vijftig en zestig van de 18de eeuw genadeloos terugslaan door de kolonisten uit de 
grensgebieden aan te vallen. Rest nog te vermelden dat de verkoop van het land Penn 
en zijn mede speculanten maar liefs 90.000 pond opbracht.309 
 
Uiteindelijk mislukte het model van de quakers om blijvend een succesvol compromis te 
bewerkstellingen tussen enerzijds de religieuze uitgangspunten en anderzijds de 
wereldlijke belangen en de daarbij behorende noodzaak om een land te leiden. Taylor 
geeft voor de neergang van de quakers als politieke macht een drietal oorzaken. 
  In de eerste plaats kwam er steeds meer spanning tussen de quaker-kolonisten en de 
andere niet-quaker-kolonisten. Een oplossing leek het grondgebied in tweeën te delen. 
Zo kregen de niet-quakers in 1704 politieke zeggenschap over het land dat de staat 
Delaware werd en bleef de macht van de quaker-elite beperkt tot het grondgebeid van 
wat nu de staat Pennsylvania is. 
  In de tweede plaats ontstonden ook binnen de quakers zelf spanningen. Vele quakers 
agiteerden tegen het autocratische leiderschap van William Penn. Penn werd er door de 
mede-quakers van beschuldigd vooral aan zelfverrijking te doen. Penn verliet zijn 
kolonie in 1684 en vertrok naar Engeland. De rest van zijn leven kenmerkte zich vooral 
door een levensstijl die zelfs het fortuin van Penn te boven ging. Penn had zelfs zoveel 
schulden dan hij in 1707 de schande moest dragen van een verblijf in de gevangenis. 
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  In de derde plaats kwam het in 1693 tot een uitbarsting tussen verschillende quaker-
fracties in Philadelphia. Het conflict werd tijdelijk bijgelegd, niet in de minste plaats 
doordat de leider van de oppositie, George Keith, naar Engeland vertrok. De illusie van 
onvoorwaardelijke broederliefde onder de quakers was echter verbroken.310 
 
Daniel Boorstin wijst er op dat de principes van de quakers uiteindelijk niet 
samengingen met het besturen van een land. Volgens Boorstin was het grootste 
dilemma daarbij de volharding van de dogmatische fractie tegen het gebruik van geweld. 
Zolang de omstandigheden in Pennsylvania de pacifistische houding van de quakers 
toestonden ging alles goed. Maar steeds grotere aantallen kolonisten vestigden zich 
dieper en dieper in het achterland van Pennsylvania. Anders dan in de beginjaren van de 
kolonie raakten de Indianen nu wel hun land kwijt en grepen naar de wapens. Ook 
kwamen de kolonisten in conflict met de Fransen die een bondgenootschap waren 
aangegaan met de strijdlustige Irokezen verbonden in de zogeheten Five Nations 
Confederation.311 
  In 1755 kwam het tot een definitieve uitbarsting en werden grote groepen kolonisten 
het slachtoffer van Indiaanse aanvallen. De quakers werden verantwoordelijk gesteld 
voor dit bloedbad. In 1756 leidde deze situatie ertoe dat de dogmatische quaker-elite 
zich terugtrok uit het bestuur van Pennsylvania. De pragmatische quakers, onder leiding 
van Benjamin Franklin, en de andere niet-quaker-kolonisten, vulden het machtsvacuüm 
op. Boorstin wijst erop dat men tot 1776 nog sprak over de Quaker Assembly, maar dat 
dé facto de quaker-uitgangspunten verleden tijd waren als politieke doctrine. 312 
 
 

4.3.4 De Kolonisten uit de Britse Grensregio’s van Schotland en Ulster 

 
In 1717 begon wat volgens David Hackett Fischer gezien kan worden als de vierde 
grote kolonisatiegolf. Deze periode eindigt volgens Fischer omstreeks 1775. Om de 
invloed van deze groep op de culturele identiteit van de Verenigde Staten goed in te 
schatten is een aantal punten van belang. In de eerste plaats was het aantal kolonisten 
van deze golf vele male groter dan die van de drie voorafgaande. Fischer schat het 
aantal emigranten uit die periode op ruim 250.000.313 Over de omvang van deze 
emigratiegolf verschillen de historici overigens niet echt van mening. Volgens Bernard 
Bailyn vertrokken in de door Fischer aangegeven periode van 1717 tot 1775 tussen de 
155.000 en 205.000 mensen alleen al uit Ulster. Voor de periode 1760 tot 1775 komt hij 
tot 55.000 immigranten die Noord-Ierland verlaten en nog eens 40.000 die uit Schotland 
naar Amerika vertrekken en 30.000 uit Engeland.314 
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  In de literatuur wordt deze groep kolonisten vaak aangeduid als Schots-Iers. Belangrijk 
daarbij is om te zien dat het hier ging om protestanten. In die zin bestond er dus grote 
overeenkomst tussen deze Schotten en Ieren uit Ulster en de eerdere groepen die zich 
in Brits Noord-Amerika hadden gevestigd: alle waren Brits, blank en protestant. 
  In de tweede plaats zijn de historici het eens dat de maatschappelijke status van deze 
kolonisten fundamenteel verschilde met die van de eerdere kolonisatiegolven. Zo was 
de sociale afkomst van het merendeel van deze migranten veel lager dan van de 
puriteinen die naar New England waren vertrokken. Observaties dat het hier ging om „the 
scum of the nations,‟ „the scum of the universe‟ en „very poor‟ zijn meerdere malen door 
tijdgenoten gemaakt.315 Slechts een klein gedeelte van de immigranten van deze vierde 
grote migratiegolf was afkomstig uit de hogere sociale klasse. Opvallend is overigens dat 
de leiders van deze groep, zoals bijvoorbeeld de latere president Andrew Jackson, wel 
van betere komaf waren.316 De meerderheid van de nieuwe kolonisten was echter 
afkomstig van de lagere klasse van boeren, landarbeiders, semi-geschoolde handwerkers 
en vaak ook werkloze loonarbeiders.317 
  Een derde punt waarin deze migratiegolf zich onderscheidt van de drie voorafgaande 
was in de motieven van deze nieuwe kolonisten om zich in de Nieuwe Wereld te 
vestigen. David Hackett Fischer geeft aan dat het hier niet ging om mensen die een 
religieus ideaal nastreefden zoals de puriteinen of de quakers. Evenmin ging het om 
distressed cavaliers zoals de volgelingen van Berkeley in Virginia. Het typerende van deze 
groep was dat het vooral om arme mensen ging, die waren gedreven door materiële 
motieven om hun lot te verbeteren.318 Hiermee kan een breuk worden aangegeven met 
het voluntaristische element dat schijnbaar zo‟n grote rol speelde bij de andere 
migratiegolven. 
  In de vierde plaats was er voor deze mensen nauwelijks plaats in de al meer 
geciviliseerde delen van de Oostkust. Enerzijds werden de nieuwelingen zoals gezegd 
gezien als „scum of the earth‟ en was men ze liever kwijt dan rijk. Anderzijds was er ook 
niet meer voldoende ruimte voor iedere nieuwe kolonist om een bestaan op te bouwen. 
Die ruimte was er wel aan de grenzen van de nieuwe koloniën en daar trokken deze 
kolonisten heen. Deze kolonisten kwamen terecht in wat Bernard Bailyn in zijn The 
Peopling of British North America “a place where the ordinary restraints of civility could be 
abandoned,” noemt.319 
  Het is dit gebied, „de rafelrand van de beschaving,‟ dat later in 1893 door Frederic 
Jackson Turner in zijn beroemde artikel als de frontier wordt omschreven. David Hackett 
Fischer typeert deze groep dan ook als borderlanders to the backcountry.320 Gary Gerstle 
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gebruikt in zijn studie American Crucible de benaming backwoodsmen, een term die 
bijvoorbeeld als een soort geuzennaam door Theodore Roosevelt aan deze groep 
kolonisten en latere immigranten werd gegeven.321 In mijn tekst zal ik de termen Schots-
Ierse kolonisten en backwoodsmen door elkaar heen gebruiken. Belangrijk daarbij is wel 
om te zien dat deze groep backswoodsmen ook door andere kolonistengroepen is 
aangevuld en zeker in de 19de eeuw, als de immigratie van vooral ook niet-Britten op 
gang komt, niet meer volledig uit Schots-Ierse Britten bestaat. 
 
 

4.3.5  De Fragment Society-These 

 
Louis Hartz komt in zijn boek The Founding of New Societies tot een these over het 
ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit die gezien kan worden als een 
nuancering van de Germ-these. In zijn boek trekt Hartz vergelijkingen tussen het ontstaan 
van de culturele identiteit in Latijns-Amerika, Frans-Canada, Australië en de Verenigde 
Staten. Zijn stelling is dat ieder van deze regio‟s is gekoloniseerd door specifieke 
groepen uit Europa en dat de oorspronkelijke cultuur van deze groepen is terug te 
vinden in de verschillen in de culturele identiteit van de betreffende landen. 
  Tot zover komen Hartz uitgangspunten overeen met die van de Germ-these. Het 
specifieke van zijn idee zit hem echter in twee afwijkende uitgangspunten. Hartz stelt 
allereerst dat de groep kolonisten tot een specifiek fragment van de oorspronkelijke 
samenleving behoorde en dat “when a fragment (…) becomes the whole of a new 
nation, it becomes unrecognizable in European terms.”322 Hier wijkt Hartz met zijn 
Fragment Society-these af van de Germ-these. 
  In de tweede plaats stelt Hartz dat de germs zich in de nieuwe situatie anders 
manifesteren dan in de oude situatie. De reden daarvoor is volgens Hartz dat terwijl de 
maatschappij in Europa zich blijft ontwikkelen de „fragment society‟ als het ware 
bevroren raakt en haar dynamiek verliest. 
 
De Fragment Society-these van Hartz levert een aantal interessante gezichtspunten op ten 
aanzien van de culturele maar ook politieke ontwikkeling in de Verenigde Staten. 
  Zo stelt Hartz in de eerste plaats dat door het ontbreken van de strijd tegen het 
feodalisme Amerika ook geen socialisme heeft gekend.323 
  In de tweede plaats verklaart de Fragment Society-these volgens Harzt de hoge mate van 
universalisme die de culturele identiteit van de Amerikanen domineert. Hartz schrijft dat 
“universalism itself comes fairly easily. The fragmented British Puritan can make Calvin 
universal in New England simply by virtue of his migration.”324 
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  In de derde plaats stelt Hartz dat simpel met een schone lei beginnen niet mogeljk is. 
De fragment society kent volgens Hartz namelijk een groot probleem met de „self-definitie‟ 
van de nieuwe maatschappij. Zo schrijft Hartz dat “nationalism [is] (…) difficult. What 
“nation‟ does the universal Puritan belong to? He is no longer completely “English.” 
Being English means sharing a community in which there are not only Calvinists but 
Anglicans. (…) How is wholeness to be recaptured? (…) The Puritan must convert 
Puritanism itself. (…). He must convert it into “Americanism (…).”325 Maar niet alleen 
de oude kolonisten moeten worden opgenomen in de nieuwe gemeenschap, ook de 
latere emigranten moeten hun plaats krijgen. “The United states (…) with a genius for 
transparant terminology, has coined a word for the process. Together with 
Americanism there is „Americanization.‟”326 Problematischer is het Americanization process 
echter als het gaat om de oorspronkelijke Indiaanse bevolking en om de Afrikaans-
Amerikaanse slaven. Beide etnische groeperingen worden buiten de nieuwe 
maatschappelijke orde gehouden. Zo schrijft Hartz dat “(…) during the Middle Period 
of American history itself all Americans were participating in the unfolding of the 
teleology of the American fragment which both the victory of democracy and its 
association with nationalism involved. They were „forgetting‟ Europe together, 
becoming „Americans‟ together. (….). And yet though the sense of community was thus 
enhanced, one of the most interested things about it is that it existed in the context of 
other people who did not share it and were not subject to its mechanism. The were two 
groups that remarkably did not belong to the „American‟ club - the Indian and the 
Negro.”327 
  Over de houding ten opzichte van de Indiaanse bevolking is Hartz duidelijk. Hij stelt 
dat “it was the fate of the American fragment to destroy and exclude the Indian.”328 
Maar de houding ten opzichte van de Indianen heeft volgens hem ook een weerslag op 
het gemeenschapsgevoel. Zo schrijft Hartz dat “in any case it is obvious that the 
violence involved in the external elimination of the Indian permitted a heightened 
degree of peace within the American community.”329 Hartz maakt nog een interessante 
opmerking over de omgang met de Indianen. Zo stelt hij dat het natuurlijk niet zo was 
dat het Indiaanse probleem in een keer was verdwenen. De Indiaanse kwestie sleepte 
zich voort van het begin van de kolonisatie tot de „slag‟ bij Wounded Knee in 1890. In 
de tussenliggende tijd werd verdrag na verdrag met de Indianen gesloten en 
geschonden. Maar zo stelt Hartz “(…) the violation of treaties is peculiarly hard for the 
Lockean conscience, drenched as it is in the morality of contract.”330 
  De houding ten opzichte van de Afrikaans-Amerikaanse bevolking was volgens Hartz 
nog problematischer. Hartz schrijft dat dat “comparative history cannot „discover‟ the 
Negro, because, not having been pushed to the side, he has always been seen in the 
interior of the fragment.”331 Een laatste punt bij de Fragement Society–these is dat Hartz 
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aangeeft hoe in zo‟n cultuur het beeld van de vijand zich ontwikkelt. Zoals Hartz stelt 
dat “(…) the fragment is protected against a whole series of later enemies. (…) when it 
leaves its first antagonists, it leaves all of the future antagonists that the first inspires as a 
result of its original movement.”332 De nieuwe vijanden komen dan ook niet – zoals in 
het moederland – voort uit de dialectiek van de geschiedenis maar zijn volgens Hartz 
steeds de oude vijanden maar dan in een andere gedaante.333 
 
 

4.3.6  Andere Germs van Eerste Kolonisten: De Invloed van de Brits-
Protestantse Onderklasse, Spanjaarden, Nederlanders, Fransen, 
Zweden, Duitsers en Joden 

 
De Germ-these van Fischer heeft als uitgangspunt dat de oorspronkelijke culturele 
waarden van de eerste kolonisten bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de 
culturele identiteit van de Verenigde Staten. 
  Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de culturele identiteit door de first founders - 
en dan in het bijzonder door de elite van deze groeperingen - is vormgegeven. Dat de 
groep van landeigenaren tot laat in de geschiedenis grote politieke invloed had, daarover 
bestaat in de literatuur nauwelijks verschil van mening. 
  Een ander punt is echter of de specifieke culturele waarden die bijvoorbeeld zo 
typerend worden verondersteld voor het Zuiden op de klasse van distressed cavaliers kan 
worden teruggevoerd of dat de invloed van de culturele waarden van de onderklasse 
veel bepalender is geweest dan vaak wordt aangenomen. Dat laatste is in ieder geval de 
mening van Wilbur J. Cash. Cash ontkent zelfs dat er in de periode die Fischer 
beschrijft als de tweede grote immigratiegolf in grote delen van het Zuiden een elite 
aanwezig was die verantwoordelijk was voor een culturele identiteit. Cash stelt dat 
“aristocracy in any real sense did not develop until after the passage of a hundred years 
– until after 1700.”334 Cash laat er ook geen twijfel over bestaan wie volgens hem het 
voortouw namen. Zo schrijft hij dat “the odds were heavy against such gentlemen – 
against any gentlemen at all, for that matter. The land had to be wrested from the forest 
and the intractable red man. It was a harsh and bloody task, wholly unsuited to the 
talents which won applause in the neighborhood of Rotton Row and Covent Garden 
(…). Leadership, for the great part, passed inevitably to rough and ready hands.”335 
 
Als we van de stelling uitgaan dat de maatschappelijke onderklasse en het daar 
dominante waardepatroon eveneens een grote rol speelt in het hele proces dat leidt tot 
strategische besluitvorming zijn we genoodzaakt om beter te kijken naar de 
samenstelling van de eerste groepen kolonisten. Virginia geeft het beste aan wat het 
belang is van de onderklasse voor de vorming van de culturele identiteit. De bevolking 
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van deze kolonie bestond vanaf de vestiging van de eerste permanente nederzettingen, 
zoals Jamestown, vooral uit mensen die slechts om één reden naar de Nieuwe Wereld 
waren gekomen en dat was om de kans te grijpen hun levensomstandigheden te 
verbeteren. Ik zal dit punt hieronder verder uitwerken bij de behandeling van de 
zogeheten Migratie-these die dit gegeven als uitgangspunt neemt. Als we echter de Germ-
these volgen moeten we ook voor deze groep nagaan wat hun oorspronkelijke culturele 
waarden waren en hoe deze invloed uitoefenden op het proces van strategische 
besluitvorming. 
 
Voor Virginia gold dat na de opkomst van tabak als belangrijkste landbouwproduct de 
verhouding tussen de klasse van landeigenaren enerzijds en de bezitloze onderklasse 
volledig scheef groeide. Als we de geschiedenis van de Amerikaanse onderklasse 
bestuderen, spreken we niet alleen over veel grotere aantallen dan geldt voor de 
kolonisten uit de hogere sociale klasse, maar moeten we eveneens het uitgangspunt van 
voluntarisme nuanceren. Zo werden tussen 1717 en 1775 maar liefst 50.000 gevangenen 
op transport gezet naar Brits-Amerika. Het ging hierbij overwegend om jonge, 
ongeschoolde en ongetrouwde mannen. Bijna tachtig procent van deze mannen ging 
naar de tabaksplantages van Virginia en Maryland.336 De schatting was dat in Baltimore 
maar liefst één op de tien mannelijke arbeiders een verbannen gevangene was.337 
  Dat deze groep wel degelijk een impact had op de waarden en normen van de regio 
blijkt uit uitspraken van betrokkenen uit die periode. Zo schreef de bekende 
plantagehouder William Byrd aan een Engelse vriend: “I wish you would be so kind as 
to hang your felons at home.” Benjamin Franklin stelde zelfs voor om in ruil voor de 
misdadigers „ratelslangen naar Engeland te sturen‟ en de gouverneur van Maryland had 
een scherp beeld van de impact die deze nieuwe kolonisten hadden op de culturele 
identiteit toen hij schreef dat “they will send them, and we will bring Evil upon our 
selves.”338 
 
Als we ons richten op de mogelijke invloed van de eerste niet-Britse kolonisten moeten 
we in chronologische volgorde allereerst kijken naar de de Spanjaarden. De Spanjaarden 
waren al vanaf het begin van de 16de eeuw aanwezig op het vasteland van Noord-
Amerika, bijna een eeuw voor de Britten op het toneel verschenen. Op zoek naar vooral 
goud en andere rijkdommen doorkruisten mannen als Cabeza de Vaca, Hernando de 
Soto en Francisco Vásquez de Coronado het Zuiden van de Verenigde Staten van 
Florida tot Mexico.339 In het kielzog van deze pioniers kwamen katholieke 
missionarissen, avonturiers en kolonisten op zoek naar een beter bestaan. Taylor 
omschrijft het type kolonisten als “primarlily desperate people who lacked opportunities 
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elsewhere or convicts sent north (ze kwamen uit Mexico: GE) as conscripted 
soldiers.”340 
  De eerste opmerking die geplaatst kan worden bij de invloed van de Spaanse 
kolonisten, is dat anders dan vaak wordt geschreven de eerste permanente nederzetting 
aan de oostkust van het grondgebied van de Verenigde Staten niet Jamestown in 
Virginia is, maar St. Augustine in Florida. Deze nederzetting bestaat al sinds 1584. In 
het westelijke deel van de Verenigde Staten werden in die zelfde periode nederzettingen, 
zoals El Paso en Santa Fe, gesticht die eveneens nog altijd bestaan. Ook in de huidige 
staat Californië hadden de Spanjaarden en hun Mexicaanse nakomelingen zich gevestigd 
voordat de Britse kolonisten daar verschenen. 
  Een tweede relativering bij de overheersende rol van de Brits-protestantse kolonisten 
op het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit is dat latere Amerikaanse 
kolonisten die in de 19de eeuw Texas innamen niet in een cultureel vacuüm terecht 
kwamen. Ronald Takaki wijst erop dat de eerdere Hispanic-kolonisten in die delen van 
het Noord-Amerikaanse continent waar ze zich hadden gevestigd een duidelijke 
maatschappelijke ordening met een bijpassend cultureel waardestelsel hadden 
opgebouwd en dat deze kolonisten zich allesbehalve in een maagdelijk gebied vestigden. 
  Een gedeelte van de Mexicaanse kolonisten, de zogeheten Tejanos, sloot zich overigens 
juist aan bij de Amerikaanse pioniers die Texas los wilden weken van Mexico. Gesteld 
kan worden dat deze Tejanos ongeveer dezelfde frontier-mentaliteit hadden als de 
Amerikanen. In die zin klopt de stelling van Fischer dat de versmelting van beide 
culturen redelijk geruisloos plaatsvond.341 Het punt is echter dat het evenzeer de 
Amerikanen waren die zich aanpasten aan de al aanwezige bevolking als andersom. 
  Een derde opmerking bij het al eeuwen bestaan van een Hispanic culturele identiteit is 
dat deze groep ook een historische claim heeft als het gaat om haar bijdrage aan de 
Amerikaanse culturele identiteit. Deze claim wordt de laatste jaren alleen maar sterker 
door de toenemende dominantie van de Spaanse taal en door de omvang van deze 
bevolkingsgroep. 
 
De tweede etnische groep die een claim kan leggen op de oorsprong van de 
Amerikaanse culturele identiteit wordt gevormd door de Nederlanders. In eerste 
instantie was het de Britse ontdekkingsreiziger Henry Hudson die in 1609 in opdracht 
van de West-Indische Compagnie de Noord-Amerikaanse kust bereikte. Op zoek naar 
een doorgang naar de Stille Oceaan verkende Hudson de later naar hem genoemde 
rivier. Al in 1615 stichtten de Nederlanders Fort Nassau dat in 1625 werd vervangen 
door Fort Orange, het latere Albany. In 1624 gingen de Nederlanders over tot het 
verdedigen van de benedenloop van de Hudson-rivier en zetten zij een citadel neer in 
het huidige Manhattan. Deze vestiging groeide uit tot Nieuw Amsterdam, het latere 
New York. In de literatuur is aan de invloed van de Nederlanders op de culturele 

                                         
340Taylor, American Colonies, p. 82. 
341 De stelling dat de Hispanic-pioniers over een soortgelijke frontier-mentaliteit beschikten als de andere vooral armere 
blanke kolonisten gaat tegenwoordig voor de nieuwe Hispanic-immigranten misschien nog wel meer op dan ooit tevoren. 
Ook deze groep streeft een „Amerikaanse droom‟ na die vooral wordt ingevuld door de hoop op een beter bestaan en op 
het verkrijgen en tot iedere prijs behouden van verworven materieel bezit. 



110 
 

identiteit van de Verenigde Staten traditioneel weinig aandacht besteed. De poging van 
de Nederlanders om van Nieuw Amsterdam een welvarende kolonie te maken werd 
grotendeels als een mislukking beschouwd. 
  De laatste tijd wordt anders aangekeken tegen de invloed van de Nederlanders op de 
culturele identiteit van de Verenigde Staten. Russell Shorto maakt bijvoorbeeld in zijn 
boek The Island at the Center of the World duidelijk dat de invloed van de culturele waarden 
die de boventoon voerden in New York wel degelijk van groot belang zijn geweest voor 
de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit. Shorto stelt zelfs dat Nieuw 
Amsterdam de bakermat is geweest van „de Amerikaanse droom.‟ Hij schrijft dat “the 
original colonies were not all English, and the multieethnic makeup of the Manhattan 
colony is precisely the point. The fact that the Dutch once established a foothold in 
North America has been known all along, of course, but after noting it, the national 
myth of origin promptly dismisses it as irrelevant. It was small, it was short-lived, it was 
inconsequential. That wasn‟t us, the subtext runs, but someone else, an alien mix of 
peoples – with strange customs and a different language – who appeared briefly, and 
then vanished, leaving only traces.”342 
  Maar volgens Shorto klopt deze aanname niet. Zo schrijft hij dat “in the first place , 
while the population was quickly outplaced by New England, it was hardly small. It 
covered the whole middle stretch of the East Coast and encompassed parts of five of 
what would be the original thirteen states.”343 
  Bovendien ging New York weliswaar officieel over in de handen van de Engelsen, 
maar dat betekende noch dat de Nederlanders verdwenen, noch dat hun invloed afnam. 
Volgens Shorto is juist het typerende van New York dat de Nederlandse manier van 
besturen en de daaraan verwante culturele waarden in stand bleven. Ook de belangrijke 
families hielden hun posities. Niet toevallig heeft de enige president die niet van 
oorspronkelijk Britse afkomst was, namelijk Martin van Buren, Nederlandse 
voorouders. 
  Typerend is ook dat Nederlands tot ver in de 19de eeuw gesproken werd en dat de 
Nederlands gereformeerde kerk een blijvende invloed hield in de regio.344 Bovendien 
zijn er vele namen zowel in de stad New York als in de staat die verwijzen naar de 
Nederlandse herkomst.345 
 
Shorto benadrukt dat New York van groot belang was voor de ontwikkeling van de 
Verenigde Staten in het algemeen. Shorto schrijft daarover dat “the colony and city of 
New York [was] the jewel in the crown of England‟s North American possessions.”346 
Als we volgens hem echter naar de invloed van New York kijken op de ontwikkeling 
van de Amerikaanse culturele identiteit moeten we niet in de eerste plaats naar de Britse 
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invloed kijken. Zo haalt Shorto bijvoorbeeld een Engelse officier aan die in 1692 dit 
punt maakt als hij schrijft dat “our chiefest unhappyness is too great a mixture of 
nations, and English ye least part.”347 Shorto toont aan dat een belangrijk deel van wat 
men als typerend voor de Amerikaanse culturele identiteit ziet niet in de eerste plaats 
afkomstig is van de puriteinen of de andere Britse kolonisten, maar voor een deel kan 
worden teruggevoerd op typisch Nederlandse culturele waarden. Zo schrijft hij dat 
“what matters about the Dutch colony is that it set Manhattan on course as a place of 
openness and free trade. A new kind of spirit hovered over the island, something utterly 
alien to New England and Virginia, which is directly traceable to the tolerance debates 
in Holland in the sixteenth and seventeenth century, and to the intellectual world of 
Descartes, Grotius, and Spinoza.”348 
  De invloed van de Nederlandse culturele identiteit is echter niet beperkt gebleven tot 
de stad New York.349 Volgens Shorto sterkte de invloed van de Nederlanders zich van 
Noord tot Zuid uit over een gebied van tenminste 150 mijl en werd een groot deel van 
wat tegenwoordig als de Middle Colonies wordt gezien, het gebied tussen New England 
en Virginia, sterk beïnvloed door de Nederlandse culturele waarden. Shorto stelt 
vervolgens dat “what we find beneath the “Middle Colonies” label (…) is the Dutch 
colony.”350 
 
Shorto voegt nog twee claims toe aan de invloed van de Nederlanders op de 
ontwikkeling van de Amerikaanse maatschappelijke orde. De eerste is dat de 
Nederlanders en hun manier van denken grote invloed hebben uitgeoefend op het 
vastleggen van bijvoorbeeld de Grondwet en vooral de Bill of Rights.351 
  In de tweede plaats stelt Shorto dat New York verreweg de belangrijkste stad is 
geweest in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Zo kwam in de 19de eeuw het 
overgrote merendeel van de nieuwe immigranten via deze stad het land binnen. Shorto 
beschrijft de invloed van de culturele waarden waar New York voor stond als volgt: 
“The island of Manhattan became the gateway to America for generations of 
immigrants, and it was because of this that the legacy of the Dutch colony got 
amplified. Stepping off the boat, the individuals in those huddled masses (…) breathed 
in an atmosphere utterly different from what they had left (…) and they called it 
American. Then they fanned out and brought it with them.” 
 
In het proces van expansie van de culturele waarden van New York naar het achterland 
moet vooral gewezen worden op de invloed van het in 1825 geopende Erie-kanaal. Na 
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de opening van dit kanaal werd New York de grote doorvoerhaven van het leeuwendeel 
van de import en export producten van de Verenigde Staten.352 Shorto schrijft over de 
invloed van dit kanaal dat “how the Erie Canal changed the nation is a basic piece of 
American history. It opened the interior of the continent, swelled the population, 
shifted the balance of power from rural to urban, helped make America an industrial 
power. America was transformed, and the promise that the first Manhattanites saw in 
their island became a roaring reality.”353 
  Charles Gehrig, de man die de archieven van de Nederlanders vertaalde, stelt eveneens 
dat de numerieke invloed van Nederlanders niet mag worden onderschat. Zo stelt hij 
dat „een kwart van de Amerikanen Nederlandse voorouders heeft.‟354 
 
Als derde grote groep kolonisten moeten de Franse kolonisten worden genoemd. Deze 
groep valt in twee delen uiteen. Allereerst is er de groep van vooral pelshandelaren die 
vanuit het Noorden langs het stroomgebied van de Mississippi tot aan het huidige New 
Orléans het grondgebeid van de huidige Verenigde Staten in trok.355 Typerend is dat de 
Fransen veel eerder waren dan de latere Britse kolonisten die vanuit het Oosten onder 
leiding van pioniers als Daniel Boone over de Appalachen kwamen. Het grote verschil 
was echter dat het bij de Fransen ging om betrekkelijk kleine aantallen en dat deze 
kolonisten voor een deel zich juist aanpasten aan de Indiaanse bevolking. Bovendien 
verdween de Franse politieke macht definitief na de oorlog van 1756-1764 en de 
daaropvolgende Louisiana Purchase van 1803 waarmee de hele claim van de Fransen op 
het gebied oost van de Mississippi formeel door de Verenigde Staten werd 
overgenomen. 
  De tweede groep Franse kolonisten bestaat uit degenen die hoofdzakelijk naar de 
Oostkust trokken. Deze groep bestond vooral uit hugenoten. Deze hugenoten 
behoorden tot de eerste pioniers die een poging deden om zich permanent op het 
nieuwe continent te vestigen. Hun eerste pogingen – al aan het einde van de 16de eeuw, 
dus voor de Britse kolonisten – faalden. In de 17de eeuw kwamen de hugenoten 
opnieuw naar het Noord-Amerikaanse continent. Deze keer waren ze succesvoller. 
Volgens een wet uit 1637 mochten de hugenoten zich niet in Frans Noord-Amerika 
vestigen. Bovendien werd hun geloof in 1685 door koning Lodewijk XIV verboden. 
Maar liefst 185.000 hugenoten verlieten daarna hun land en volgens de schatting 
bouwden ongeveer 10.000 hiervan in Brits Noord-Amerika een nieuw bestaan op.356 
  De sociale samenstelling van de hugenoten kende veel overeenkomsten met die van de 
puriteinen. Ook bij deze groep ging het over het algemeen om een hoger opgeleide 
middenklasse. 
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  Bovendien had het geloof van de hugenoten veel raakvlakken met dat van de 
calvinistische puriteinen. De hugenoten assimileerden derhalve vrij probleemloos met 
de dominante Britse kolonisten.357 De beïnvloeding was wederzijds. De Franse namen 
hun intellectuele traditie met zich mee en hadden grote invloed op de verbreiding van 
het verlichtingsdenken in de 18de eeuw. Bovendien was hun opvatting over godsdienst 
minder rigide dan die van de puriteinen. Zo kende de calvinistische variant van de 
hugenoten meer invloed toe aan een directe band tussen de gelovige en zijn God. Deze 
instelling, die we ook bij de quakers en zeker ook bij de Duitse kolonisten terugzien, 
zou fundamenteel worden voor de Amerikaanse godsdienstige beleving. 
 
Kolonisten uit Scandinavië en vooral uit Zweden waren de vierde groep kolonisten van 
niet-Britse afkomst die zich georganiseerd in Brits Noord-Amerika vestigden. Onder 
aanvoering van de voormalige Nederlandse gouverneur van Nieuw Amsterdam Peter 
Minuit stichtte de New Sweden Company in 1638 een permanente vestiging, Fort Christina, 
aan de Delaware-rivier. De Zweedse nederzetting is in aantal nooit indrukwekkend 
geweest. Het inwoneraantal van Fort Christina bedroeg slechts driehonderd man toen 
het in 1655 door de Nederlanders werd ingenomen.358 
  Toch heeft de Zweedse kolonie een belangrijke invloed gehad op de culturele identiteit 
van de Verenigde Staten. Allereerst waren de Zweden over het algemeen hoog opgeleid 
en bleken zij als eerste pioniers over de juiste skills te beschikken om zich staande te 
houden in de Nieuwe Wereld. Zo waren vooral de Zweden en de Finnen gewend aan 
het ontginnen van dicht beboste gebieden en waren zij bevoordeeld verantwoordelijk 
voor typisch Amerikaanse gebruiken zoals het bouwen van de klassieke Amerikaanse log 
cabin of blokhut. Juist deze log cabin zou in de 18de eeuw het icoon worden van de 
Amerikaanse backwoodsmen.359 
  Verder vormden deze eerste Zweedse kolonisten de voorbode voor de latere 
emigratiegolf van Scandinaviërs naar de Verenigde Staten en stond hun status garant 
voor de soepele assimilatie van deze bevolkingsgroepen die moeiteloos konden 
aanpassen aan de bestaande culturele waarden.360 
 
De Duitse kolonisten vormen de vijfde grote West-Europese groep kolonisten die zich 
naast de Britten als eerste hebben gevestigd in de Nieuwe Wereld. Het belang van de 
Duitsers is allereerst dat zij in aantal, na de Britse kolonisten, verreweg de grootste 
groep waren. Berekend is dat tussen 1680 en 1780 maar liefst 100.000 Duitsers, vooral 

                                         
357 Opvallend is hierbij het verschil tussen de hugenoten en de overigens zeer kleine groep eerste joodse kolonisten die zich 
vooral in de staten New Jersey en New York vestigden. De joodse gemeenschap zette van het begin af aan een eigen 
kerkgemeenschap op en hield streng vast aan de eigen culturele waarden en normen. De invloed van deze joodse 
gemeenschap was oorspronkelijk niet groot, maar vormde wel een springplank voor de latere immigratiegolf. De status van 
de joodse elite vergemakkelijkte de assimilatie van de latere joodse immigranten en verzekerde dat de joodse cultuur en de 
joodse identiteit uiteindelijk een integraal onderdeel zou worden van de vermeende Amerikaanse joods-christelijke culturele 
identiteit. 
358 Taylor, American Colonies, p. 254. 
359 Taylor, American Colonies, p. 254. De log cabin werd het icoon van de frontier man uit de 18de en 19de eeuw. Tijdens de 
verkiezingscampagnes in de 19de eeuw kon geen enkele presidentskandidaat heen om de symboliek van de jeugdjaren die 
iedere zichzelf respecterende kandidaat in zo‟n pioniers woning had doorgebracht. 
360 Zie voor de makkelijke aanpassing van de Zweden onder andere in Øverland, Immigrant Minds, p. 25. 
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protestanten uit het Rijnland, naar Brits Noord-Amerika trokken.361 Daarmee waren 
alleen de Engelse, de Schots-Ierse kolonisten en de Afro-Amerikaanse slaven hun 
getalsmatig de meerdere. 
  In de tweede plaats was de invloed van de Duitsers vooral merkbaar in de Middle 
Colonies. Zo landde ongeveer driekwart van deze Duitsers in Pennsylvania. Het gevolg 
was dat de quakers daar al in 1750 een minderheid vormden. 
  In de derde plaats vestigden de Duitsers zich overwegend als families en vormden zo 
hechte gemeenschappen. De Britse kolonisten uit die periode hadden een veel losser 
sociaal verband. Marcus Lee Hansen schrijft bijvoorbeeld in zijn The Immigrant in 
American History over de verschillen tussen de Duitse kolonisten en de Britten dat “the 
ambition of the German-American father, for instance, was to see his sons on reaching 
manhood established with their families on farms clustered about his own. To take 
complete possession of a township with sons; sons-inlaw and nephews was not an 
unrealizable ideal. To this end the would-be patriarch dedicated all his plodding 
industry. One by one, he bought adjacent farms. (…) But the American father made no 
such efforts on behalve of his offspring. To be a self-made man was his ideal. He had 
come in as „a first settler‟ and had created a farm with his axe; let the boys do the 
same.”362 
  De groepsvorming van de Duitsers en de culturele, economische en politieke 
consequenties daarvan viel op en riep bijvoorbeeld bij Benjamin Franklin de rethorische 
vraag op dat “why should the Palatine boor be suffered to swarm into our settlements 
and, by herding together, establish their language and manners to the exclusion of ours? 
Why should Pennsylvania founded by the English, become a colony of aliens, who will 
shortly be so numerous as to Germanise us, instead of us Anglicising them?”363 In de 
vierde plaats zouden de Duitsers ook op de specifieke manier van godsdienstbeleving 
grote invloed uitoefenen. 
 
Ten slotte is het van belang om kort aandacht te besteden op de joodse emigratie naar 
de Verenigde Staten. De eerste joodse kolonisten die zich al in de zeventiende eeuw 
vestigden op het grondgebied van de huidige Verenigde Staten waren joden die uit het 
Zuiden van Europa, Noord-Afrika en de Nederlanden, naar de Nieuwe Wereld trokken. 
Het ging hier om een groep kolonisten die zeer succesvol was en daardoor in staat was 
gunstige condities te scheppen voor de komst en assimilatie van de latere joodse 
immigranten. Deze latere immigranten kwamen in eerste instantie in de 19de eeuw uit 
het huidige Duitsland naar de Verenigde Staten trokken en na 1880 vervolgens uit het 
Oostelijke deel van Europa. 
  De groep onderscheidt zich niet in eerste instantie door de omvang maar wel door de 
invloed die deze pioniers hebben gehad op het strategische besluitvormingsproces 
vooral waar het om de inhoud van het buitenlandsbeleid aangaat. Wat daarbij een 

                                         
361 Taylor, American Colonies, p. 317. 
362 Hansen, Marcus Lee (1940) The Immigrant in American History. Cambridge (Mass)/London: Harvard University Press, pp. 
61-62. 
363 Geciteerd in Johnson, A History of the American People, p. 202. Franklin sprak eveneens over de Duitsers als “a Herd of 
Hogs” Zie voor deze uitlatingen van Franklin over de Duitse kolonisten ook in Taylor, The American Colonies, p. 272. 
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belangrijk punt is is dat de joodse gemeenschap niet uit één homogene groep bestaat 
maar in verschillende periodes naar de Verenigde Staten is gekomen en ook in 
samenstelling heterogeen is.364 
 
 

4.3.7  De Afrikaans-Amerikaanse Slaven en de Inheemse Indianen 

 
Als het gaat om de geruisloze assimilatie van de verschillende etnische groeperingen 
maakt Fischer een uitzondering voor de Afrikaans-Amerikanen bevolking en voor de 
Indianen. Ten aanzien van de Afrikaans-Amerikanen stelt hij dat die pas aan het einde 
van de 18de eeuw een belangrijke rol gaan spelen. Daarbij stelt hij dat deze groep door 
de specifieke omstandigheden waarin ze leven een eigen cultuur ontwikkelen die weinig 
interactie kent met die van de blanken.365 De Indianen komen in het stuk verder bijna 
letterlijk niet voor. Hun cultuur, voor zover aanwezig, was gedoemd ten onder te gaan. 
Interactie met de blanken, behalve in strijd, komt schijnbaar niet voor. Als het gaat om 
het belang van de Afrikaans-Amerikanen en de Indianen op de ontwikkeling van de 
Amerikaanse culturele identiteit zijn er echter diverse studies die aangeven dat juist de 
interactie tussen deze beide etnische groeperingen en de kolonisten van fundamenteel 
belang zijn geweest voor de vorming van de Amerikaanse culturele identiteit. 
  De geschiedenis van de culturele identiteit van de Verenigde Staten kan niet worden 
beschreven zonder aandacht te vestigen op Afrikaans-Amerikanen. De Afrikaans-
Amerikanen kunnen niet worden afgedaan als latere immigranten. De Afrikaans-
Amerikanen behoorden tot de allereerste pioniers die naar de Nieuwe Wereld trokken. 
De eerste vermelding van deze Afrikaans-Amerikaanse „kolonisten‟ is afkomstig uit het 
dagboek van John Rolfe, de eerste planter die succesvol overging op de productie van 
tabak in Virginia. Rolfe schrijft in 1619 dat “about the last of August, came a Dutch 
man of warre that sold us twenty Negars.”366 
  Hoewel deze „Negars‟ gekocht werden kunnen we toch niet spreken van slaven. Zo was 
slavernij in 1619 niet toegestaan in Virginia en ook helemaal niet gewenst in de Nieuwe 
Wereld. Takaki wijst er op dat men in Virginia in feite de situatie die ook bestond op het 
platteland van Engeland wilde kopiëren. Die situatie bestond eruit dat er sprake was van 
zogeheten indentured servants. Voor de situatie in vooral Virginia betekende dit dat men in 
ruil voor de kosten van de overtocht, behuizing en een simpele uitrusting een contract 
sloot om voor een bepaalde periode in dienst te treden van een werkgever, meestal een 
plantagehouder. Aan het einde van de afgesproken periode, in feite als men dus zijn 
schuld plus rente had ingewilligd, was men vrij. Dat was ook de droom: als men vrij was 
lokte de aankoop of de pacht van een klein stuk land en kon men als yeoman farmer, of 
vrij boer, proberen een bestaan op te bouwen. 

                                         
364 Zie voor een overzicht van de joodse emigratie naar de Verenigde Staten onder andere in Smart, Ninian, editor (1999) 
Atlas of World‟s Religions. Keulen: Könemann, pp. 130-131. 
365 Fischer, Albion‟s Seed, pp. 810-812. 
366 Geciteerd in Takaki, A Different Mirror, p. 51. 
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  Gaandeweg vond in de 17de eeuw door de vraag naar arbeid op de snel in omvang 
uitbreidende tabaksplantages de institutionalisering van de slavernij plaats. Zo waren 
slaven relatief goedkoop en kon men ook precies beschikken over de gewenste 
hoeveelheid arbeiders. Zoals hierboven aangegeven bestond bij de eerste Census uit 
1790 maar liefst 20 procent van de Amerikaanse bevolking uit Afrikaans-Amerikanen. 
Niet alleen was de bevolkingsgroep daarmee verreweg de grootste etnische minderheid 
van het land, tegen het einde van de 17de eeuw bestond volgens de Census bijna de helft 
van de bevolking in Virginia al uit Afrikaans-Amerikanen en in sommige regio‟s waren 
de Afrikaans-Amerikanen ook in absolute aantallen in de meerderheid. 
Als we kijken naar de invloed van de vermeende oorspronkelijke culturele waarden van 
de Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep op de Amerikaanse culturele identiteit zijn 
de meningen er over verdeeld of de Afrikaanse-Amerikaanse slaven überhaupt nog een 
eigen oorspronkelijke cultuur bezaten. De stelling dat de slaven hun eigen cultuur door 
de gedwongen overtocht kwijt waren geraakt wordt goed weergegeven in de studie van 
Sidney W. Mintz en Richard Price De Geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse Cultuur. 
Mintz en Price stellen dat “de Afrikanen die in de Nieuwe Wereld aankwamen vormden 
aaanvankelijk geen groepen. (…) Zonder af te willen doen aan het waarschijnlijke 
belang van een kern van gemeenschappelijke waarden en aan de mogelijkheid dat het 
toeval heus wel een aantal slaven van gelijke origine bij elkaar zal hebben gebracht of 
gelaten, blijft het feit bestaan dat het aanvankelijk geen gemeenschappen waren, maar dat 
alleen zijn geworden via processen van culturele verandering. Het enige wat de slaven 
vanaf hun begin gemeen hadden was hun slavernij; al het ander – of bijna al het andere 
– moest door hen zelf worden gecreëerd.”367 
  In die zin kunnen we bij de invloed van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur niet 
spreken van germs die een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat wil echter niet zeggen 
dat de cultuur van de slaven niet belangrijk was voor de ontwikkeling van de 
Amerikaanse culturele identiteit. Alleen moeten we dan niet kijken naar de vermeende 
germs van de Afrikaanse-Amerikaanse cultuur maar naar de interactie tussen de 
slavencultuur en die van de blanken. Zo wijst Edmund S. Morgan er in zijn boek 
American Slavery, American Freedom op hoe de slavernij in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw als een veiligheidsklep kan worden gezien voor de sociale spanningen 
tussen de grondbezittende klasse in Virginia en de sociale onderklasse.368 Morgan stelt 
dat de politieke en economische emancipatie van de blanke onderklasse in feite over de 
hoofden van de zwarte bevolking tot stand kwam. Het was letterlijk de een zijn brood is 
de ander zijn dood. Zo schrijft Morgan dat “to a large degree it may be said that 
Americans bought their independence with slave labor.”369 
  Maar slavernij bood de blanke bevolking niet alleen de mogelijkheid van economische 
uitbuiting. Wilbur J. Cash schrijft in zijn boek The Mind of the South hoe de salvernij 
eveneens belangrijk was voor de eigenwaarde van de blanke onderklasse. Zo stelt Cash 

                                         
367 Mintz, Sidney W. en Price, Richard (2003) De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur. Leiden: KITLV Uitgeverij, p. 8. 
368 Zie voor dit verband tussen enerzijds de oplopende sociale spanning in Virginia aan het einde van de 17de eeuw en aan 
de andere kant de institutionalisering van de slavernij in Morgan, Edmund S. (2003) American Slavery, American Freedom. New 
York: W. W. Norton & Company. 
369 Morgan, American Slavery, American Freedom, p. 5. 
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dat “in his loyalty [to slavery] the common white participated as fully as any other 
Southerner. If he had no worth-while interest at stake in slavery, if his real interest ran 
the other way about, he did nevertheless have that, to him, dear treasure of his 
superiority as a white man, which had been offered to him by slavery; and so was as 
determined to keep the black man in chains, saw in the offensive of the Yankee as great 
a danger to himself, as the angriest planter.”370 
 
Het belang van interactie tussen blanken en Afrikaans-Amerikanen is niet de enige 
manier waarop in de literatuur tegen de invloed van de cultuur van de Afrikaans-
Amerikanen wordt aangekeken. Zo verdedigde Charles Keil in zijn boek Urban Blues uit 
1966 de stelling dat “contrary to popular belief, Negroes are the only substantial 
minority group in America who really have a culture to guard and protect. The small but 
crucial retentions of African tradition, the slavery experience the post slavery history of 
oppression, the re-emergence of the non-white world, and America‟s refusal until 
recently to allow integration – all have combined for better or worse, to give the Negro 
a different reality, a different culture with which to master reality, and a unique 
perspective by incongruity on American society that may be this nation‟s outstanding 
and redeeming virtue.”371 
 
Eenzelfde betoog is op te zetten voor de invloed van de Indiaanse cultuur op de 
Amerikaanse culturele identiteit.372 In de eerdere literatuur die een positief beeld 
probeerde te schetsen van de Indianen, zoals bijvoorbeeld in het standaardwerk The 
American Heritage Book of Indians van William Brandon uit 1961, werd vooral de nadruk 
gelegd op de tragische maar onafwendbare ondergang van de Indiaanse cultuur.373 De 
Indianen werden steevast als slachtoffers van de expansiedrang van de Amerikaanse 
kolonisten gezien, zoals bijvoorbeeld in Dee Brown‟s Bury My Heart at Wounded Knee.374 
  In de literatuur van de laatste decennia wordt niet alleen veel meer de nadruk gelegd 
op het eigen karakter van de cultuur van de Indianen, maar vooral ook op de interactie 
tussen de Indianen en de blanke kolonisten en latere immigranten. Zo schrijft Alan 
Taylor in zijn boek The Divided Ground dat er tussen de inheemse Indiaanse bevolking en 
de blanke kolonisten veel meer interactie was en dat de Indianen daarin een veel 
actievere rol speelden dan eerder werd aangenomen.375 
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372 In de hedendaagse literatuur wordt er op gewezen dat het hele idee van „de Indiaanse cultuur‟genuanceerd moet worden. 
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Het waren niet alleen de Indianen die werden beïnvloed door de levenswijze en ideeën 
van de blanke kolonisten. Integendeel. De blanken werden ook door de Indianen 
beïnvloed. Ronald Wright laat bijvoorbeeld zien hoe het idee achter het Amerikaanse 
federalisme is geïnspireerd door de organisatiestructuur van de zogeheten five nations-
overeenkomst van de Irokezen uit het midden van de 18de eeuw. Zo schrijft hij dat „at 
an important conference held at Lancaster, Pennsylvannia, between several colonies and 
native nations in 1744, the Iroquois statesman Canasatego came face to face with 
Benjamin Franklin. (...) Canasatego became exasperated by the bickering among the 
various colonies. He suggested (…) that the English might do well to emulate his 
people. (…) Franklin took Canasatego‟s remarks to heart and began studying native 
political culture.” 
  In 1744 was de tijd nog niet rijp voor zo‟n federatie en het idee werd door de Engelse 
afgekeurd. Opvallend genoeg kwam het weer terug bij het vastleggen van de Constitutie 
in 1787. De five nations van de Irokezen waren toen al verleden tijd en de de ideeën voor 
de Amerikaanse federatie werden later niet in verband gebracht met de Indiaanse 
politieke culturele erfenis. Wright wijst er echter op dat er wel degelijk een directe link 
valt te leggen tussen de Amerikaanse federatie en het verbond van de Indianen. Zo 
schrijft hij dat “yet one memorial to the Iroquois can be seen wherever the United 
Nations does business under its Great Seal. The symbol of the five nations‟ combined 
strength was an eagle clasping five arrows in its talons. The United States raised the 
number of arrows to thirteen and put Latin in the bird‟s mouth: E PLURIBUS UNUM.  
Along with these Roman words and a Masonic pyramid stamped on each dollar bill, the 
fliched eagle bacame a fitting emblem for the settlers‟ hybrid empire.”376 Deze 
„ontdekking‟ van de oorsprong van het ideeëngoed achter de culturele identiteit van de 
Verenigde Staten relativeert de claim van de aanhangers van de Germ-these die stellen dat 
de grondbeginselen waarop de Amerikaanse natie is gefundeerd direct zijn 
overgenomen van de germs van de eerste blank protestantse kolonisten. 
 
Maar waar de directe invloed van de oorspronkelijke Indiaanse cultuur op de 
Amerikaanse culturele identiteit groter is dan vaak werd verondersteld, geldt dit zeker 
als we kijken naar de gevolgen van de vooral gewelddadige interactie tussen de Indianen 
en de eerste kolonisten en latere immigranten. Die interactie is volgens auteurs als 
Bernard Bailyn cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de Amerikaanse psyche en is 
een onderwerp dat ik hieronder uitgebreider aan de orde zal stellen.377 
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4.3.8  Conclusies en Kanttekeningen bij de Germ-these 

4.3.8.1 Inleiding 

 
De drie centrale stellingen van de Germ-these, zoals die vooral in het werk van David 
Hackett Fischer naar voren komen, zijn allereerst dat de invulling van de typisch 
Amerikaanse culturele identiteit niet nieuw is, maar vooral bepaald is door de 
oorspronkelijke culturele waarden die de eerste Brits-protestantse kolonisten met zich 
mee brachten. 
  In de tweede plaats is het uitgangspunt dat het culturele waardestelsel niet alleen door 
deze first settlers vorm heeft gekregen, maar dat het ook specifiek de elite van deze 
kolonisten is geweest die hun stempel op de culturele identiteit hebben gedrukt. 
  In de derde plaats stelt Fischer dat omstreeks 1775 - aan het einde van wat hij de 
vierde grote kolonisatiegolf noemt - de vier dominante cultuurclusters zich hadden 
gevormd in de Verenigde Staten. 
 
Het grote belang van de studie van Fischer is dat hij niet uitgaat van één culturele 
identiteit voor de Verenigde Staten, maar van ten minste vier archetypen die ieder hun 
eigen invulling geven aan de fundamentele kerndimensies van cultureel bepaalde 
waarden en normen en dat deze waardestelsels met elkaar hebben geconcurreerd om de 
vastlegging van de nationale en internationale politieke agenda. Fischer ontleent zijn 
stelling dat het juist de hierboven behandelde vier cultuurclusters zijn geweest die de 
basis hebben gelegd voor de Amerikaanse culturele identiteit aan het uitgangspunt dat 
het de waarden en normen van deze groepen zijn geweest die terug zijn te vinden in de 
officiële instituties, zoals overheid, kerk, wetgeving en scholing en in de daaruit 
voortvloeiende regels en procedures. Zo kan het volgens Fischer zijn dat “today less 
then 20 percent of the American population have any British ancestors at all. But in a 
cultural sense most Americans are Albion‟s seed, no matter who their own forebearers 
may have been.” Hiermee geeft hij ook zijn centrale stelling: “the legacy of four British 
folkways in early America remains the most powerful determinant of a voluntary society 
in the United States today.”378 
 
De Germ-these heeft grote invloed gehad op het denken over de ontwikkeling van de 
Amerikaanse culturele identiteit. Alvorens ik verder specifiek inga op de invloed van de 
vier door Fischer beschreven kolonistengroepen plaats ik een aantal kanttekeningen bij 
deze these. 
  In de eerste plaats volgt Fischer de top down-benadering van het ontstaan van een 
culturele identiteit zoals die naar voren komt in de eerder genoemde Doctrine of First 
Effective Settlement van Wilbur Zelinsky. Mijn uitgangspunt is daarentegen dat bij het 
ontstaan van cultuur en bij de invloed die een cultureel waardestelsel heeft op het 
strategische besluitvormingsproces de grassroot-invloed een grotere rol speelt dan vaak 
wordt aangenomen. 
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  Een tweede punt van kritiek is dat volgens Fischer de culturele identiteit van de 
Verenigde Staten feitelijk plaats heeft gevonden buiten de maatschappelijke context op 
het nieuwe continent. Immers: volgens Fischer zijn het de overgekomen folkways die 
grotendeels bepalend zijn voor de verdere culturele identiteit van de Verenigde Staten. 
Dat idee laat erg weinig ruimte voor de aanname dat cultuur in interactie gevormd 
wordt met veranderende omstandigheden. Het is ook dit uitgangspunt dat in de 
literatuur op veel kritiek stuit. Zo schrijven bijvoorbeeld Mintz en Price dat “geen 
enkele groep, hoe goed daarvoor ook toegerust of hoe vrij in het maken van keuzes 
ook, kan zijn levenswijze en de daarbij behorende waardesystemen en denkpatronen 
ongeschonden van de ene plaats naar de andere verhuizen. De condities van zo‟n 
verplaatsing, maar ook het materiële en menselijke karakter van de ontvangende plaats, 
begrenzen nu eenmaal de variabelen en de levensvatbaarheid van effectieve 
migraties.”379 
  Een derde punt is dat Fischer wel heel uitdrukkelijk van de vier door hem beschreven 
kolonisatiegolven uitgaat, die daarbij dan ieder over grotendeels uniforme waardestelsels 
beschikten. In de hedendaagse literatuur wordt echter een heel wat complexer beeld 
geschetst van de kolonisatie van Atlantisch Noord-Amerika in de periode van grofweg 
1600 tot 1775. Zo constateert Meinig in zijn standaardwerk “the identification of more 
than two dozen areas as the basic sociogeographic entities in this Atlantic World that 
would have significant bearing upun the eventual creation of the United States of 
America. (…) These new geographic entities form the first layer of building blocks for 
the larger edifice. Ideally, we should wish to describe the cultural geographic 
development of each erea in detail. Practically, we shall have to proceed with no more 
than summary characterizations and a quick outline of the changing contexts and results 
of a century and a half of colonial history. That in it self will be complicated enough, a 
marked contrast with the geographic simplifications characteristic of standard 
histories.”380 Al we kijken naar deze „sociogeographic entitites‟ zoals Meinig aangeeft, 
zien we dat er van homogene groepen geen sprake is. Zo beschrijft Meinig diverse 
clusters puriteinse kolonisten die allemaal een andere afkomst hebben en zijn er 
bijvoorbeeld ook drie groepen quakers, zoals die uit Wales, uit Duitsland en uit alle 
windstreken van Engeland die zich op het nieuwe continent vestigden.381 
  In de vierde plaats heeft Fischer alleen oog voor de Britse kolonisten. Zo noemt 
Fischer voor de periode tot aan de Onafhankelijkheid weliswaar achtereenvolgens de 
Hollanders, de Zweden, de Franse Hugenoten en vooral de Duitsers. Zijn uitgangspunt 
is echter dat deze groeperingen een marginale rol hebben gespeeld. Hier speelt volgens 
Fischer niet alleen de macht van de getallen een rol - de kolonisten van Britse afkomst 
waren veruit in de meerderheid – ook het element van voluntarisme mag volgens hem 
niet worden onderschat. Dat de kolonisten grotendeels vrije mensen waren die uit eigen 
middelen de oversteek hadden gemaakt, betekende volgens Fischer dat ze zich daar 

                                         
379 Mintz, De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur, p. xiii. 
380 Meinig, The Shaping of America, Volume 1, pp. 86-87. 
381 Meinig, The Shaping of America, Volume 1, pp. 87-144. Opvallend is bijvoorbeeld dat Meinig de „grote kolonisatiegolf 
onder leiding van Wintrop‟ helemaal niet als zodanig beschrijft. Sterker nog: John Wintrop „de eerste grote Amerikaan‟ 
komt in zijn index niet voor. 
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vestigden waar ze zich het meeste „thuis‟ voelden en waar ze welkom werden geheten. 
De vreemde culturen assimileerden op deze manier volgens Fischer bijna geruisloos met 
elkaar. Diverse studies die eveneens de Germ-these volgen stellen echter dat deze niet-
Britse germs wel degelijk grote invloed hebben gehad en dat vooral uit de interactie 
tussen deze groeperingen onderling en uit de aanpassing van deze groeperingen aan de 
nieuwe omstandigheden een eigen en nieuw cultureel waardesysteem is voortgekomen. 
 
 

4.3.8.2 Kanttekeningen en Conclusies bij de Extreme Variant van de Wasp-
these 

 
De extreme variant van de Wasp-these, namelijk dat de Amerikaanse culturele identiteit 
vooral is terug te voeren op de puriteinen uit New Engeland, heeft grote invloed gehad. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan de invloed van deze puriteinen op de 
ontwikkeling van de christelijke geloofsbeleving in de Verenigde Staten en de daaraan 
verwante culturele waarden. Op dit specifieke onderdeel van de culturele identiteit zal ik 
in het deel dat ingaat op de Providential History-these uitgebreid terugkomen. 
  De invloed van de puriteinse culturele waarden beperkte zich volgens een groot aantal 
auteur niet tot religieuze kwesties maar is volgens hen op alle niveaus van het 
maatschappelijke leven terug te vinden. Zo stellen Perry Miller en Thomas Johnson in 
hun klassieke werk The Puritans dat “any inventory of the elements that have gone into 
the making of the “American mind” would have to commence with Puritanism.” (…) 
Its role in American thought has been almost the dominant one, for the descendants of 
Puritans have carried at least some habits of the Puritan mind into a variety of pursuits, 
have spread across the country, and in many fields of activity have played a leading part. 
(…) without some understanding of Puritanism, it may safely be said, there is no 
understanding of America.”382 Beroemd de studie The Puritan Origin of the American van 
Sacvan Bercovitch. De titel spreekt daarbij boekdelen. 
 
Door de aanhangers van de Wasp-these wordt speciale aandacht besteed aan de invloed 
van het eerder genoemde Mayflower Compact. Hugh Brogan geeft in zijn uitgebreide 
studie The Penguin History of the United States het belang van het Compact als volgt weer: 
“Government, indeed survival, was possible there only with the consent of the 
governed.”383 
  Volgens Brogan was het van groot belang dat de oorspronkelijke consensus standhield 
en het zelfbestuur naar behoren functioneerde. Deze vorm van directe 
vertegenwoordiging en zelfregulering, zonder inmenging van een centraal gezag zou 
volgens Brogan en andere auteurs die de inbreng van de puriteinen op het ontstaan van 
de Amerikaanse culturele identiteit benadrukken, model komen te staan voor hoe 
Amerikanen hun democratische principes inhoud gaven. Zo schrijft Brogan dat “its 

                                         
382 Miller, Perry and Johnston, Thomas H. (1938, 1967 revised) The Puritans: A Sourcebook of Their Writings. New York: 
Harper & Row, p. 1. 
383 Zie in Brogan, The Penguin History of the USA, p. 40. 
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example was unconsciously but exactly followed in seventeenth-century New England, 
in eighteenth-century Kentucky, throughout revolutionary America, and everywhere on 
the nineteenth-century frontier; in Texas, California, Iowa, and Oregon.”384 Brogan 
voegt daaraan toe dat “in America, the New England character became almost 
proverbial. We shall see it making the Revolution, the Civil War and the Industrial 
Revolution.(…) Through it Puritanism persisted into later times. The city on a hill 
failed; but it was one of greater authority even than John Wintrop‟s who promised that 
„the Kingdom of heaven is within you‟. The course of American history would have 
given a Puritan reason to suppose that this promise, at least, had been kept.”385 
  Meer specifiek wordt ook de intellectuele invloed van de puriteinen op de culturele 
identiteit van de Amerikanen beschreven. Bekend is bijvoorbeeld de uitspraak van 
Richard Hofstadter die stelt dat “the Puritan clergy was as close to being an intellectual 
ruling class as America ever had.”386 Dit punt wordt eveneens gemaakt door Richard 
Beale Davis. Davis schrijft dat “modern scholars (…) portray the Puritan religious mind 
as the source of the American intellectual tradition and thus of the American spirit.”387 
Vooral dat „thus‟ is hierbij van belang. Hieruit spreekt het geloof in de directe link 
tussen de intellectuele elite en het ontstaan van een nationale culturele identiteit.388 
  Daniel Boorstin wijst vooral op de andere, meer pragmatisch en op materialistische 
zaken ingestelde kant van de puriteinse culturele identiteit als hij de retorische vraag 
stelt: “Who would have predicted that Puritans would become Yankees? That a people 
noted in the Old World for stiff-necked dogmatism would on this side become 
exemplars of ingenuity? That an Old English sect notoriously single of its purpose 
would become New England‟s paragons of versality? That Englishmen famous for 
keeping their eye on the path to heaven would develop an uncanny vision for new 
markets and a facility for shifting investments?”389 
  Boorstin beantwoordt zijn eigen vraag door te stellen dat “American Puritans were 
hardly more distracted from their practical tasks by theology and metaphysics as we are 
today. They transcended theological preoccupation precisely because they had no doubt 
and allowed no dissent.”390 Blijkbaar beschikten de puriteinen over een set aan cultureel 
bepaalde eigenschappen die hen in de gelegenheid stelde om in het nieuwe continent de 
economische mogelijkheden die er lagen op zeer succesvolle wijze uit te buiten. 
 

                                         
384 Brogan, The Penguin History of the USA, p. 40. 
385 Brogan, The Penguin History of the USA. p. 50. 
386 Richard Hofstadter, geciteerd in McKay, American Politcs & Society, p. 17. 
387 Geciteerd in Breen, T. H. (1980) Puritans and Adventurers: Change and Persistence in Early America. New York: Oxford 
University Press, p. xii. 
388 De extreme variant van de Wasp-these heeft eveneens grote invloed gehad - en heeft dat nog steeds - op het 
interpretatiekader van onderzoekers uit andere disciplines, zoals organisatiekunde. Zo verklaren Fons Trompenaars en 
Hampden-Turner de door hen gevonden scores van de Amerikanen op culturele dimensies als individualisme en 
universalisme vooral uit de puriteinse culturele traditie. Zie Hampden-Turner,  Building Cross-Cultural Competence. Ook 
Philippe D‟Iribarne volgt deze gedachtegang en verklaart in zijn studie Eer, contract en consensus de Amerikaanse houding ten 
opzichte van bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen vooral uit de puriteinse culturele identiteit. Zie D‟Iribarne, Philippe (1998) 
Eer, contract en consensus: Management en nationale tradities in Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Amsterdam: Uitgeverij 
Nieuwezijds. 
389 Boorstin, The Americans: The National Experience, p. 3. 
390 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 9. 
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De status die aan de kolonisten van de Mayflower en de puriteinen onder leiding van 
Wintrop in Massachusetts is toegekend, heeft welhaast mythische proporties 
aangenomen. Het is zeker niet overdreven om te stellen dat deze extreme variant van de 
Wasp-these het denken over de geschiedenis van de Verenigde Staten en de daaruit 
voortvloeiende vermeende culturele identiteit gedurende lange tijd heeft gedomineerd 
en verstrekkende gevolgen heeft gehad voor de interpretatie van de Amerikaanse 
cultuur en het sociaal-politiek maatschappelijke systeem dat daarop is gebaseerd. Zo 
claimt deze hypothese in de eerste plaats antwoord te geven op de door Huntington 
gestelde vraag „wie zijn wij?‟ Het antwoord luidt namelijk: als Amerikanen zijn wij in 
belangrijke mate directe afstammelingen van deze eerste puriteinse kolonisten. 
  Er is zeker een aantal kanttekeningen bij deze these te plaatsen. In de eerste plaats is 
deze extreme variant van de Wasp-these in een specifieke maatschappelijke context 
opgekomen. De these vindt namelijk haar oorsprong in de tweede helft van de 19de 
eeuw. In die periode wordt Amerika geconfronteerd met een enorme stroom van 
immigranten en een vergaande democratisering en popularisering van het politieke en 
religieuze bestel. De Wasp-these en de claim die de aanhangers van deze these leggen op 
de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten was een duidelijk antwoord op de 
angst dat de Amerikaanse culturele identiteit onder druk kwam te staan.391 
  In de tweede plaats geldt dat er zeker een nuancering moet worden gemaakt voor de 
status van de pelgrim fathers van de Mayflower. Zo werd Plymouth Plantation door 
tijdgenoten en historici lange tijd gezien als slechts één van de vele geslaagde of minder 
geslaagde pogingen tot het stichten van permanente nederzettingen op het grondgebied 
van de huidige Verenigde Staten.392 
  Bovendien is het zo dat de bemanning en de passagiers aan boord van de Mayflower 
niet alleen bestonden uit separatisten. Integendeel: de passagiers bestonden voor 
ongeveer gelijke delen uit opportunistische handelaren en avonturiers en de puriteinse 
groep uit Leiden. De motivatie om zich op het nieuwe continent te vestigen was voor 
de verschillende leden van de groep van het begin af aan niet gelijk. De handelaren en 
de avonturiers kwamen primair om geld te verdienen.393 

                                         
391 De belangrijkste grondlegger van de extreme variant van de Wasp-these was de historicus George Bancroft (1800 – 1881) 
die in zijn tussen 1854 en 1878 gepubliceerde en meerdere volumes tellende History of the United States deze these als 
uitgangspunt nam. Zie Bancroft, George History of the United States of America: From the Discovery of the American Continent. 
Boston: Little, Brown. (Verschillende edities in 8 or 10 volumes, 1854-78). 
392 De eerste, overigens mislukte, poging om een nederzetting te vestigen, was al gedaan in de jaren tachtig van de 16de 
eeuw. Voor de kust van het huidige Noord-Carolina bleef toen in 1584 een groep kolonisten achter op het eiland Ranaoke. 
De expeditie die daarna kwam om deze groep van nieuwe voorraden te voorzien trof echter niemand meer aan. De kolonie 
was schijnbaar van de aardbodem verdwenen. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze eerste kolonie in Milton, 
Giles (2000) Big Chief Elizabeth: How England‟s Adventurers Gambled and Won the New World: London: Hodder and Stoughton. 
393 Aan boord van de Mayflower waren volgens Hilton uiteindelijk 104 passagiers. De groep uit Leiden bestond volgens 
Hilton uit tweeëntwintig mannen, dertien vrouwen en zeventien kinderen, bij elkaar dus tweeënvijftig mensen, precies de 
helft van de totale groep passagiers. De bemanning bestond volgens Hilton ongeveer uit 25 tot 30 mensen, waarbij bekend 
is dat er drie waren ingehuurd om ook in de kolonie te blijven. Zie in Hilton, Mayflower, p. 114. Zie ook in Johnson, Paul 
(2004) A History of the American People. London: Phoenix Press, p. 29. Johnson komt tot hetzelfde aantal als Hilton. Hij stelt 
echter dat er maar 35 separatisten aan boord waren. Daarnaast waren er nog 66 niet separatisten, dat maakt 101. Plus de 
drie bemanningsleden, maakt eveneens 104. Brogan komt tot een totaal van 149 mensen aan boord van de Mayflower. Hij 
verschil niet van mening met Johnson over het aantal separatisten, maar blijkbaar gaat hij uit van meer bemanningsleden 
dan Hilton. Zie in Brogan, The Penguin History of the USA, p. 37. 
De separatisten namen weliswaar de belangrijkste posities voor hun rekening in Plymouth Plantation, zoals het 
gouverneurschap, maar voortdurend staken tegenstellingen binnen de groep kolonisten de kop op en moest men bij het in 
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  Verder geeft bijvoorbeeld Leo Lemay een heel materialistischere verklaring voor het 
beroemde Mayflower Compact. Lemay reconstrueert dat de Mayflower 65 dagen op zee had 
doorgebracht en dat men zo snel mogelijk aan land wilde. Een probleem was echter dat 
de rechten die de kolonisten hadden niet golden noord van de 41ste breedtegraad. Dat 
betekende ook dat de eerder gemaakte onderlinge afspraken over schulden niet meer 
golden en opnieuw moesten worden vastgelegd. Er moest dus, zo stelt Lemay, voordat 
men voet aan wal zette een nieuwe overeenkomst worden vastgelegd anders zou de 
nieuwe gemeenschap volkomen op basis van rechteloosheid worden gestart.  394 
  Christopher Hilton wijst er op dat het op zijn minst discutabel is of het Mayflower 
Compact zo‟n invloed heeft gehad op de tijdgenoten en de latere generaties. De 
overeenkomst tussen de opvarenden van de Mayflower werd zelfs niet eens zo genoemd 
tot 1793. Haar status neemt pas echt mythische proporties aan na de tweede helft van 
de 19de eeuw als het met terugwerkende kracht een belangrijk onderdeel wordt van de 
canon van de Amerikaanse geschiedenis volgens de aanhangers van de extreme variant 
van de Wasp-these. Datzelfde geldt voor de term pelgrim fathers. Hilton stelt dat de enige 
die in het begin de term ooit gebruikt heeft William Bradford was. Hij schreef over de 
kolonisten uit Leiden „ze wisten dat ze pelgrims waren.‟ Maar de term werd nooit 
overgenomen door de andere puriteinen en zeker niet door de andere kolonisten. 395 
 
Het is gezien bovenstaande kanttekeningen niet zo verwonderlijk dat aan de tocht van 
de Mayflower gaandeweg minder invloed is toegeschreven. In moderne tekstboeken zoals 
Paul Boyer‟s Enduring Vision of Mary Beth Norton‟s A People and a Nation krijgt de hele 
Mayflower nog maar een kleine paragraaf toebedeeld.396 Ook auteurs zoals David Hackett 
Fischer, die wel degelijk de invloed van de puriteinen onderzoeken en belangrijk achten, 
richten zich op de puriteinse kolonisatiegolf onder invloed van John Wintrop. 
  De invloed van de groep puriteinen uit Massachusetts op de culturele identiteit is dan 
ook aantoonbaar veel groter dan die van de kolonisten van Plymouth Plantation. Dit komt 
in de literatuur duidelijk naar voren. Zelfs nadat in de twintigste eeuw andere theses 
opkwamen en vanaf de jaren vijftig meer revisionistische benaderingen de boventoon 
voerden, was de Wasp-these de visie die middels schoolboeken verschillende generaties 
Amerikanen het idee heeft gegeven dat, zoals Samuel P. Huntington stelt “de grootsheid 
van Amerika vooral op het conto van de blanke en merendeels Brits-protestantse 
kolonisten moest worden bijgeschreven.”397 

                                                                                                                                      
de praktijk brengen van de idealen vaak veel compromissen sluiten. Dat het bovendien niet koek en ei was tussen de 
separatisten en de andere kolonisten blijkt uit de geschriften van William Bradford. Zo schrijft Bradford over een van de 
kolonisten families, de Billingtons uit Lincolnshire, dat het „een van de meest profane gezinnen‟ onder de kolonisten was. 
Zie voor de vele compromissen die de puriteinen van het begin af aan met de andere leden van de gemeenschap moesten 
sluiten in Hilton, Mayflower, pp. 204-207. 
394 Lemay, J.A., editor (2002) An Early American Reader. Washington: United States Information Agency, p. 187. 
395 In Hilton, Mayflower, p. 214. 
396 Boyer, Paul et al., (2006) The Enduring Vision: A History of the American People. Boston/New York: Houghton Mifflin 
Company, p. 31 en Norton, Mary Beth, et al. (1999) A People and a Nation: A History of the United States. New York: 
Houghton Mifflin Company, p. 28. 
397 Huntington, Wie zijn wij? 
De belangrijkste auteurs waren naast de eerder genoemde Bancroft in de twintigste eeuw vooral de historici Perry Miller, 
Sacvan Bercovitch en Edmund Morgan die het debat over de oorsprong en de inhoud van de vermeende Amerikaanse 
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  Maar ook op de vermeende dominante invloed van de puriteinen onder leiding van 
John Wintrop uit Massachusetts op de culturele identiteit van de Verenigde Staten is een 
aantal kanttekeningen op zijn plaats. Alan Taylor schrijft dat het van belang is om te 
zien dat de vermeende eenheid onder de kolonisten van New England er helemaal nooit 
geweest is. 
  In de eerste plaats stelt hij dat er geen sprake is van één vorm van puritanisme, maar 
dat de stroming uit diverse subgroepen bestond, waarbij lang niet iedereen Wintrop en 
de zijne onvoorwaardelijk steunde.398 
  In de tweede plaats geeft Taylor aan dat er in New England ook nog vele andere 
kolonisten waren die helemaal niet puriteins waren.399 Taylor staat hierin niet alleen. In 
de behandeling van de Migratie-these en de Providential History-these zal ik uitgebreider op 
deze twee punten terugkomen. Het is dan ook zeker niet zo dat „the city upon the hill‟ een 
toonbeeld was van politieke eensgezindheid. Integendeel: James Morone geeft in zijn 
boek Hellfire Nation aan hoezeer de traditie van afkeer van het centrale gezag, als element 
van de culturele identiteit van de Verenigde Staten, is terug te voeren op de puriteinse 
culturele traditie.400 Maar de afkeer tegen het centrale gezag komt niet uit de koker van 
de traditionele puriteinse elite, maar juist uit de volksaard van de lagere sociale klasse in 
New England. Wintrop en zijn saints werden zelfs beschuldigd van niets meer of minder 
dan van machtsmisbruik. In 1644 werd Wintrop in staat van beschuldiging gesteld. 
Weliswaar maakte hij in 1648 zijn politieke comeback, maar dit kon niet verhullen dat 
de gelederen niet langer gesloten waren zo ze dat ooit al waren geweest. 
 
Ondanks allerlei nuanceringen en ook directe aanvallen op de extreme versie van de 
Wasp-these wordt dit uitgangspunt in de literatuur nog altijd veelvuldig  aangehangen. 
Sterker nog: de puriteinse invulling van de Wasp-these krijgt de laatste jaren juist weer 
meer aandacht. Voorbeelden van deze revival van het idee dat de puriteinse manier van 
denken en doen fundamenteel is geweest voor de ontwikkeling van de Amerikaanse 
culturele identiteit zien we bijvoorbeeld terug in het eerder genoemde Wie zijn Wij? van 
Samuel P. Huntington.401 Typerend is bijvoorbeeld ook de uitspraak van James Morone, 
die zijn boek Hellfire Nation eindigt met de volgende veelzeggende alinea: “Whatever lies 
ahead, the past offers one final lesson. When the established faiths – political, social, 
religious – begin to grow stale, there is always another hot American revival in the 
wings. Americans play many roles and believe many different things. But after more 
than three and a half centuries – for better and for worse – we remain Puritans all.”402 
 

                                                                                                                                      
culturele identiteit domineerden. Zie onder andere Miller, The Puritans; Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self. Zie 
verder onder andere ook Morgan, Edmund S. (1966) The Puritan Family. New York: Harper & Row, Publishers. 
398 Taylor, American Colonies, pp. 181. Zie ook Knights, Puritan Orthodoxies in Massachusetts. 
399 Anders dan vaak wordt verondersteld vormen de puriteinen weliswaar de elite, maar is de samenstelling van de 
bevolking van New England nooit homogeen geweest. Als het derhalve om cultureel bepaalde waarden en normen gaat is de 
uitkomst dan ook niet zo eenduidig als vaak wordt aangenomen. Zie voor de heterogene samenstelling van de bevolking 
van New England bijvoorbeeld in Taylor, American Colonies, p. 181. 
400 Morone, Hellfire Nation. 
401 Huntington, Wie zijn wij?. 
402 Zie Morone, Hellfire Nation. p. 497. 
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Niet alle auteurs die de invloed van de puriteinen onderschrijven hebben een even 
positief gevoel bij de invloed van de puriteinen op de ontwikkeling van de Amerikaanse 
culturele identiteit. Zo beschreef de beroemde 19de eeuwse schrijver Nathaniel 
Hawthorne de puriteinen als “black browed, witch hunters [who] so darkened the 
national visage that all subsequent years have not sufficed to clean up.” De populaire 
historicus James Truslow Adams schreef over de mentaliteit van de puriteinen dat ”they 
were intent on making the wilderness blossom like a thistle instead of a rose.” En 
recentelijk gaf de invloedrijke professor vergelijkende taalwetenschappen J. Hillis de 
puriteinense culturele identiteit een veeg uit de pan door te stellen dat “they knew only 
to keep their eyes blinded [and] their ears stopped by the monotony of their hymns. The 
tragedy of American history is that the Puritan attitude has triumphed everywhere.”403 
 
 

4.3.8.3 Kanttekeningen en Conclusies bij de Invloed van de Distressed 
Cavaliers van Virginia op de Culturele Identiteit 

 
Aan de invloed van het Zuiden op het ontstaan van de culturele identiteit van de 
Verenigde Staten is lange tijd geen aandacht besteed. Het Zuiden en dan vooral de 
mentaliteit uit het Zuiden stond in alles voor het slechtste dat de Verenigde Staten te 
bieden had. Dit beeld dient echter te worden genuanceerd. 
  Een eerste punt dat daarbij gemaakt kan worden is dat het Zuiden tot zeker aan het 
begin van de 19de eeuw niet als marginaal of afwijkend van de norm werd gezien. Dit is 
in ieder geval de stelling van Jack P. Greene in zijn boek Pursuits of Happiness. Greene 
gaat zelfs zover dat hij stelt dat niet de puriteinen en hun New England way moeten 
worden gezien als de grondleggers van de Amerikaanse culturele identiteit, maar dat die 
eer feitelijke te beurt valt aan de kolonisten van Jamestown in Virginia. Greene stelt dat 
als het om germs gaat de manier waarop de culturele identiteit zich in Virginia 
openbaarde deze veel meer overeenkomsten had met de normale manier van doen in 
het moederland Groot-Brittannië. 
  Bovendien moet volgens Green niet de voluntaristische orde van de puriteinen als 
normaal worden gezien, maar juist de relatieve chaos van Virginia. Niet de cultuur van 
de elite van de distressed cavaliers was bepalend maar veel eerder de culturele patronen van 
de sociale onderklassen.404 
 
Veel theoretici hebben geworsteld met de invloed van de eerste nederzetting in 
Jamestown op de Amerikaanse culturele identiteit. Het is niet dat iemand ooit het 
bestaan van deze kolonie in twijfel heeft getrokken, maar twee punten spraken duidelijk 
in het nadeel van Jamestown als het ging om het verkrijgen van een ere-plaats in de 
geschiedschrijving van de Verenigde Staten. In de eerste plaats kon men met geen 

                                         
403 Citaten komen uit Morone, Hellfire Nation, p. 34. 
404 Greene vergelijkt de twee „models of English Colonization,‟ namelijk het puriteinse model en dat van Virginia met 
elkaar. Zie Greene, Jack, P. (1988) Pursuits of Happiness: The Social Development of Early Modern British Colonies and the Formation 
of American Culture. London: Chapel Hill. 
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mogelijkheid recht praten dat het bij de eerste pogingen om een permanente 
nederzetting in het huidige Virginia te vestigen allerminst ging om het stichten van een 
„city on a hill‟. Jamestown was duidelijk alleen op materieel gewin gericht.405 Dat 
uitgangspunt kwam totaal niet overeen met de verheven ideeën die men had over het 
ontstaan van de Verenigde Staten. 
  In de tweede plaats kon men er ook niet omheen dat Jamestown alles behalve het 
voorbeeld was van een goed geleide kolonie. Zoals hier boven al aangegeven werden de 
eerste decennia gekenmerkt door zwak bestuur en grote sociale onrust. Dat is ook de 
reden voor Fischer om het ontstaan van de door hem beschreven typisch zuidelijke 
variant van de Amerikaanse culturele identiteit pas in te laten gaan na de 
machtsovername van gouverneur Berkeley en zijn klasse van distressed cavaliers. 
  De invloed van Berkeley en de zijnen laat echter onverlet dat deze nieuwe elite zeker 
niet in een sociaal of cultureel vacuüm terecht kwam. De tabakscultuur met een 
bijbehorende klasse van grootgrondbezitters bestond al en in 1619 was het Huis van 
Afgevaardigden ingesteld, zodat er zeker ook sprake was van een politieke cultuur. 
  Bovendien bestond de bevolking van Virginia in 1640 uit ongeveer 8.000 inwoners. 
Dat deze mensen niet zomaar druppelsgewijs waren binnengekomen blijkt wel uit de 
immigratiegolf tussen 1618 en 1623 toen de kolonie groeide van 400 tot 4500 inwoners. 
Opvallend daarbij is dat Ronald Takaki deze periode omschrijft als de eerste Great 
Migration naar de Verenigde Staten, terwijl Fischer hier geen aandacht aan besteedt.406 
Het punt waar het hier om gaat is dat deze Great Migration waar Takaki het over heeft op 
het conto moet worden geschreven van vooral armere kolonisten. Deze kolonisten 
komen vooral als zogeheten indentured servants naar de Nieuwe Wereld. Fischer besteedt 
geen aandacht aan deze groep. Volgens zijn uitgangspunt dat het de elite is die 
verantwoordelijk is voor de culturele identiteit spelen deze kolonisten geen rol in dit 
proces. 
 
James C. Cobb geeft in zijn boek Away Down South een verhelderend overzicht van de 
historische context van het ontstaan van de vermeende zuidelijke cultuur en van de 
tegenstelling die gecreëerd werd tussen het Zuiden en het Noorden.407 Zo stelt Cobb 
dat het in de eerste plaats opvallend is dat “like all questions of identity, the point at 
which “southern” began to convey sociocultural as well as geographical distinctions is 
largely a matter of perception. Initially, the American colonies were most likely to be 
divided between the “eastern” colonies of New England and the “southern” ones, 
which included the remainder stretching all the way down to Georgia.”408 Cobb geeft 

                                         
405 Ronald Wright wijst er bijvoorbeeld op dat bij de eerste poging mislukte poging om een nederzetting te vestigen op het 
eiland Raonoke in 1585 “of the five hundred sent out, most were fighting men; only 108 were settlers, none were women 
and there was no priest.” Zie in Wright, Ronald (2008) What is America? Toronto: Afred A. Knopf, pp. 58-59.  
406 Zie in Takaki, A Different Mirror, p. 36. Ook Ronald Wright wijst er op dat in de periode tussen 1607 en 1622 maar liefst 
10.000 kolonisten overkwamen. Hij schrijft echter dat `of whom up to eight thousand died from hunger, illness and 
violence.` De stelling dat de kolonie voor de komst van Berkeley geen invloed uitgeoefend zou hebben op het ontstaan van 
de culturele identiteit kan daarmee ook worden omgedraaid. Als al iets de psyche van de eerste kolonisten en hun 
waardestelsel heeft beïnvloed zijn het wel deze extreme omstandigheden en de angst bij de pioniers om alles wat ze hadden 
opgebouwd weer kwijt te raken. Zie in Wright, What is America?, p. 65. 
407 Cobb, James C. (2005) Away Down South: History of Southern Identity. New York/Oxford: Oxford University Press. 
408 Cobb, Away Down South, p. 9. 
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vervolgens een goed inzicht in de reden waarom het Zuiden als regio in de 19de eeuw 
vervolgens wel een aparte status kreeg. Zo schrijft hij dat “by the 1830s writers eager to 
explain why inhabitants of the northern states and those of the southern states appeared 
to be so different in values and temperament had begun to seize on the idea that the 
people of the two regions were simply heirs to the dramatically different class, religious, 
cultural and political traditions delineated by the English Civil War. The northern states 
were populated, so many believed, by the descendants of the middle-class Puritan 
“Roundheads” who had routed the defenders of the monarchy, the aristocratic 
Cavaliers, supposedly of Norman descent, who had then settled in the southern 
states.”409 De these van de distressed cavaliers sloeg volgens Cobb zowel in het Zuiden als 
in het Noorden aan. In het Zuiden waren nationalisten trots dat “this cavalier or Anglo-
Norman element that had presided at the founding of the original Southern colonies 
entered largely into the new populations; (…) mingling the refinement of the courtier 
with the energy of the pioneer.”410 Maar ook in het Noorden omarmde men het idee 
over de identiteit in het Zuiden die voortkwam uit de cavalier-cultuur. Cobb schrijft 
hierover dat “the allure of the Cavalier ideal (…) might seem surprising, (…) but the 
surging egalitarianism of the Jacksonian are seemed to spark a certain hankering after 
aristocracy.”411 
 
Dat het ontstaan van de mythe van de cavalier-cultuur in een duidelijke historische 
context geplaatst kan worden wil echter nog niet zeggen dat men het in de literatuur 
eens is met Fischer dat deze cultuur staat voor het unieke van de culturele identiteit van 
het Zuiden. Het is namelijk opvallend dat in de meeste recente studies veel minder 
aandacht wordt besteed aan de specifieke cultuur die de door Fischer beschreven 
distressed cavaliers in het Zuiden zouden hebben gevestigd. 
  Typerend is dat gouverneur Berkeley, die bij Fischer zo‟n prominente rol speelt, er in 
andere studies bekaaid afkomt.412 Raymond Gastil schrijft bijvoorbeeld over de invloed 
van de cavaliers dat “it is important to remember how few aristocrats there were in the 
South before the Revolutionary War. They were confined almost entirely to Virginia-
Maryland and the Charleston area.413 De cultuur van het Zuiden kan dan volgens Gastil 
ook niet worden afgeleid van die van de cavaliers waarover Gastil schrijft dat “in these 
circles the most enlightened thought of Europe was already accepted. It was a period of 
deïsme and scepticism.”414 
 
Blijkbaar moet de typische culturele identiteit van het Zuiden bij anderen worden 
gezocht. Gastil is daar helder over. Hij schrijft dat “as time passed and the South 
expanded to the west and south, the aristocrats were less often men of culture, and 
more often nouveaux riches of the worst sort.”415 Wilbur J. Cash is daar nog 
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411 Cobb, Away Down South, p. 24. 
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uitgesprokener over. Bij hem moeten we de expansie west en zuidwaarts helemaal niet 
toeschrijven aan „aristocraten.‟ Cash schrijft dat “this Virginia was not the Great South. 
By paradox, it was not even all of Virginia. It was a narrow world, confined to the areas 
where tobacco, rice, and indigo could profitably be grown on a large scale – to a 
relatively negligible fraction, that is of the Southern country.”416 Hoe verder we van de 
kust komen hoe rauwer de culturele identiteit wordt. Zo schrijft Cash dat “in the vast 
backcountry of the seaboard states, there lived unchanged the pioneer breed – the 
unsuccessful from the older regions; the homespun Scotch-Irish, dogged out of 
Pennsylvania by poverty and the love of freedom; pious Moravian brothers, as poor as 
they were pious; stolid Lutheran peasants from northern Germany; ragged, throat-
slitting Highlanders, lusting for elbow-room (…).”417 Als we de gevolgen hiervan 
projecteren op de regionale indeling zoals door Fischer wordt gepresenteerd moeten we 
in ieder geval stellen dat in het Zuiden en Zuidwesten - met uitzondering van de 
kustgebieden ten zuiden van Maryland tot aan de grens van Florida de distressed cavaliers- 
mentaliteit van Fischer veel minder sterk is terug te vinden dan veelal wordt 
aangenomen. 
 
 

4.3.8.4 Kanttekeningen en Conclusies bij de Invloed van de Quakers op de 
Amerikaanse Culturele Identiteit 

 
De waarden en normen van de quakers zijn op veel gebieden terug te vinden in wat 
men doorgaans ziet als kenmerkend voor de Amerikaanse culturele identiteit. Zo stelt 
bijvoorbeeld Alan Taylor dat “the middle colonies defined a distinctive culture and 
social order that precociously anticipated the American culture.”418 Ook Boorstin wijst 
erop dat “the Quakers possessed a set of attitudes which fit later textbook definitions of 
American democracy.”419 De paradox is echter dat de directe invloed van de quakers op 
de politieke besluitvorming veel minder prominent is dan die van de andere grote 
kolonisatiegolven. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de quakers zich sinds 1756 
formeel hadden teruggetrokken uit het bestuur van Pennsylvania. 
  Thomas D. Hamm geeft in zijn studie American Quakerism aan wat er met het 
gedachtegoed van de quakers gebeurde nadat zij in de tweede helft van de 18de eeuw het 
openbare politieke leven de rug toekeerden. Hamm stelt dat enerzijds de gematigde 
quakers opgaan in wat Amerikaans religieus pluralisme genoemd kan worden. 
Anderzijds verbinden de meer dogmatische quakers zich met het toenemende 
evangelisme dat vooral in de 19de eeuw een belangrijke invloed op de culturele identiteit 
van de Verenigde Staten uitoefent. Hamm stelt daarover dat “these two themes – 
evangelicalism and pluralism – have of course, been the subject of extensive study 
elsewhere. We know much about the history of the traditionally evangelical groups, 
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such as the Methodists, the Baptists, and the Presbyterians, and their vision of a 
Christian America. That vision had a profound impact on American life, with important 
consequences for politics, reform, literature, the status of women, and the nature of the 
family. Only recently, however, have historians begun to gauge the influence of 
evangelicalism on denominations outside the evangelical tradition. Evangelicalism 
powerfully affected both Episcopalians and Lutherans, not to mention such separatist 
movements as the German Baptist Brethren, the Amish, and the Mennonites. Roman 
Catholics in the United States adopted some of the techniques of evangelical 
revivalism.”420 
  De culturele identiteit van de quakers is derhalve in belangrijke mate doorgedrongen 
tot de, vooral religieuze, grassroot-bewegingen in de Verenigde Staten. Alleen daarom al is 
het van belang om nader te kijken naar de specifieke invulling die vanuit het quaker-
gedachtegoed is gegeven aan de culturele kerndimensies. 
 
 

4.3.8.5 Kanttekeningen en Conclusies bij de Invloed van de Schots en Ierse 
Protestanten op de Amerikaanse Culturele Identiteit 
 

Opvallend is dat aan de invloed van de traditionele volksaard van de Schotten en Ieren 
uit Ulster lange tijd niet zo‟n aandacht is besteed. In de beschrijving van hun afkomst, 
de motieven en de situatie waarin deze nieuwe kolonisten terecht kwamen, verschilt 
David Hackett Fischer met zijn Germs-benadering ook niet zo zeer met de analyse zoals 
we die hieronder ook in de Frontier-these en de Migratie-these zullen tegenkomen. Het 
interessante van de Germ-these van Fischer is echter dat hij de typische frontier-mentaliteit 
die deze groep typeert, verklaart vanuit de traditionele folkways die deze kolonisten 
meenemen vanuit hun moederland. Die folkways komen daarbij vooral tot uiting in de 
karakteristieke gewelddadigheid van de backcountry-samenleving. Volgens Fischer was de 
acceptatie en de toepassing van geweld een cultureel gegeven dat vanuit het Britse 
moederland over was gebracht naar het nieuwe continent.421 
  Ronald Takaki stelt dat deze eerste kolonisten en dan vooral hun militaire leiders de 
Ieren en de Indianen aan elkaar gelijk schakelden en beiden zagen „als barbaren die 
getemd zo niet uitgeroeid moeten worden.‟422 De manier van optreden die zij gewend 
waren tegen de Ieren pasten zij ook toe op de Indianen. Zo liet de militaire leider 
kapitein John Underhill tijdens de zogeheten eerste Pequot-oorlog van 1637 een heel 
Indiaans dorp omsingelen en slachtten zijn troepen de Indianen tot de laatste vrouw en 
kind af. 
  Het gaat bij de kolonisten in de frontier-gebieden volgens Fischer zeker niet om 
voorheen “kindly, devout and genteel households that became brutal overnight,” zoals 
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422 Zie voor deze gelijkschakeling van katholieken Ieren en Indianen als vijand die op dezelfde meedogenloze manier moest 
worden aangepakt in Takaki, A Different Mirror, pp. 26-48. 
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Bailyn stelt.423 Die manier van oorlog voeren, die volgens Fischer deels is terug te 
voeren op de afkomst van de Schots-Ierse kolonisten, loopt als een rode draad door de 
militaire geschiedenis van de Verenigde Staten. 
  Typerend daarbij is dat de protestantse Schotten en Ieren daarbij vooral de hogere 
kaders van het leger vullen, terwijl later, vanaf het midden van de 19de eeuw, de 
katholieke Ierse immigranten voor een groot deel het voetvolk van het Amerikaanse 
leger worden.424 
  De tweede manier waarop de Schots-Ierse kolonisten hun stempel drukken op de 
culturele identiteit van de Verenigde Staten is door de maatschappelijke ordening van 
hun oorspronkelijke clan-verbanden. Hiërarchische verhoudingen waren in deze Schots-
Ierse cultuur normaal. Fischer wijst er bijvoorbeeld op dat de leiders binnen deze 
gemeenschap daarbij als grondhouding hadden dat hun onderdanen er voor hen waren 
en niet andersom.425 
  In de derde plaats is de invloed van de kolonisten uit Schotland en Noord-Ierland op 
de Amerikaanse culturele identiteit zo interessant door de massaliteit van deze 
emigratiegolf vergeleken met die van de puriteinen, de distressed cavaliers en de quakers. 
Bij deze groep Schots-Ierse kolonisten ging het niet hoofdzakelijk om een elite, maar 
om gewone mensen die primair kwamen om hun levensomstandigheden te verbeteren. 
 
We zullen zien dat de grassroot-invloed van de groep Schots-Ierse kolonisten op de 
culturele identiteit veel groter is dan vaak wordt aangenomen. Dat wil echter niet zeggen 
dat deze groep zonder leiders was, laat staan dat deze leiders geen invloed hebben 
uitgeoefend op de specifieke culturele waarden die in de Verenigde Staten dominant zijn 
geworden. Allerminst. Ik zal laten zien dat juist de leiderschapstraditie binnen deze 
groep een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit aspect van de 
culturele waarden in de Verenigde Staten. Ik zal daarbij bovendien duidelijk maken dat 
deze waarden ook manifest zijn geworden in het strategische besluitvormingsproces 
tijdens de aanloop en het verloop van de War on terror. 
 
 
 
 
 

                                         
423 Zie Bailyn die zich afvraagt hoe deze kolonisten in staat waren tot het buitensporig gewelddadige optreden tegen de 
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bijvoorbeeld in Padden, Michael and Sullivan, Robert (1999) May the Road Rise to Meet You: Everything You Need to Know About 
Irish American History. New York: Penguin. 
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4.4 De Interactie-these: Cultuur als Resultaat van Maatschappelijke 
Ontwikkelingen 

4.4.1  Inleiding 

 
In het voorafgaande hoofdstuk heb ik laten zien dat een deel van de specifieke 
Amerikaanse culturele kernwaarden wordt teruggevoerd op het culturele erfgoed van de 
eerste puriteinen en op de cultuurpatronen van de andere drie kolonisatiegolven. Ik heb 
echter ook aangetoond dat daarmee niet het hele verhaal is verteld. Zo is het 
bijvoorbeeld opvallend dat de traditionele puriteinse culturele kernwaarden aan het eind 
van de 17de eeuw en in de eerste helft van 18de eeuw niet meer dominant waren. Ook 
andere dan Britse etnische groeperingen hadden zich op het Noord-Amerikaanse 
vasteland gevestigd. Deze groeperingen hadden ieder voor zich  invloed op de 
ontwikkeling van de culturele identiteit. Bovendien zijn niet alleen de overgekomen 
germs van de eerste kolonisten bepalend geweest voor de vorming van de Amerikaanse 
culturele identiteit. De nieuwe kolonisten dienden zich wel degelijk aan te passen aan de 
nieuwe omstandigheden. Deze aanpassingen kenden een eigen dynamiek en hadden 
duidelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de culturele identiteit. 
 
De tweede categorie theorieën die een antwoord probeert te geven op het ontstaan van 
de Amerikaanse culturele identiteit legt niet de nadruk op de vanuit het Britse 
„moederland‟ overgekomen germs, maar besteedt meer aandacht aan de sociaal 
maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in de loop van de Amerikaanse 
geschiedenis. Ik zal deze theorieën in algemene termen de Interactie-these noemen. De 
eerste variant op deze benadering is de Frontier-these. Het is deze these die stelt dat het 
ontstaan van de culturele identiteit juist wordt gevormd in de context van de totaal 
nieuwe omstandigheden waarmee de nieuwe kolonisten worden geconfronteerd. 
 
De centrale vragen die ik stel zijn in de eerste plaats wat de context was waarin deze 
frontier zo‟n belangrijke rol is gaan spelen. Hierbij moeten we natuurlijk een duidelijk 
beeld hebben over wat feitelijk verstaan wordt onder de frontier en over welke 
historische periode we daarbij spreken. 
  Vervolgens is het belangrijk om te zien in hoeverre de vermeende ervaringen in de 
frontier een rol spelen in de ontwikkeling van de culturele identiteit van de Amerikanen. 
  Ik kijk vooral of de invulling die door de ervaringen in de frontier aan de gebruikte 
culturele basisassumpties wordt gegeven, haaks staat op de eerdere bevindingen, deze 
nuanceren of juist aanvullen. 
  Ten slotte ga ik na of de invulling van de culturele basisaannames een rol speelt bij het 
strategische besluitvormingsproces. 
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4.4.2  De Frontier-these 

4.4.2.1 De Frontier: Context en Begripsbepaling 

 
In het standaardwerk van Bernard Bailyn Voyagers to the West komt naar voren dat de 
kolonisten die tot het einde van de 17de eeuw naar Brits Noord-Amerika emigreerden in 
eerste instantie van Noord naar Zuid langs de Oostkant van de Appalachen trokken op 
zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen.426 Aan het einde van de 17de eeuw raakte de 
kuststrook vol en veel vruchtbaar land was niet meer beschikbaar voor de nieuwkomers, 
die juist in de eerste decennia van de 18de eeuw in grote aantallen toestroomden. Deze 
latere kolonisten moesten steeds verder het achterland in om nog vrije grond te vinden. 
John N. Alden stelt dat in de literatuur deze periode in de Amerikaanse geschiedenis te 
weinig aandacht heeft gekregen. Volgens hem ligt de nadruk te veel op de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog en het op papier zetten van de Grondwet als belangrijkste 
momenten in de koloniale geschiedenis van de Verenigde Staten. 
  Onderbelicht is volgens Alden echter vaak de periode die daaraan vooraf ging. Deze 
periode ging gepaard met een grote toevoer van nieuwe kolonisten op zoek naar nieuw 
land. Die situatie culmineerde in de zogeheten Frans-Indiaanse Oorlog van 1754 tot 
1764, die grotendeels parallel liep met de Zevenjarige Oorlog in Europa. Deze oorlog 
eindigde met het Verdrag van Parijs, dat in 1764 werd getekend. Dit verdrag had grote 
gevolgen voor de machtsverhoudingen op het Noord-Amerikaanse continent. Het was 
namelijk door dit verdrag dat de Fransen gedwongen werden hun posities in Noord-
Amerika op te geven. Officieel werd het land west van de Appalachen vrijgegeven aan 
de daar wonende Indiaanse stammen. De door de Britse regering opgelegde 
Proclamatielijn van 1763 bepaalde zelfs dat nederzettingen over de waterscheiding van 
de Appalachen verboden waren. In de praktijk trokken de kolonisten zich hier echter 
niet veel van aan en trok men, niet langer tegengehouden door de Franse troepen, 
massaal het Indiaanse grondgebied in.427 
 
In de populaire literatuur werd met de trek over de Appalachen een nieuw fenomeen 
geboren, namelijk de zogeheten frontier, een begrip dat een welhaast mythische klank 
heeft gekregen in het ontstaan van de als typisch Amerikaans geziene 
cultuurkenmerken. In het standaard Engels is de frontier „de grens tussen twee duidelijk 
te onderscheiden geografische eenheden, in de meeste gevallen de grens tussen twee 
landen.‟ Paul Johnson wijst er op dat de officiële definitie van de frontier in de 
Amerikaanse context “not just a name (…) but a specific geographical definition, with 
legal significance in many Acts of Congress [was]. It means land occupied by two or 
more but less than six persons, on average, per square mile.”428 
  De definities van de frontier in de Amerikaanse context geven in de eerste plaats 
duidelijk aan dat er een groot verschil is tussen de sociale en maatschappelijke 
omstandigheden in de gewone wereld en in de frontier. Zo definieert Dennis W. Brogan 
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de frontier als “a vague, broad fluctuating region on one side of which is a stable, settled, 
comparatively old society, and on the other, empty land, a few savages, unknown 
opportunities, unknown risks.”429 Deze kijk op de situatie blijkt goed uit de beschrijving 
die Alden geeft van de omstandigheden op het Amerikaanse continent aan de 
vooravond van de Onafhankelijkheid. Alden stelt dat “[The] thirteen colonies were both 
firm and respectable. They were not without laws, literature, or the arts; they were not 
on a whole, a frontier people.”430 Gordon S. Wood beaamt het verschil tussen de 
kuststreek en de frontier-regio. Hij schrijft dat “already by mid-century (van de 18de eeuw. 
GE) colonial society in some areas (de oorspronkelijke kustkoloniën. GE) was more 
stratified than it had been.”431 Volgens Burchell en Gray is “the most important fact 
about the frontier that it was a historical process – the process whereby newcomers 
incorporated an area into the culture of the East, until the sum total of activity in it 
came so closely to resemble that of areas earlier settled that the frontier period can be 
said to have ended.”432 
  Maar waar Burchell en Gray geen waardeoordeel aan dit proces van een opschuivende 
frontier meegegeven is dat juist typerend voor de traditionele kijk op de frontier. Vooral 
het idee van de scheidslijn tussen beschaving en de „wildernis‟ komt in de literatuur vaak 
terug. Neem bijvoorbeeld de begripsbepaling van James Truslow Adams in zijn 
populaire boek The Epic of America. Adams schrijft: “All at first was wilderness, however, 
and had to be subdued.”433 Het normatieve van de kijk op de frontier zit dan vooral in 
dat laatste deel. De wildernis moest door de beschaving overwonnen worden. De 
wildernis staat overigens niet alleen voor de natuur, maar ook voor de inheemse 
bevolking. Zo schrijft Arthur M. Schlesinger Sr. in zijn klassieke werk The Birth of a 
Nation dat “the colonists had to face not only untamed nature but also untamed 
humans.”434 
  Een tweede punt bij de meeste definities van de frontier is dat er geen tijdsbepaling in 
staat. Die omissie heeft grote gevolgen. Zo laat men – zoals hier boven aangegeven - 
over het algemeen de frontier pas beginnen na 1763, nadat de eerste kolonisten over de 
Appalachen trokken en zich in het stroomgebied van de Ohio-rivier in de toekomstige 
staten zoals Kentucky, Tennessee en de zuidelijke delen van het latere Ohio en Indiana 
vestigden. 
  De consequentie van het idee dat de frontier pas later begint, is dat een van de meest 
ingrijpende gebeurtenissen in de frontier, namelijk de strijd tegen de inheemse Indiaanse 
bevolking, schijnbaar aan de eerste kolonisten van de Oostkust is ontgaan. Dit is ook 
het beeld dat in de populaire literatuur wordt geschetst. De strijd met de Indianen vond 
volgens de overlevering plaats in het „Wilde Westen‟ van de tweede helft van de 19de 
eeuw.435 Dat beeld klopt echter totaal niet. Vanaf 1607 tot in ieder geval het einde van 
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de zogeheten King Philip War in 1674, was de „geciviliseerde‟ Oostkust het aanhoudende 
toneel van de bloedige strijd met de Indianen. Dit is een belangrijk punt waar ik in dit 
hoofdstuk uitgebreid op terug zal komen omdat het contact met de Indianen in 
belangrijke mate ook in het Oosten van de Verenigde Staten de houding ten opzichte 
„van de vijand‟ heeft bepaald. 
  Een ander punt dat te maken heeft met de tijdsbepaling van de frontier is dat we 
moeten inzien dat de frontier-ervaring door de jaren heen enorm verschilde. Volgens 
Burchell en Gray kunnen we vier verschillende fasen onderscheiden. 
  In de eerste plaats, zo stellen zij, is er de frontier tijdens de koloniale periode. Deze 
periode begint zodra de eerste kolonisten zich vestigen in Jamestown in 1607 en eindigt 
met de periode tussen het Verdrag van Parijs in 1763 en de 
Onafhankelijkheidsverklaring in 1776. 
  De tweede periode van de frontier treedt in als grote groepen nieuwe kolonisten de 
Appalachen overtrekken. Typerend voor deze periode is het isolement van de nieuwe 
nederzettingen. Als men niet dicht bij een bevaarbare rivier woonde was communicatie 
met de buitenwereld bijna uitgesloten. Dit is de periode waarin het ideaalbeeld van de 
frontiermen als yeoman farmers, de kleine zelfstandige boeren, ontstaat. Dit zijn de 
Verenigde Staten zoals beschreven door Hector St. John de Crèvecoeur en door Alexis 
de Tocqueville.436 Deze periode vertegenwoordigt voor velen de ideale 
maatschappijvorm waarin kleine zelfstandige gemeenschappen zonder inmenging van 
de federale regering hun eigen boontjes doppen en men uit vrije wil onderling afspraken 
maakt over vertegenwoordiging en handhaving van regels en het instellen van directe 
democratie. 
  De grote waterscheiding is volgens Burchell en Gray vervolgens het openleggen van 
het Westen door het graven van het Erie-kanaal in 1825 en het aanleggen van de 
spoorwegen in de tweede helft van de 19de eeuw. Hiermee begint de derde periode. 
Voor de aanleg van de spoorwegen was het gebrek aan communicatie met alle gevolgen 
van dien karakteristiek voor de ervaring in de frontier. Na de aanleg van de spoorwegen 
werd dit geheel anders. Bovendien verschoof de levensader van de frontier, de Zuid-
Noord-as langs het stroomgebied van de Mississippi-Mississouri, in een Oost-West 
oriëntatie. Dit had enorme economische en maatschappelijke gevolgen. Het Zuiden 
verloor de slag om de ontplooiing en exploitatie van het Westen. Niet langer was New 
Orléans het eindpunt van de frontier, maar werden steden als Philadelphia, Baltimore en 
New York verbonden met de opkomende conglomeraten in het Westen, zoals Chicago 
en Kansas City. 
  De vierde periode begint als de frontier, volgens de officiële definitie, zoals hierboven 
door Johnson aangehaald, na de Census van 1890 officieel als beëindigd wordt 
verklaard. Toch zijn er dan nog steeds stukken federaal land, zoals in staten als 

                                                                                                                                      
tussen de opstand van de Cheyenne in 1861 en eindigt met het bloedbad van Wounded Knee in 1890. Zie voor het 
standaardwerk over deze periode Brown, Dee (1970) Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West. 
New York: Bantam Books. 
436 Zie Crèvecoeur, J. Hector St. John de (1782, 1981) Letters from an American Farmer and Sketches of Eighteenth-Century 
America. New York: Penguin Books. Zie verder Tocqueville, Alexis de (1835, 2004) Democracy in America: The Completed and 
Unabridged Volumes I and II. New York: Bantam Dell/Random House. 
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Oklahoma, Montana, Wyoming, New Mexico, Arizona, Nevada, Idaho en Alaska die 
nog altijd onder de officiële definitie vallen.437 
  Opvallend genoeg heeft men het tegenwoordig over de new frontier als men spreekt 
over de opkomende verstedelijking in vooral het Zuiden en Zuidwesten. Wat men 
daarmee bedoelt is dat de oude mentaliteit in de frontier, waarin men gemeenschappen 
opbouwt, voorzieningen treft en regels vastlegt zonder inmenging van de federale 
overheid, in deze regio‟s dominant is. De frontier-mentaliteit is daardoor niet alleen 
actueel als mythe en als idee over hoe de Amerikaanse samenleving in elkaar zou 
moeten steken, zij manifesteert zich ook nog altijd en speelt een belangrijke rol binnen 
de bestaande maatschappelijke verhoudingen.438 
 
De Frontier-these stelt dat het vooral belangrijk was dat de nieuwe groepen kolonisten te 
maken kregen met volstrekt nieuwe omstandigheden. Het is volgens de aanhangers van 
deze these niet zo dat de nieuwkomers versmolten met andere groeperingen in de 
context van reeds bestaande sociale of nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Het 
unieke van de Amerikaanse samenleving was juist dat deze grotendeels ontstond in een 
sociaal en maatschappelijk vacuüm. De culturele aanpassing aan deze nieuwe context 
leverde volgens de aanhangers van de Frontier-these volstrekt nieuwe en unieke 
cultuurkenmerken op. Dit is de kern van de Frontier these: de Amerikaanse culturele 
waarden kunnen alleen begrepen worden door oog te hebben voor de invloed van deze 
nieuwe omstandigheden bij de ontwikkeling van de specifieke Amerikaanse 
kernwaarden. 
  De enorme invloed van de frontier op de Amerikaanse culturele identiteit werd voor de 
eerste keer beschreven door J. Hector St. John de Crèvecoeur (1735-1813). De 
Crèvecoeur was van lagere Franse adel en geboren in Normandië. Hij had zich, na 
omzwervingen in Canada, in New York gevestigd. De Crèvecoeur was 
grootgrondbezitter en bezat landerijen in New Jersey en New York. In zijn beroemde 
essay What is an American? uit zijn in 1782 gepubliceerde boek Letters from an American 
Farmer probeert hij een antwoord te formuleren op de vraag wat de essentie is van de 
Amerikaanse identiteit. 
  Een drietal uitgangspunten komt naar voren in het werk van De Crèvecoeur. 
  In de eerste plaats ziet hij de kolonisten niet alleen als van Brits-protestantse afkomst. 
Zo stelt hij dat “(…) whence came all these people? They are a mixture of English, 

                                         
437 De consequentie van deze officiële benadering is overigens dat de frontier niet altijd in het Westen lag. Nog in 1850 
behoorden nieuwe nederzettingen in Georgia en Florida in het Zuiden en in Maine in het Noorden tot de frontier. Datzelfde 
gold dan niet voor nieuwe vestigingen in het Westen van de staten New York, Pennsylvania of West-Virginia, die werden 
omgeven door geciviliseerde gebieden. 
Tegenwoordig wijzen meerdere auteurs erop dat het goed is om te zien dat het continent in haar geschiedenis in feite drie 
frontiers had, namelijk één in het Westen gezien vanaf de Atlantische Oostkust, één in het Oosten, gezien vanaf de staten 
Oregon en Californië aan de Westkust en nog een derde in het Noorden, langs de St. Lawrence-rivier naar het gebied van 
de Grote Meren. Zie bijvoorbeeld in Jennings, Francis (1993) The Founders of America: From the Earliest Migrations to the Present. 
New York/London: W.W. Norton & Company, weliswaar hanteert zij het begrip frontier niet op dezelfde manier maar zij 
legt wel de nadruk op de drie in de tekst beschreven vormen van expansie door kolonisten en immigranten op het Noord-
Amerikaanse continent, pp. 16-17. 
438 Zie voor deze frontier-mentaliteit in de nieuwe verstedelijkte gebieden in vooral het Zuiden en Zuidwesten in Kaplan, 
Robert D. (1999) Het einde van Amerika. Utrecht: Het Spectrum. Zie ook in Herbers, John (1978) The New Heartland: 
America‟s Flight Beyond the Suburbs and How It Is Changing Our Future. New York: Random House/Times Books. 
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Scotch, Irish, French, Dutch, Germans and Swedes.“439 Niet alleen komen de nieuwe 
kolonisten uit heel Europa, zodra ze in Amerika zijn vermengen ze zich volgens De 
Crèvecoeur ook met elkaar. Zo schrijft hij dat “from this promiscuous breed, that race 
called Americans have rise (…) I could point out to you a family whose grandfather was 
an Englishman, whose wife was Dutch, whose son married a French woman, and 
whose present four sons have now wives of different nations.”440 De gevolgen zijn 
groot: “Here individuals of all nations are melted into a new race of men, whose labors 
and prosperity will one day cause great changes in the world.”441 
  In de tweede plaats kijkt De Crèvecoeur niet speciaal naar de rijkere elite als het gaat 
om de vorming van de nieuwe Amerikaanse culturele identiteit, maar heeft hij vooral 
oog voor de armere kolonisten. Bovendien is volgens De Crèvecoeur voor de identiteit 
van de nieuwe kolonisten hun sociale afkomst veel belangrijker dan hun nationaliteit. 
Zo schrijft hij dat “alas, two-thirds of them had no country. Can a wretch who wanders 
about, who works and starves, whose life is a continual scène of sore affliction or 
pinching penury; can that man call England or any other kingdom his country?” (…) 
What attachment can a poor European emigrant have for a country where he had 
nothing? The knowledge of the language, the love of a few kindred as poor as himself, 
were the only cords that tied him: his country is now that which gives him land, bread 
and protection, and consequence: Ubi panis ibi patria, is the motto of the emigrants.”442 
  In de derde plaats concludeert De Crèvecoeur dat de culturele identiteit van de 
Amerikaan niet in eerste instantie de uitkomst is van een proces van voluntarisme. 
Volgens hem leggen de volstrekt nieuwe omstandigheden de basis voor de Amerikaanse 
culturele identiteit. “Everything has tended to regenerate them; new laws, a new mode 
of living, a new social system; here they are becoming men; in Europe they were so 
many useless plants(…).”443 Dit is „de Amerikaanse droom‟ in een notendop: Amerika 
als het beloofde land waar de arme Europeaanse bevolking haar droom van een 
menswaardig bestaan met een eigen stuk land waar kan maken. 
 
Na De Crèvecoeur is het de Franse politieke denker en schrijver Alexis de Tocqueville 
(1805-1859) die aandacht vestigt op de invloed van de frontier op de Amerikaanse 
culturele identiteit. De Tocqueville reisde in 1831 door de Verenigde Staten en wees er 
in zijn beroemd verslag Democracy in America vooral op dat in de Verenigde Staten 
directe democratie, uitgeoefend door vrije mensen, meestal boeren, in kleine, relatief 
geïsoleerde leefgemeenschappen, de uitkomst was van de leefomstandigheden in de 
frontier.444 
  De Tocqueville ging bij zijn beschrijving voorbij aan het harde en vaak ook 
gewelddadige bestaan in de frontier. De directe vorm van democratie in de frontier-
gemeenschappen was voor De Tocqueville de kern van de culturele identiteit in de 

                                         
439 Crèvecoeur, J. Hector St. John de (1782) „What is an American?‟ In Meister, Richard J. editor (1974) Race and Ethnicity in 
Modern America Lexington: D.C. Heath and Company, pp. 4-5. 
440 De Crèvecoeur, „What is an American?‟, p. 6. 
441 De Crèvecoeur, „What is an American?‟, p. 6. 
442 De Crèvecoeur, „What is an American?‟, p. 5. 
443 De Crèvecoeur, „What is an American?‟, p. 5. 
444 De Tocqueville, Democracy in America. 
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Verenigde Staten. Volgens De Tocqueville ligt hierin ook het „exceptionalisme‟ van de 
Verenigde Staten. Anders dan in Europa was er op het nieuwe continent nog genoeg 
ruimte en vooral land en bood dat de mogelijkheid voor een nieuw sociaal experiment. 
Dit experiment uitte zich volgens velen na De Tocqueville in een sociale constellatie 
waarin iedere vrije burger het recht had om direct mee te beslissen over het doen en 
laten in de eigen gemeenschap. Deze vorm van directe burgerparticipatie of civil society is 
volgens De Tocqueville typerend voor de Verenigde Staten. 
 
Toch zijn het niet De Crèvecoeur of De Tocqueville waaraan de Frontier-these wordt 
toegeschreven. Deze eer valt te beurt aan de Amerikaanse historicus Frederick Jackson 
Turner (1861-1932). In 1893 presenteert Turner zijn lezing The Significance of the Frontier 
in American History tijdens een bijeenkomst van de American Historical Association in 
Chicago. Turner poneert de stelling dat “an ever expanding continental frontier had 
shaped the American Character.”445 Turner volgt overigens grotendeels de 
uitgangspunten van De Crèvecoeur. Ook hij nuanceert het vermeende dominante 
karakter van Amerika als een Brits-protestantse natie. Zo stelt hij dat “first, we note that 
the frontier promoted the formation of a composite nationality for the American 
people. The coast was preponderantly English, but the latter tides of continental 
immigration flowed across the free lands. (…) In the crucible of the frontier the 
immigrants where Americanized, liberated, and fused into a mixed race. English in 
neither nationality nor characteristics. (…) Pennsylvania was threatened with the danger 
of being wholly foreign in language, manners, and perhaps even inclinations. The 
German and Scotch-Irish elements in the frontier of the South were only less great. In 
the middle of the present century the German element in Wisconsin was already so 
considerable that leading publicists looked to the creation of a german state out of the 
commonwealth by concentrating their colonization. Such examples teach us to beware 
of misinterpreting the fact that there is a common English speech in America into a 
belief that stock is also English (...).”446 
  Turner gaat ook mee met de stelling van De Crèvecoeur dat de echte nieuwe 
Amerikaanse identiteit niet gevonden kan worden bij de elite aan de Oostkust, maar dat 
het voorkomt uit de ervaringen van de massale trek van nieuwe kolonisten naar de 
Westelijke frontier van het continent. Over de sociale status van de nieuwe kolonisten 
van de frontier haalt Turner Gouveneur Spotswood van Virginia aan die in 1717 schrijft 
dat “the inhabitants of our frontier are composed generally of such as have been 
transported hither as servants, and, being out of their time, settle themselves where land 
is to be taken up and that will produce the necessary of life with little labor.”447 De 
gevolgen van de interactie tussen mensen van lagere komaf en de ervaringen met de 
omstandigheden in de frontier beschrijft Turner als volgt: “(…) the advance of the 
frontier has meant a steady movement away from the influence of Europe, a steady 
growth of independence on American lines. And to study this advance, the men who 

                                         
445 Norton, A People and a Nation, p. 418. 
446 Turner, Frederic Jackson, „The Significance of the Frontier in American History.‟ In Turner, Frederic Jackson (1920) The 
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447 Turner, „The Significance of the Frontier in American History,‟ p. 22. 
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grew up under these conditions, and the political, economic, and social results of it, is to 
study the really American part of our history (…).”448 
  Ten slotte is de frontier bij Turner machtiger dan de vrije wil van de mens. Het is de 
mens en de culturele identiteit die gevormd wordt door de frontier en niet de al 
bestaande folkways van de mens die de omstandigheden naar de hand zetten. Of in de 
woorden van Turner: “The frontier is the line of most rapid and effective 
Americanization. The wilderness masters the colonist. It finds him a European in dress, 
industries, tools, modes of travel, and thought. It takes him from the railroad car and 
puts him in the birch canoe. It strips off the garments of civilization and arrays him in 
the hunting shirt and the moccasin. It puts him in the log cabin of the Cherokee and 
Iroquois and runs an Indian palisade around him. Before long he has gone to planting 
Indian corn and ploughing with a sharp stick; he shouts the war cry and takes the scalp 
in orthodox Indian fashion. In short, at the frontier the environment is at first too 
strong for the man. He must accept the conditions which it furnishes, or perish, and so 
he fits himself into the Indian clearings and follows the Indian trails. Little by little he 
transforms the wilderness, but the outcome is not the old Europe, not simply the 
development of Germanic germs, any more than the first phenomenon was a case of 
reversion to the Germanic mark. The fact is, there is a new product that is 
American.”449 Het taalgebruik van Turner in bovenstaande fragment is veelzeggend: De 
„wilderness‟ is het onderwerp en bepaalt hoe de kolonist zich ontwikkelt.  
 
De frontier-these werd vervolgens opgepikt door Theodore Roosevelt. Anders echter 
dan De Tocqueville die juist de nadruk legde op het vreedzame karakter en de 
gemeenschapszin van het leven op het platteland van de Verenigde Staten, wijst 
Roosevelt op het vormende karakter van het gewelddadige karakter van de frontier. 
Roosevelt ziet de frontier als “a rolling three-century war zone, from 1607 to 1890, in 
which the continent violently changed hands.”450 Maar net zo als De Tocqueville is 
Roosevelt heel positief over deze specifieke bijdrage van de frontier op de culturele 
identiteit van de het land. Sterker nog: Roosevelt roemt met zoveel woorden de mate 
waarin de Amerikaanse culturele identiteit voortkomt uit de specifieke omstandigheden 
in de frontier; daar worden de echte mannen gemaakt en daar ligt ook de grootsheid van 
Amerikaanse mentaliteit. Ik zal hier uitgebreider op terugkomen bij de behandeling van 
de invulling van de specifieke cultuurdimensie van masculiniteit in hoofdstuk 5. 
 
 

4.4.2.2 De Frontier-these: Kanttekeningen en Conclusies 

 
Bij de Frontier-these zijn meerdere kritische kanttekeningen te maken. Het is vooral 
veelzeggend dat de Frontier-these wordt geformuleerd op het moment dat het 
Amerikaanse Bureau van de Census officieel verklaart dat er in de Verenigde Staten 
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geen frontier volgens de officiële definitie meer bestaat. De Frontier-these suggereert daarbij 
dat de Amerikaanse culturele identiteit gevormd is zonder dat de enorme stroom nieuwe 
immigranten die in de periode daarna naar de Verenigde Staten komen daar aan hebben 
bijgedragen. Anders gezegd: ze kunnen ook geen claim leggen op die Amerikaanse 
culturele identiteit en hebben zich feitelijk maar aan te passen. Bovendien zal het gros 
van de nieuwe emigranten na 1890 zich niet meer op het platteland vestigen, maar in de 
concrete jungle van de nieuwe steden. Bovenal zal de etnische samenstelling van de nieuwe 
emigranten niet meer vooral van Noordwest-Europese afkomst zijn, maar afkomstig 
zijn uit Oost- en Zuid-Europa. Hoewel de Frontier-these zich afzet tegen de vermeende 
Britse dominantie waar het om de ontwikkeling van de culturele identiteit gaat, legt de 
these de nadruk op de blanke en West-Europese oorsprong van de Amerikaanse 
culturele identiteit. 
  Zo bood de Frontier-these Ieren en andere West-Europeanen, zoals vooral de Duitsers, 
de mogelijkheid om een claim te leggen op het ontstaan van de Amerikaanse culturele 
identiteit, maar werden latere immigrantengroepen als Zuid - en Oost-Europeanen 
uitgesloten. 
 
De historicus Richard Hofstadter stelt dat het ideaalbeeld van de Frontier zeker op een 
aantal punten genuanceerd dient te worden. Zo is het volgens Hofstadter niet zo dat alle 
settlers in de frontier ook eigenaar waren van de grond en is het bovendien op zijn minst 
discutabel dat een groot deel van de bevolking, namelijk de Afrikaans-Amerikaanse 
slaven, in deze „idealistische periode van „de American droom‟ werden uitgesloten, 
zonder dat blijkbaar daardoor deze periode minder hoeft te worden opgehemeld.‟451 
  Ronald Takaki wijst er in dit verband op dat de Frontier-these niet alleen een specifieke 
tijd en een specifiek geografisch gebied als oorsprong van de Amerikaanse culturele 
identiteit ziet, maar dat de Frontier-these ook kleurenblind was zo niet onverholen 
racistische trekken had. Uitgesproken pioniers zoals de Chinezen en de Mexicanen 
worden in de Frontier-these niet genoemd. Indianen en Afrikaans-Amerikanen worden al 
helemaal buitengesloten.452 
  In de tweede plaats wordt in de moderne literatuur het hele begrip frontier ter discussie 
gesteld. Zo stelt men dat er helemaal geen gebied was dat bestond uit een „ongetemde 
natuur‟ en zeker niet bewoond werd door een ongeciviliseerd natuurvolk. Alan Taylor 
laat in zijn boek The Divided Ground zien dat er veel meer interactie was tussen de 
kolonisten en de Indiaanse inheemse bevolking dan vaak wordt aangenomen. Zo wordt 
het belangrijkste uitgangspunt van de Frontier-these dat een nieuwe mens ontstond in een 
sociaal en maatschappelijk vacuüm ontkracht.453 
 

                                         
451 Hofstadter, The Age of Reform, pp. 23-59. 
452 Ronald Takaki wijst er bijvoorbeeld op dat de Chinezen en de Mexicanen in het Westen tot de eerste pioniers 
behoorden. De Mexicanen woonden al sinds de 16de eeuw in delen van het huidige Zuid-Westen en de Chinezen 
behoorden tot de eerste die in Californië landbouw en mijnbouw bedreven. Bovendien waren de Chinezen cruciaal bij het 
aanleggen van de trans-Amerikaanse spoorlijn. Zie in Takaki, A Different Mirror, pp. 155-205. 
453 Zie voor deze kritiek op de uitgangspunten van de Frontier-these onder andere in Jennings, The Founders of America. Zie 
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De kanttekeningen bij de Frontier-these laten echter onverlet dat een aantal punten van 
deze these en de mythe die om dit begrip werd geweven een aantal interessante 
inzichten geeft op de manier waarop de Amerikaanse culturele identiteit vorm heeft 
gekregen. 
  In de eerste plaats leverde de steeds verder opschuivende frontier de psychologisch 
ongekende mogelijkheid om keer op keer opnieuw te beginnen en om nieuwe dingen te 
ondernemen. Dit idee werd vooral beroemd door de pamfletten van Thomas Paine 
(1737-1809), waarvan Common Sense uit 1775 enorm veel invloed had. 454 Turner geeft 
aan deze mogelijkheid om steeds opnieuw te beginnen een andere betekenis mee. Hij 
spreekt over de functie van de frontier als over een „safety valve‟ die in werking treedt als de 
druk van de bevolkingsgroei te groot werd.455 
  In de tweede plaats is het belangrijk om te zien dat zowel De Crèvecoeur, De 
Tocqueville, als Turner zeer positief stonden tegenover de uitkomst van de 
Amerikaanse identiteit als gevolg van de ervaringen met de frontier. Zij waren trots op 
het typische Amerikaanse karakter van de nieuwe mentaliteit. De Crèvecoeur, De 
Tocqueville en Turner baseerden veel van hun ideeën, net zoals onder andere Benjamin 
Franklin dat deed, op het concept dat deze agrarische pioniers de basis vormden voor 
democratie: „Democracy is born of free land‟ luidde de gevleugelde uitspraak. Zo legt de 
frontier volgens veel auteurs de basis voor typische Amerikaanse culturele kenmerken als 
directe democratie, en civil society. 
  In de derde plaats biedt een gematigdere vorm van de Frontier-these de mogelijkheid om 
deze te verbinden met de andere verklaringsmodellen voor de Amerikaanse culturele 
identiteit, zoals de Germ-these. David Lavender schrijft bijvoorbeeld dat “these movers 
were a new race. They or their parents had been born for the most part in England or 
its possessions – the hill pockets of Wales, the Highlands of Scotland, or the wild moors 
of northern Ireland. With them were a few Huguenots from France and many Germans 
from the Rhine Palatinate. All but an exceptional few were Protestants, the Scotch-Irish 
in particular being tingled with Calvinist individualism. The frontier changed some of 
their characteristics and intensified others.”456 Uit dit citaat komt nog een ander punt 
naar voren en dat is dat de frontier-mentaliteit in belangrijke mate correleert met de 
cultuurkenmerken van de Schots-Ierse, vooral armere kolonisten en de latere kolonisten 
van niet-Brits-protestanse afkomst. In die zin ontstaat een dominante culturele identiteit 
die een synthese is tussen enerzijds de germs van de vooral Schots-Ierse kolonisten en 
anderzijds de culturele identiteit die ontstaat door de nieuwe omstandigheden. D. W. 
Meinig wijst eveneens op deze synthese als hij schrijft dat “there was a complete 
continuity in peoples and practices, in culture; Scotch-Irish, English, German, and a few 
other pionier families (…) What was new was the extend and strength of this regional 
culture, for we are dealing here not simply with a phase of backcountry pioneering, but 
with the emergence of the Upland South as a growing force in the new nation.”457 
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  Ten slotte heeft de Frontier-these zo‟n enorme invloed gehad omdat het een beeld 
schept van de Amerikaanse culturele identiteit zoals de Amerikanen zichzelf graag zien. 
Het is hierbij dan ook niet zozeer de vraag of de Frontier-these zo waar is, maar vooral dat 
waar de these voor staat als zo waar wordt gevoeld. 
 
Dit nieuwe culturele waardestelsel zal ik aanduiden met dat van de backwoodsmen. Dit is 
een belangrijk punt om vast te houden. Niet alleen waren deze backwoodsmen in aantal 
veel dominanter dan de leden van de andere drie kolonisatiegolven, ze waren ook van 
veel lagere sociale komaf. Bovendien was idealisme gebaseerd op religieuze 
bevlogenheid zeker niet hun eerste motief om zich te vestigen op het nieuwe continent 
en voor een groot deel waren zij ook eerder de speelbal van de geschiedenis dan dat 
voluntarisme bij hen de boventoon voerde. Verder hadden deze backwoodsmen door hun 
eigen culturele achtergrond, maar zeker ook door de onzekerheid en de harde 
omstandigheden die het leven in de frontier kenmerkte, een cultureel waardepatroon dat 
in belangrijke mate gericht was op overleven, waarbij de acceptatie van het toepassen 
van geweld een grote rol speelden. Het mag duidelijk zijn dat de invloed van deze groep, 
alleen al door de macht van haar aantal en geografische spreiding, gecombineerd met de 
waarden die aan hun culturele identiteit worden toegekend, een belangrijke rol speelt in 
het strategische besluitvormingsproces. 
 
 

4.4.3 De Migratie-these 

4.4.3.1 Inleiding: Context en Begripsbepaling 

 
Gordon S. Wood wijst erop dat de geschiedenis van Amerika tussen 1740 en 1820 niet 
in eerste instantie de geschiedenis is van de puriteinen en ook niet van de founding fathers, 
maar dat “just at the moment when some parts of American society seemed to 
becoming more like England‟s, powerful forces were accelerating and changing 
everything.”458 „Powerful forces‟ die blijkbaar grote invloed hadden op de vorming van de 
Amerikaanse culturele identiteit. Om deze invloeden beter te begrijpen volstaat de Germ-
these niet en schiet ook de Frontier-these tekort. Wood laat er geen twijfel over bestaan wat 
de „powerful forces‟ waren die de Amerikaanse samenleving fundamenteel veranderden en 
vormden. Zo schrijft hij dat “the basic fact of early American history was the growth 
and movement of people.”459 
 
Zeker vanaf het begin van de 18de eeuw explodeerde de bevolking in de nieuwe 
koloniën. Tussen 1750 en 1770 steeg de bevolking van één miljoen tot twee miljoen en 
verdubbelde daarna van 1770 tot 1790. Bij de eerste officiële en redelijk betrouwbare 
volkstelling in 1792 bestond de bevolking uit iets minder dan vier miljoen mensen.460 
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459 Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 125. 
460 Zie voor een historisch overzicht van de toename van de bevolking: www.census.gov. 
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  Twee benaderingen geven een verklaring voor deze spectaculaire bevolkingsgroei. 
Allereerst wijst een aantal auteurs op de lage kindersterfte, de hoge geboortecijfers en de 
hoge leeftijd onder de kolonisten. John Alden schrijft bijvoorbeeld in zijn A History of 
the American Revolution dat “in a land of generous opportunity (…) children were assets 
rather than burdens. (…) The typical American family included a brood of children. 
Travelers observed that Virginia belles and the women of the frontier produced 
progeny as rapidly as their Yankee sisters (…).”461 Samuel P. Huntington ziet de 
bevolkingstoename eveneens vooral ontstaan door de hoge geboortecijfers en de relatief 
lage sterftecijfers. Zo stelt hij dat “tegen het eind van de achttiende eeuw vond er in 
Amerika een geboorte-explosie plaats, die waarschijnlijk uniek is in de geschiedenis.”462 
  Vervolgens is er een groep auteurs, waaronder Bernard Bailyn, die de 
bevolkingstoename wijdt aan de enorme nieuwe toestroom van nieuwe kolonisten en 
latere immigranten.463 Hoe het ook zij, de gevolgen waren enorm en die „movement of 
people‟ wordt alleen nog maar belangrijker in de tweede helft van de 19de en de eerste 
decennia van de 20ste eeuw. Miljoenen nieuwe immigranten trekken in die periode naar 
de Verenigde Staten om een nieuw leven op te bouwen.464 
 
Met het aantal immigranten dat in het totaal naar de Verenigde Staten is vertrokken, 
wordt in de literatuur enorm gegoocheld. Zowel als het gaat om het begin en het einde 
van de periode waarover men spreekt, als over de aantallen immigranten of waar ze 
vandaan komen, heerst onduidelijkheid. Het verreweg meest gehanteerde aantal 
immigranten is de 35 miljoen sinds 1800 waar de belangrijkste auteur over de 
immigratie, Oscar Handlin, in zijn klassieke werk The Uprooted mee komt. 465 Handlin 
schrijft dat “so Europe watched them go – in less than a century and a half, well over 
thirty-five million of them from every part of the continent.” Vervolgens komt Handlin 
met een specificatie wie precies in welke aantallen waar vandaan kwam: “Westward 
from Ireland went four and a half million” (…) “Westward from Great Britain went 

                                         
461 Alden, A History of the American Revolution, p. 5. 
462 Huntington, Wie zijn wij?, p. 59. 
463 Zie bijvoorbeeld Bailyn, Voyagers to the West. 
464 De bevolking nam van 1790 tot 1800 toe van bijna vier tot ruim 5 miljoen mensen. In 1810 waren dat er al ruim 7 en in 
1820 al bijna 10. Zo ging het in dat tempo door zodat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de 100 miljoen was 
gepasseerd. Zie voor deze aantallen de website van de Census. www.Census.gov. 
465 Zie in ook in Brogan, Penguin History of the USA. Brogan schrijft dat “the immigration came in three great tides, each 
stronger than the last. The first rose in the 1830s and 1840s to a high-water mark in 1854, when 427,833 new arrivals were 
recorded;  the second, starting in the seventies, rose to a height of 788,992 in 1882; the third brought in an average of one 
million immigrants a year in the decade before the First World War.” p. 403. Hoe deze schijnbaar exacte getallen 
uiteindelijjk opgeteld worden is niet helemaal duidelijk, maar vervolgens schrijft Brogan dat “the thirty-five millions were, 
after all absorbed”, p. 405. Ook Paul Johnson komt tot in zijn boek A History of the American People tot vergelijkbare 
aantallen. Hij schrijft dat “the rush to America began after the Battle of Waterloo in June 1815 (…).” Johnson geeft ook 
aan hoe moeilijk het is om precies te weten hoeveel mensen overstaken. “No Authority on either side of the Atlantic was 
bothered with who was going where or how (…). “In the five years up to 1820, some 100.000 people arrived in America 
without having to show a single bit of paper.” pp. 290-291. Johnson komt vervolgens met eenzelfde rekenvoorbeeld als 
Handlin: “From 1815 to the start of the Civil War, over 5 million people moved from Europe to the United States (…). 
Between 1866 and 1915, to summarize, the United States gave home to 25 million people, overwhelmingly from Europe,” 
pp. 524-525. Zie ook in Boorstin, The Americans: The Democratic Experience, p. 247. Boorstin schrijft hier dat “in the century 
after the close of the Napoleonic Wars in 1815 there was a mass exodus from Europe. (…) 35 million came to the United 
States.” Boorstin neemt hier dus eveneens de tijdspanne tussen 1815 en 1915 voor de 35 miljoen die naar de Verenigde 
Staten immigreren. 
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well over four million”(…) “From the heart of the continent, from the lands that in 
1870 became the German Empire, went fully six million. (…). From the north went two 
million Scandinavians. (…) From the south went almost five million Italians. (…) From 
the east some eight million others – Poles and Jews, Hungarians, Bohemians, Slovaks, 
Ukrainians, Ruthenians. (…) And before the century was out perhaps three million 
more went on the way from the Balkan and Asia Minor; Greeks and Macedonians, 
Croatians and Albanians, Syrians and Armenians. In all, thirty-five million for whom 
home had no place fled the Europe‟s shores and looked across the Atlantic.”466 
 
Een aantal kanttekeningen is bij bovenstaande uiteenzetting van Handlin te plaatsen. 
Allereerst is 1800 als beginperiode discutabel omdat de afkomst van de bevolking pas na 
1850 door het Amerikaanse Bureau voor de Census wordt bijgehouden; daarvoor werd 
alleen gevraagd hoe oud men was en welke sekse en etniciteit men had. 
  In de tweede plaats heeft Handlin het expliciet over Europese immigranten, de 
Aziatische immigranten en vooral de grote aantallen Chinezen die tussen 1820 en 1882 
naar de Verenigde Staten trekken worden niet meegenomen.467 
  Bovendien mist Handlin bij het optellen nog zo‟n twee en een half miljoen 
immigranten. Belangrijker is dat het met het vasthouden van het aantal van 35 miljoen 
lijkt alsof immigratie iets van het verleden is. Dat is allerminst het geval. Handlin heeft 
het echter over de periode 1800 tot 1950 (zijn boek kwam uit in 1951) en de 
immigranten die daarna kwamen, vooral na 1965 als de grenzen weer worden geopend 
voor immigranten, worden dan niet meegenomen. Het Amerikaanse Bureau voor de 
Census komt voor de periode tussen 1820 en 2000 uit op ongeveer 66 miljoen 
immigranten naar de Verenigde Staten.468 Vooral de laatste decennia, en dan meer 
specifiek sinds 1965 als de nieuwe Immigration Act van kracht wordt, vestigen zich weer 
evenveel nieuwkomers in de Verenigde Staten als tijdens de hoogtijdagen van 
immigratie in het begin van de 20ste eeuw.469 
  Een punt dat zeker niet onvermeld mag blijven is dat de immigratiestromen uit de 
periode 1800 tot 1915 zeer ongelijk verdeeld waren over de verschillende regio‟s van de 
Verenigde Staten. Zo wijst D. W. Meinig er in het tweede deel van zijn serie The Shaping 
of America op dat de verschillen tussen het Noorden en het Zuiden extreem waren. 
Meinig laat zien dat “90 percent of the nearly 2.2 million foreign-born residents 
recorded in the 1850 census lived north of the Potomac-Ohio River Boundary 
(extended to include St. Louis and the “Missouri Rhineland”), and about half of the 
remainder were localized in and around New Orleans and Louisville; large districts in 
the South were virtually untouched (there were fewer than 20,000 in all of Georgia, 
Alabama and Mississippi combined). Proportions were highest in the newest areas of 
the Northwest (more than a third of the settlers in Wisconsin were foreign born), but 
actual numbers were largest in the Northeast (more than a million in New York – New 

                                         
466 Handlin, Oscar (1951) The Uprooted. New York: Grosset & Dunlap, p. 35. 
467 Zie voor de rol van Chinezen en andere ethische groeperingen uit Azië in Takaki, Strangers from a Different Shore. Zie ook 
Takaki, A Different Mirror. 
468 Zie in Huntington, Wie zijn wij?, p. 58. Ook hier is sprake van een schatting omdat pas sinds 1850 het aantal 
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Jersey – Pennsylvania). Here, therefore, was a sharp, deep, and widening cleavage within 
the expanding body of the American people. To speak of the United States as a 
pluralistic society was a generalization that glossed over stark regional differences. In 
general the North was pluralistic, but not wholly nor equally so. Southern New England, 
with its Irish-Yankee confrontations, was more clearly a segmented society, while northern 
rural New England was a minor residue of the self-consciously homogeneous society of 
Puritan-Yankee origins. Except for the racially stratified Creole Coast, and the lesser 
variations of central Texas, the entire South remained the same simple biracial society 
most of it had always been.”470 
 
De ongelijkheid in pluralisme tussen het Noorden en het Zuiden geldt eveneens voor 
verschillen in godsdienst. Terwijl in het Noorden naast een breed scala aan verschillende 
protestantse varianten eveneens het katholieke- en het joodse geloof veel aanhangers 
kenden, werd het Zuiden bijna volledig gedomineerd door de Southern Baptist Church. 
Deze situatie leidde tot een etnische en religieuze clustering waarvan tot op de dag van 
vandaag de gevolgen zijn te zien. 
 
David Hackett Fischer wijst erop dat de nieuwe immigranten zich niet alleen ongelijk 
over het land verspreidden maar vooral daar naar toe trokken waar hun medelanders 
eerder een bestaan hadden opgebouwd. Fischer wijst hierbij op het voluntaristische 
karakter van de kolonisatie en de immigratie. Het stond volgens Fischer een ieder vrij 
om zich daar te vestigen waar hij zich het meest thuis voelde. Dit betekende dat als men 
geen mensen vond van dezelfde etnische achtergrond of met dezelfde mentaliteit men 
verder trok en daar neerstreken waar de culturele identiteit van de nieuwkomers het 
meest overeen kwam met die van eerdere kolonisten.471 Dat deze vrijwillige scheiding 
van etnische groeperingen en culturele waarden nog altijd geldt is ook een van de 
hoofdstellingen van Bill Bishop in zijn boek The Big Sort. Bishop geeft aan hoe in 
Amerika steeds meer mensen en vooral ook nieuwe migranten zich daar vestigen waar 
ze gelijkgestemde medeburgers tegenkomen. De Big Sort laat daarbij zien dat de 
verschillen in normen en waarden die tussen de diverse groepen bestaan zo groot zijn 
dat we niet langer kunnen spreken van een overheersende culturele identiteit maar juist 
van grote tegenstellingen.472 
  Richard Alba en Victor Nee laten zien dat dit mechanisme van clustering van 
gelijkgestemde culturen afhankelijk was en is van de materiële mogelijkheden die 
verschillende groepen hadden en tegenwoordig hebben. Zo hadden vooral de armere 
immigranten uit de 19de eeuw, zoals bijvoorbeeld de Ieren en de Italianen, geen keus 
voor de stad of zelfs de regio waar ze werden afgezet. Deels beschikten ze ook niet over 
de middelen om zich daar te vestigen waar ze zich misschien het best op hun plaats 
hadden gevoeld. Zo restte voor grote groepen nieuwkomers niets anders dan zich 
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noodgedwongen zo snel mogelijk aan te passen aan de culturele mores van de nieuwe 
plaats van vestiging. Die nieuwe plaats van vestiging was dan in veel gevallen de armere 
wijk van hun eerste port of entry zoals New York of Boston. Eenzelfde onderscheid is te 
maken voor de huidige immigrantengroepen. De rijkere en beter opgeleide immigranten 
kunnen kiezen waar en met wie zij een nieuw bestaan op willen bouwen terwijl de 
armere en lager opgeleide groepen deze keuze niet hebben.473 
 
 

4.4.3.2 Migratie-these: Uitgangspunten 

 
Het is de „movement of people‟ en de invloed daarvan op de culturele identiteit van de 
Verenigde Staten die de basis vormt voor wat in algemene termen de Migratie-these wordt 
genoemd.474 
  De eerste benadering van het fenomeen van migratie ontstaat in de laatste decennia 
van de 19de eeuw. In die periode wordt de invloed van de nieuwe stroom immigranten 
op de maatschappelijke verhoudingen duidelijk voelbaar. Het vraagstuk van assimilatie 
en de problemen die dit met zich meebrengt worden vanaf 1890 vooral bestudeerd aan 
de universiteit van Chicago.475 Dit onderdeel van de Migratie-these komt op hetzelfde 
moment op als de Frontier-these van Frederick Jackson Turner. Maar waar Turner schrijft 
over het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit in een periode die in feite af is 
gesloten, buigen de aanhangers van de Migratie-these zich over de actuele situatie. 
  Een eerste groot verschil in aandacht is dan ook dat de Migratie-these zich concentreert 
op de assimilatie van nieuwe immigranten, namelijk degenen die niet speciaal afkomstig 
zijn uit het Westen van Europa. 
  Een tweede verschil is dat deze nieuwe benadering meer oog heeft voor de omslag in 
levensomstandigheden, namelijk die van een rurale samenleving in die van een 
toenemende verstedelijking. De tweede benadering van de Migratie-these richt zich op het 
historische proces van migratie van grote groepen mensen door de hele geschiedenis 
van de Verenigde Staten heen. Deze benadering komt op vanaf de jaren zeventig van de 
vorige eeuw als onder invloed van wereldsysteemtheorieën migratie van mensen als 
integraal onderdeel van economische en maatschappelijke ontwikkelingen wordt 
benaderd.476 
 

                                         
473 Zie in Alba, Richard and Nee, Victor (2003) Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration. 
Cambridge/ London: Harvard University Press, pp. 46-48. 
474 Zie bijvoorbeeld in Fischer, Albion‟s Seed, p. 5. 
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De eerste benadering van de migratie-these maakt vooral naam door de Chicago school-
aanpak. De Chicago school richt zich op de assimilatie van de eerste generatie immigranten 
die vooral tussen 1880 en 1924 naar de Verenigde Staten trokken. Na 1924, als de 
Immigration Act een einde maakt aan de deels vrije toevoer van immigranten, richten de 
theorieën zich vooral op het proces van assimilatie van de tweede generatie. Het belang 
van de migratie en assimilatie van grote groepen mensen in de Amerikaanse 
geschiedenis wordt waarschijnlijk het best weergegeven door Oscar Handlin die in zijn 
standaardwerk The Uprooted stelt dat “once I thought to write a history of the 
immigrants in America. Then I discovered that the immigrants were American history”477 
De rol van Amerika als immigrantenland wordt door de geschiedenis heen eveneens 
door diverse politici benadrukt. Zo stelde president Franklin Roosevelt in 1938: 
“Onthoud goed. Onthoud altijd goed dat wij allen, u en ik met name, afstammen van 
immigranten en revolutionairen.”478 
 
Het proces van assimilatie is een tijd naar de achtergrond verdwenen. Opvallend daarbij 
is bijvoorbeeld dat zelfs Oscar Handlin zich in het nawoord van de tweede editie van 
zijn standaardboek The Uprooted relativerend uitlaat over zijn eigen these. Handlin 
schrijft dat immigratie was “a dimly remote memory, generations away, which had 
influenced the past but appeared unlikely to count for much in the present or future.”479 
  Richard Alba en Victor Nee laten in hun studie Remaking the American Mainstream zien 
dat het onderwerp assimilatie en zeker het daarmee verband houdende begrip 
Americanization sinds de late jaren zestig van de vorige eeuw lange tijd bijna taboe was. 
Volgens Alba en Nee werd het als “etnocentric and patronizing” gezien om op die 
manier over minderheden in de samenleving te spreken.480 Rubén G. Rumbaut stelt in 
zijn essay Passages to America echter dat immigratie en het proces van assimilatie voor de 
Amerikaanse samenleving actueler is dan ooit. Zo stelt Rumbaut dat “ (…) in at least 
one sense the “American Century” seems to be ending as it had begun: the United 
States has again become a nation of immigrants.”481 De waterscheiding hierbij is het jaar 
1965 als, na aanneming van de herziene Immigration Act, het voor grote groepen 
immigranten weer mogelijk wordt om zich legaal in de Verenigde Staten te vestigen.482 
  Alba en Nee geven aan dat het proces van assimilatie andere kenmerken heeft dan in 
de periode van de eerste decennia van de 20ste eeuw. In de eerste plaats is de etnische 
samenstelling van de nieuwe immigranten afwijkend van de immigranten uit de eerdere 
periode. Zo zijn het deze keer vooral Hispanics en Aziaten die het leeuwendeel van de 
immigratie voor hun rekening nemen.483 In beide gevallen, zo stelt Rumbaut, wordt het 
begrip etniciteit geherdefinieerd. Hispanics is immers een paraplubegrip voor een diverse 
groep. 
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  Allereerst vallen hier de oorspronkelijke nakomelingen van de Spaans-Mexicaanse 
bevolking in het Zuidwesten en aan de Westkust onder. Verder worden de Puerto 
Ricanen die in de jaren vijftig en zestig naar de Verenigde Staten kwamen eveneens als 
Hispanics gezien. 
  Bovendien gelden immigranten uit de Spaans sprekende landen van het Caribische 
gebied, zoals de Cubanen, eveneens als Hispanics. 
  Ten slotte worden alle immigranten uit Latijns-Amerika gezien als Hispanics. Verreweg 
de grootste groep zijn daarbij de Mexicanen. Ook de term „Aziaten‟ differentieert 
nauwelijks. Alle immigranten uit Azië, zoals Koreanen, Vietnamezen, Filippijnen en niet 
in de laatste plaats Chinezen en Indiërs worden over één culturele kam geschoren en 
gezien als Aziaten.484 
  In de tweede plaats is de invloed van deze nieuwe stroom immigranten op de 
getalsmatige samenstelling van de Amerikaanse samenleving groot. Zo verklaarde het 
Amerikaanse Bureau van de Census in 2008 dat in 2042 de Verenigde Staten niet langer 
te boek kunnen staan als een overwegend blanke samenleving. Hispanics, Afrikaans-
Amerikanen en andere niet-blanke etnische groeperingen zoals Aziaten zullen dan de 
meerderheid van de bevolking uitmaken. Deels is deze ontwikkeling het gevolg van de 
hogere bevolkingstoename onder deze groeperingen, maar in belangrijke mate moet 
deze wijziging van de etnische samenstelling worden toegeschreven aan de toestroom 
van het aantal nieuwe immigranten.485 
  In de derde plaats is de invloed van deze groepen op de culturele identiteit navrant. 
Een belangrijk punt daarbij is bijvoorbeeld dat de dominantie van het Engels als 
officiële eerste taal onder druk komt te staan. In sommige regio‟s wordt al meer Spaans 
gesproken dan Engels en wordt het Spaans als officiële taal erkend en zodanig gebruikt. 
Bovendien kunnen de Hispanics zich met terugwerkende kracht beroepen op het feit dat 
zij niet langer „strangers in hun eigen land zijn,‟ zoals Ronald Takaki aangeeft in zijn boek 
A Different Mirror.486 De Hispanics zijn weliswaar een tijd lang onderdrukt maar claimen 
nu weer dat zij als eerste in het Zuidwesten van de Verenigde Staten zijn gekomen en 
daar rechten aan ontlenen waar het gaat om de invulling van de culturele identiteit. In 
dit verband is het niet vreemd dat de bedreiging van het verlies aan de traditionele 
Amerikaanse blanke protestantse waarden die bij veel auteurs wordt gevoeld niet in 
eerste instantie wordt toegeschreven aan islamitische waarden, maar aan de toestroom 
van Hispanics.487 
  In de vierde plaats stellen Alba en Nee dat de manier van assimileren van de nieuwe 
groep immigranten heel anders loopt dan bij de immigranten uit de periode rondom het 
begin van de 20ste eeuw. Zo wijzen zij op de institutionele verschillen en op de 
verschillen in human cultural capital. Over de institutionele verschillen schrijven zij dat de 
discriminerende maatregelen waarmee de eerste immigrantenstromen te maken hadden 
tot het verleden behoren. Onder human cultural capital verstaan zij vervolgens dat een 
aantal van de nieuwe immigrantengroepen, zoals vooral onder de Aziaten, juist tot de 
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middenklasse en zelfs hogere middenklasse behoort. Dit staat in scherp contrast met de 
overwegend arme immigranten uit het begin van de twintigste eeuw.488 
 
De vragen die ik hieronder zal beantwoorden zijn allereerst wat de uitgangspunten zijn 
van de Migratie-these en vooral waarin deze zich onderscheiden van de hierboven 
genoemde Germ-these. 
  In de tweede plaats zal ik kijken naar de verschillende theorieën over assimilatie. 
  In de derde plaats zal ik ingaan op de invloed van de migratie op de culturele identiteit. 
Ik zal daarbij vooral nagaan in hoeverre deze invloed op de culturele identiteit 
overeenkomt met de bevindingen van de hiervoor behandelde theses. 
 
 

4.4.3.3 De Migratie-these als Historisch Proces 

 
Er is een aantal belangrijke opmerkingen te maken bij de theorieën die migratie plaatsen 
in een breed historisch, socio-economisch perspectief. In de eerste plaats stelt Bernard 
Bailyn dat de essentie van de historische veranderingen in de westerse wereld gelegen is 
in allereerst de ontbossing en het openleggen van vruchtbaar land en vervolgens vanaf 
de vroege middeleeuwen de migratie van groepen mensen naar plekken die betere 
levensvoorwaarden boden. Zo schrijft Bailyn dat “this transforming phenomenon was 
the movement of people outward from their original centers of habitation – the 
centrifugal Völkerwanderung that involved an untraceable multitude of local, small-scale 
exoduses and colonisations, the continuous creation of new frontiers and (…) the 
complex intermingling of peoples in the expanding border areas (…) The westward 
transatlantic movement of people is one of the greatest events in recorded history. Its 
magnitudes and consequences are beyond measure. From 1500 to the present, it has 
involved the displacement and resettlement of over fifty million people (…).”489 Ook de 
historicus Paul Johnson onderschrijft de benadering van Bailyn door te stellen dat “we 
must never forget that the settlement of what is now the United States was only part of 
a larger enterprise.”490 
  In de tweede plaats wordt door aanhangers van deze these gesteld dat de kolonisatie 
van Amerika behalve om politieke en religieuze redenen vooral voortkwam uit het 
motief om winst te maken, waar het de rijkeren aanging, of een beter leven te vinden, 
waar het de armeren betrof. Zo wijst Charles Beard in zijn standaardwerk The Rise of 
American Civilization uit 1927 niet in de eerste plaats op het religieuze fundament achter 
de stichting van de eerste koloniën maar juist op de commerciële initiatieven. Beard 
wijst daarbij op de mislukte poging van Walter Raleigh, uit 1582, om op Ranaoke een 
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permanente vestiging op te zetten en concludeert dat “thus it came about that the 
earliest permanent settlements were made by commercial corporations.”491 
 
De protestantse kolonisatiegolf van de eerste helft van de 17de eeuw wordt in de 
Migratie-these in het perspectief geplaatst van een al eeuwen op handen zijnde beweging. 
Het is niet zo verwonderlijk dat Bailyn, tegen de achtergrond van de door hem als 
overweldigend historisch fenomeen beschreven migratie, de exodus van „slechts‟ 20.000 
puriteinen uit Engeland niet als zo alles bepalend voor de culturele identiteit van 
Amerika ziet. Zo stelt hij dat “in the context of the mobility of the time, the famous 
Puritan exodus – which, to judge by the weight of subsequent scholarship, must have 
been a world-historical event – as an organized migration was nothing remarkable. (…) 
Most Puritan emigrants (…) were normal Englishmen acting normally.”492 
  Bovendien wijst Taylor er op dat het refereren aan godsdienstige motieven niet uniek 
was. Sterker: religieuze motieven werden altijd genoemd als drijfveer voor handelen of 
het nu ging om de Kruistochten, de Reconquista van het Iberische Schiereiland of de 
kolonisatie van Zuid-Amerika.493 
  Ten slotte ziet de Migratie-these de kolonisatie van Amerika niet als een lineair proces 
dat wordt ingezet door een kleine groep Brits-protestantse pelgrim fathers waarna grote 
groepen volgen. Integendeel: de Migratie-these heeft juist oog voor de complexe interactie 
tussen de verschillende betrokken groepen met ieder hun eigen culturele patronen. 
Daarmee beweert deze these ook dat de Amerikaanse culturele identiteit niet als 
exclusief Brits en protestants kan worden gezien, maar het resultaat is van de hierboven 
beschreven interactie. 
 
De aanhangers van de Migratie-these beantwoorden de vraag „wie verantwoordelijk is 
voor de vorming van de culturele identiteit‟ door te stellen dat dit de arme kolonisten 
zijn en niet de elite van de Oostkust. Hier zien we de belangrijke tegenstelling vorm 
krijgen tussen het vermeende top down- proces dat de basis vormt voor de ontwikkeling 
van een cultuur en de benadering die stelt dat de vorming van culturele identiteit vooral 
een bottom up-proces is. Het discussiepunt daarbij is wie nu eigenlijk de dragers zijn van 
culturele identiteit. David Hackett Fischer heeft daarbij, zoals we gezien hebben, een 
duidelijke top down-benadering. Zoekend naar relatief kleine maar coherente groepen 
traceert hij op basis van overgedragen folkways de fundamenten van culturele identiteit. 

                                         
491 Beard, Charles A. and Beard, Mary R. (1945, 1927) The Rise Of American Civilization. New York: The MacMillan 
Company, p. 35. 
492 Bailyn, The Peopling of British North America, pp. 25-26. 
493 Taylor typeert de eerste pioniers als volgt: “because sober merchants wisely sought safer investments in trade routes 
closer to home, the earliest colonial promoters were dreamers and gamblers driven by their visionary imagination.” Een van 
de belangrijkste initiatiefnemers van deze groep, die bekend stond als de „West country men‟ en vooraanstaande edelen 
omvatte als Sir Francis Drake, Sir Richard Grenville, Sir John Hawkins, Walter Ralegh en zijn halfbroer Sir Humprey 
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somde deze op als 1. To plant Christian religion. 2. To trafficke en 3. To conquer. De groep die bestond uit bijna 
middeleeuwse roofridders en piraten legitimeerde zijn acties door zich te beroepen op de Bijbel. Volgens Taylor was het in 
die tijd uitgesloten dat religie niet genoemd zou worden als een hoger motief. Zie in Taylor, American Colonies, p. 119. 
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Zijn stelling is dat “the more hierarchical a society becomes, the stronger is the cultural 
dominion of the elite.”494 
  De Migratie-these daarentegen heeft vooral oog voor de geschiedenis van de „people 
without history.‟495 Het probleem is natuurlijk dat over deze arme migranten weinig 
bekend is. Zo schrijft Hugh Brogan dat “what (…) could induce the labouring classes of 
England to abandon their homes for the dangers of the Virginia voyage? The answer 
cannot, today, be taken directly from the men and women best capable of giving it. To 
us, the poorer social classes are dumb. They had few means to tell their thoughts to 
prosperity, since they were largely illiterate and since the presses were mostly used for 
the purposes of their betters (…).”496 
  Volgens de aanhangers van de Migratie-these kunnen we echter wel inschatten waarom 
de lagere klassen de tocht naar de Nieuwe Wereld aangingen: de migratie van grote 
groepen wordt gezien als een soort oerproces waarbij centraal staat dat mensen altijd op 
zoek zijn om zich daar te vestigen waar de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. 
Dat wil overigens niet zeggen dat dat objectief gezien ook zo is. Het kan goed zijn dat 
de omstandigheden door anderen als zo gunstig mogelijk worden afgeschilderd en dat 
individuele mensen of groepen mensen gemanipuleerd worden zich ergens te vestigen. 
  De Migratie-these wijst erop dat er een belangrijk commercieel belang was bij het 
overzetten van zo veel mogelijk nieuwe immigranten. Enerzijds waren er namelijk de 
landspeculanten die hun grond aan nieuwe kolonisten wilden verkopen of verpachten 
en anderzijds waren er de reders die er bij gebaat waren om zoveel mogelijk mensen 
over te zetten. Er werd door de ondernemers die de armen de reis naar Amerika 
opdrongen ook geen middel geschuwd om de nieuwe koloniën aan te prijzen. Ideeën 
over vrijheid en de Verenigde Staten als „het nieuwe paradijs‟ waren dan ook eerder 
verkooppraatjes om mensen over te halen dan ideologisch of godsdienstig getinte 
uitspraken.497 Hiermee wordt aangegeven dat het voluntaristische karakter van de 
Amerikaanse samenleving dient te worden gerelativeerd. Lang niet iedereen kwam uit 
„vrije wil‟ en lang niet iedereen had de gelegenheid „om volledig opnieuw te beginnen.‟ 
  We kunnen eveneens inschatten wat de armere kolonisten en latere immigranten 
tegenkwamen op het nieuwe continent en wat hun belangrijkste drijfveren waren om te 
slagen. Kernwoorden daarbij zijn volgens Bailyn „hoop,‟ „angst‟ en „overleven.‟ Hoop 
omdat het nieuwe beloofde land de enige mogelijkheid leek te bieden om uit een 
uitzichtloos bestaan in het moederland te ontsnappen, angst om alles weer kwijt te 
raken en een tweede natuur die men ontwikkelde die alles in het werk stelde en waarbij 
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495 Zie bijvoorbeeld de klassieke studie over de geschiedenis van de sociale onderklasse Wolf, Eric R. (1990) Europe and the 
People Without History. Berkely: University of California Press. 
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geen middel ongemoeid werd gelaten om te overleven. Die tweede natuur van de 
armere kolonisten kunnen we ook zien als belangrijke ingrediënten van de Amerikaanse 
culturele identiteit.498 
 
 

4.4.3.4 De Migratie-these en het Proces van Assimilatie 

 
De Migratie-these is vooral van belang voor het idee dat de Amerikaanse culturele 
identiteit het gevolg is van de versmelting van de verschillende etnische bloedgroepen 
die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor de samenstelling van de bevolking van de 
Verenigde Staten. Dit proces van assimilatie laat zich echter niet zo eenvoudig duiden 
als op het eerste gezicht lijkt. De vraag is namelijk wie zich precies aan wie heeft 
aangepast en vooral onder welke condities dat heeft plaatsgevonden. Een van de eerste 
veel gebruikte definities van het proces van assimilatie is afkomstig van Robert Ezra 
Park en Ernest W. Burgess. Beiden waren verbonden aan de Chicago School of Sociology en 
golden in de jaren twintig als de meest vooraanstaande sociologen van het land. Park en 
Burgess definiëren assimilatie als “a process of interpretation and fusion in which 
groups acquire the memories, sentiments, and attitudes of other persons and groups 
and, by sharing their experience and history, are incorporated with them in a common 
cultural life.”499 
 
Verreweg de meest gebruikte metafoor om de invloed van assimilatie van de 
immigranten te beschrijven op de culturele identiteit is die van de melting pot of 
smeltkroes. De term melting pot werd al in de 18de eeuw gebruikt door bijvoorbeeld De 
Crèvecoeur en ook de dichter Ralph Waldo Emerson (1803-1882) gebruikte het begrip 
al in 1845. Emerson sprak overigens over smelting pot, een term die later ook door Arthur 
M. Schlesinger Jr. werd gebruikt. De benaming melting pot kreeg algemene bekendheid 
door het gelijknamige toneelstuk uit 1903 van de Joodse auteur Israël Zangwill (1864-
1926).500 
 
De metafoor van de melting pot kent verschillende varianten met verschillende aannames. 
In de eerste plaats zijn er de theorieën die stellen dat er weliswaar veel immigranten naar 
de Verenigde Staten zijn gekomen, maar dat de aanpassing waarover Park en Burgess 

                                         
498 Zie voor de drijfveren van de gewone man die het uitgangspunt vormen voor de Migratie-these in Bailyn, Voyagers to the 
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schrijven een eenrichtingsverkeer is. De melting pot waarover gesproken wordt heeft 
volgens die benadering een duidelijke Brits-protestants karakter. Anders gezegd: de 
Brits-protestantse cultuur was al dominant, bleef ook dominant en moest ook dominant 
blijven. Andere cultuurkenmerken die overkwamen met de immigranten zijn volgens 
deze benadering opgegaan in de Brits-protestantse cultuur. Deze variant van het proces 
van assimilatie komt grotendeels overeen met de hierboven beschreven Wasp-variant van 
de Germ-these. 
  In de tweede plaats zijn er de opvattingen die stellen dat de niet-Britse 
immigrantenstromen wel degelijk hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van 
de Amerikaanse culturele identiteit. Deze variant kent weer twee subgroepen. Zo is er 
de variant die stelt dat de eerdere Brits-protestantse kolonisten en de oudere 
immigrantengroepen uit Noord- en West-Europa redelijk geruisloos in elkaar zijn 
overgevloeid en samen de nieuwe culturele identiteit hebben vormgegeven. Deze 
uitbreiding leidde over het algemeen niet tot grote conflicten; het onderscheid tussen de 
Britten en de andere Nordic Europeanen was volgens dit uitgangspunt niet zo groot. 
Allen behoorden tot de groep white Kaukasians, die al sinds het begin van de Verenigde 
Staten in aanmerking kwamen voor burgerrechten. Problematischer lag het bij de 
vermenging van de verschillen in godsdienst. Het duurde tot na de Tweede 
Wereldoorlog tot men ging spreken over het „joods-protestants-katholieke culturele 
erfgoed‟ als basis voor de Amerikaanse religieuze identiteit. 
  De tweede variant op het idee dat ook andere groeperingen een rol speelden bij de 
ontwikkeling van de culturele identiteit kwam in de laatste decennia van de twintigste 
eeuw naar voren. Vanaf die tijd wordt in de literatuur aandacht besteed aan de invloed 
van niet-blanke etnische groeperingen op de culturele identiteit en vooral ook op de 
interactie tussen de diverse etnische groeperingen. Zo stelt Alan Taylor dat het niet 
alleen de Britten of andere Kaukasische etnische groeperingen waren die de culturele 
dynamiek op het nieuwe continent bepaalden. In zijn boek American Colonies schrijft 
Taylor dat “colonial societies did diverge from their mother countries – but in a more 
complex and radical manner than imagined within the narrow field of vision once 
traditional to colonial history.”501 Taylor ruimt plaats in voor de Afrikaans-Amerikaanse 
slaven en eveneens voor de „vergeten‟ inheemse Indiaanse bevolking. Zo stelt hij dat 
“the biggest difference was the unprecedented mixing of radically diverse peoples – 
African, European, and Indian (…) Everyone had to adapt to a dramatic new world 
wrought (…) In their adaptations to, and borrowing from one another, they created 
truly exceptional societies (…).”502 
  Er bestaat echter ook een derde benaderingen die de invloed van andere etnische 
groeperingen op de culturele identiteit behandelt. Deze benadering stelt dat er helemaal 
geen sprake is van interactie tussen de verschillende groeperingen. De Amerikaanse 
culturele identiteit wordt weliswaar nog gezien als een gerecht, je zou dus kunnen 
zeggen dat er oppervlakkig gezien sprake is van een credo, maar alle ingrediënten liggen 
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afzonderlijk van elkaar in een schaal. Toepasselijk wordt deze benadering aangeduid als 
de Salad Bowl-these.503 
 
In de volgende paragraaf zal ik op de verschillende varianten van het proces van 
assimilatie ingaan. De vraag die daarbij centraal staat is in hoeverre de aannames en de 
uitgangspunten van deze varianten een andere kijk geven op het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit. Het kernpunt daarbij is in hoeverre deze uitkomsten 
een rol spelen bij het proces van strategische besluitvorming. 
  Allereerst zal ik de uitgangspunten van het proces van assimilatie onder de loep nemen 
die grotendeels overeenkomen met de uitgangspunten van de Germ-these. Het centrale 
punt is hier de vraag hoe de immigratie uit de 19de en begin 20ste eeuw zich in aantal 
mensen en invloed op de culturele identiteit verhoudt tot de eerdere kolonisatiegolven. 
  Vervolgens zal ik kijken naar de theorieën die juist stellen dat ook anderen dan Brits-
protestantse immigranten hun stempel hebben gedrukt op de Amerikaanse culturele 
identiteit. 
  Verder zal ik me richten op de meer moderne interpretatie van het proces van 
assimilatie, namelijk dat daarbij sprake is van interactie en wederzijdse beïnvloeding. Ik 
zal laten zien dat volgens een aantal auteurs die wederzijdse interactie altijd een 
belangrijke rol heeft gespeeld op de vorming van de Amerikaanse culturele identiteit. 
  Ten slotte kijk ik naar de theorieën die het idee van een salad bowl aanhangen en 
aangeven dat er zeker sprake is van verschillende culturen, maar dat deze slechts 
oppervlakkig versmelten. 
 
 

4.4.3.5 Assimilatie en de Brits-Protestantse Dominantie: Kolonisten versus 
Immigranten 

 
In de discussie over de invloed van de Brits-protestantse kolonisten versus de invloed 
van de andere etnische groeperingen wordt in de literatuur de nadruk gelegd op het 
verschil tussen kolonisten, die dan ook vaak als founders worden aangeduid, en 
immigranten. Het woord „immigrant‟ is een Amerikanisme dat voor de eerste keer werd 
gebruikt in de periode van de eerste volkstelling. Officiële statistieken over de afkomst 
van de bevolking werden overigens niet bijgehouden voor de volkstelling van 1850. In 
de loop van de 19de eeuw werden de Amerikanen zich meer bewust van de toevoer van 
nieuwe bevolkingsgroepen. De eerste oorzaak daarvan was gelegen in de in het oog 
springende hoeveelheid. De nieuwe immigranten en de impact die dit zelfs had voor een 
zo groot en nog „leeg‟ continent als de Verenigde Staten kon niet worden genegeerd. Zo 
maakten vanaf 1845 de opvolgende bevolkingstellingen in Boston als eerste een 
onderscheid tussen „native‟ en „foreign‟ inwoners. In 1850 werd dit overgenomen door de 
federale volkstellingen. 
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  In de tweede plaats was het opvallend hoezeer de etnische samenstelling van de 
nieuwe bevolkingsgroepen verschilde van de kolonisten die in de periode tot aan de 
Onafhankelijkheid naar de nieuwe wereld waren getrokken. 
  Een derde punt dat daarbij zeker meespeelde was dat het niet alleen ging om mensen 
met een niet-Angelsaksische afkomst, maar ook om groepen die als „inferieur‟ en 
„bedreigend voor de culturele identiteit van Amerika‟ werden gezien. Naarmate de 
stroom immigranten toenam werden de tegenstellingen tussen de oorspronkelijke 
kolonisten en de nieuwe immigranten steeds verder uitvergroot. 
  David Mauk en John Oakland geven in hun tekstboek American Civilization het verschil 
tussen kolonisten en immigranten als volgt weer: “The people who established the 
colonies that later became the US are considered founders rather than immigrants 
because they created the customs, laws, and institutions to which later arrivals (the first 
immigrants) had to adjust.”504 Op zich is dit een definitie waar veel auteurs zich in kunnen 
vinden. 
  Daniel Boorstin geeft een soortgelijke omschrijving van kolonisten en immigranten. 
Hij schrijft dat “in the age of colonists, large numbers of immigrants had been led by men 
with a vision who aimed to build a certain kind of community. Others had come to 
found a „colony‟ in the simple dictionary sense: „a group of people who leave their 
native country to form in a new land a settlement subject to, or at least connected with, 
the parent state.‟(…) Afterwards came the age of the emigrant. This was the word first 
commonly used here in the era of our Revolution to describe those who left a foreign 
country to come and settle. „Emigrant‟ was then gradually replaced by „immigrant‟ 
(emphasizing not the leaving but the coming) or by „refugee‟ (emphasizing the flight and 
the asylum). While the American arrivals in the colonial age were dominated by those 
people who came with a purpose, later arrivals were dominated by those who had left 
for a reason and were in search of a purpose. The colonist‟s vision was dominated by 
his destination, the emigrant‟s by his place of departure. The colonist had been 
attracted, the refugee had been expelled.”505 
  Huntington is eveneens resoluut als hij het heeft over de verschillen tussen kolonisten 
en immigranten. Hungtinton schrijft dat “er (…) een fundamenteel verschil [is] tussen 
kolonisten en immigranten. (…) Kolonisten die een kolonie stichten hebben een 
bepalende en duurzame invloed op de cultuur en instituties van die samenleving 
  Maar Huntington laat het niet zitten bij een pure beschrijving van de verschillen tussen 
kolonisten en immigranten. De kolonisten hebben volgens hem ook andere rechten. Zo 
schrijft hij: [Ze zijn] een „handvestgroep‟ die als feitelijke eigenaar, het meest te zeggen 
heeft over de verdere ontwikkeling van die samenleving. (…) Wie zegt dat de 
immigranten de Amerikaanse geschiedenis zijn geweest, ontkent zowel de wortels van 
die geschiedenis als de krachten die haar hebben gevormd.”506 
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De definitie van kolonisten en immigranten is echter zeer onduidelijk. Aan de ene kant 
gebruikt men voor het onderscheid de tijdsaanduidingen van voor en na de 
Onafhankelijkheid. Maar ook daarin is men niet altijd even consequent. Mauk en 
Oakland nemen bijvoorbeeld als periode voor de founders 1607 tot 1680 en zien daarbij 
dus het stichten van Pennsylvania door de quakers niet als onderdeel van deze periode. 
Ook beschouwen zij dan de kolonisten uit de vierde grote kolonisatiegolf, namelijk de 
protestantse Schotten en Ieren niet als kolonisten maar als immigranten.507 Aan de 
andere kant gebruikt men kwalificaties van groepen. Het valt volgens de top down-
benadering van auteurs zoals Huntington moeilijk te verdedigen dat de Brits-
protestantse sociale onderklasse van gedeporteerde misdadigers en arme contract-
arbeiders, die in rechtspositie tot het begin van de 18de eeuw ongeveer gelijk waren aan 
slaven, als kolonisten moeten worden beschouwd die het land hebben opgebouwd, 
terwijl andere mensen, die een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan politiek, 
bedrijfsleven of wetenschap, maar later kwamen, als onbeduidende immigranten te boek 
moeten staan. 
  Orm Øverland laat zich in zijn boek Immigrant Minds, American Identities duidelijk uit 
over het verschil tussen kolonisten en immigranten. Volgens hem is de term immigrant 
een geconstrueerd begrip met een politiek doel. Øverland schrijft dat „in het Amerikaans 
is een immigrant iemand die zich onderscheidt van Anglo-Amerikanen in de naam, de 
kleding, de gewoonten, het eten, de taal en het geloof. De boodschap moet duidelijk 
zijn: jullie hebben geen claim op dit land.‟ 508 
 
De definitie van kolonist of immigrant mag dan niet al te scherp zijn, Amerikanen van 
niet-Britse of Noordwest-Europese afkomst voelden het onderscheid en de 
consequentie precies aan. De Naturalisatiewet uit 1790 was daar ook heel duidelijk in: 
slechts blanken kwamen in aanmerking voor het burgerschap. Het woord foreigner had 
als betekenis „an American or a resident in the United States who is not of British origin.‟509 
Nieuwe migranten namen deze terminologie over. De benaming „American‟ en „English‟ 
werden als synoniem gebruikt om de Brits-protestantse bevolkingsgroep aan te duiden. 
Openbare scholen werden aangeduid als „English schools‟ en lange tijd – voordat de 
rechten van de inheemse Indiaanse bevolking werden erkend – stond Brits-Amerikaans 
gelijk aan „native American.‟510 
 
 

4.4.3.6 Immigratie en de Americanization Movement 

 
Niet alleen door descriptieve argumenten werd een claim gelegd op de Brits-
protestantse dominantie op de Amerikaanse culturele identiteit. Minstens even 
belangrijk waren de argumenten die prescriptief van karakter waren. Om die 
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argumenten op waarde te kunnen schatten is het van belang om in te gaan op de 
context waarin deze ideeën opkwamen. Als reactie op de enorme toestroom van nieuwe 
immigranten afkomstig uit andere Europese landen dan Engeland legden de Brits-
protestantse kolonisten hun claim vast op de Amerikaanse identiteit. Deze reactie staat 
bekend als de Americanization Movement. 
  De Americanization Movement zag zich gesteund door de officiële geschiedschrijving uit 
die periode. Zo werd in het werk van leidende historici uit de tweede helft van de 19de 
eeuw, zoals de invloedrijke historicus George Bancroft, de stelling geponeerd dat het 
culturele erfgoed en de identiteit van de Verenigde Staten was terug te voeren op de 
geschiedenis van de Brits-protestantse founding fathers.511 Niet alleen de Angelsaksische 
afkomst kwam centraal te staan, ook het geloof - en dan in het bijzonder het 
protestantisme - kreeg een cruciale plaats. Het idee dat God aan de kant van de 
Amerikanen stond vond ook in de serieuze geschiedschrijving navolging. Zo zag 
Bancroft in zijn studie over de Onafhankelijkheidsoorlog duidelijk de „hand van God in 
de beslissende overwinning bij Yorktown.‟512 Deze uitgangspunten werden met 
terugwerkende kracht als de officiële geschiedschrijving van de Verenigde Staten 
ingevoerd. Eind 19de begin 20ste eeuw was het idee dat de nieuwe natie in eerste instantie 
een Brits-protestantse basis had gemeengoed geworden. 
  De Americanization Movement ontwikkelde zich in twee richtingen. Aan de ene kant 
waren er degene die de immigratie als een voldongen en zelfs noodzakelijk feit zagen. 
De Amerikaanse samenleving en dan vooral de opkomende industrie, had nieuwe en 
goedkope arbeidskrachten nodig. Eén van de belangrijkste vertegenwoordigers van die 
richting was Howard C. Hill (1878-1940). 
  Hill was langere tijd verbonden aan de Universiteit van Chicago en betoogde in een 
aantal boeken en artikelen dat meer aandacht besteed moest worden aan sociale 
wetenschappen. Het uitgangspunt was dat de onderzoeksresultaten in dienst zouden 
moeten staan van de industriële productiviteit. Dit „functionalisme‟ legde er de nadruk 
op dat de nieuwe migranten zich vooral door scholing de Amerikaanse culturele 
identiteit eigen moesten maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Americanization 
Movement en de universiteiten, zoals die van Chicago, waar dergelijk onderzoek werd 
gedaan, actief werd gesteund door grote industriëlen zoals Andrew Carnegie en Henry 
Ford.513 
  Assimilatie werd in de theorievorming gezien als acculturatie of aanpassing van een 
groep aan de normen van een core culture of host society. Milton Gordon definiëerde in zijn 

                                         
511 Zie voor deze observatie over Bancroft in Johnson, A History of the American People, p. 623. 
512 Alden, A History of the American Revolution, p. 475. 
513 De bekendste vertegenwoordiger van de stroming binnen het denken over productiviteitsverhoging in de gegeven 
situatie van de culturele melting pot is wel Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Het naar hem vernoemde Taylorisme werd 
daarna vooral beroemd door de toepassing in de fabriek van Henry Ford. Zie voor Taylor onder andere in Van Dam, Een 
praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Zie voor een analyse van het functionalisme en het progressivisme in het 
denken over assimilatie onder andere in Pijl, Kees van der (1992) Wereldorde en machtspolitiek: Visies op internationale 
betrekkingen van Dante tot Fukuyama. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 84-91. Zie voor een beschrijving van het Taylorisme als 
onderdeel van de Amerikaanse culturele identiteit vooral in Boorstin, Daniel J. (1974) The Americans: The Democratic 
Experience. New York: Vintage Books/Random House. Boorstin geeft goed aan dat Taylor met zijn ideeen over productie 
voorborduurde op een langere traditie van productie die pastte bij de specifieke condities en culturele waarden zoals die in 
de Verenigde Staten dominant waren. 
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studie Assimilation in American Life uit 1964 assimilatie als “the minority group‟s adoption 
to the cultural patterns of the host society.” Niet verwonderlijk werd als uiteindelijke 
uitkomst gesteld dat de nieuwkomers zich zouden aanpassen aan de “middle-class 
cultural patterns of largerly white Protestant, Anglo-Saxon origins.”514 
  De Americanization Movement kende ook een andere kant met uitgesproken reactionaire 
trekken. De migranten werden als vreemdelingen beschouwd, waren in sommige 
gevallen helemaal niet welkom en moesten in ieder geval niet denken dat ze een claim 
konden leggen op de culturele identiteit van de nieuwe natie. 
  Deze nativist manier van denken appelleerde sterk aan de ideeën van het Sociaal-
Darwinisme die in de tweede helft van de 19de eeuw waren opgekomen. De 
hiërarchische kijk op verschillen tussen dieren die in het Darwinisme de boventoon 
voerde kwam terug in de theorieën over assimilatie. Gesteld werd dat niet iedere groep 
zich even snel kon aanpassen aan de Wasp-norm. Zo kwamen W. Llyod Warner en Leo 
Srole in hun invloedrijke studie The Social Systems of American Etnic Groups uit 1945, tot 
een classificatie van de snelheid waarmee diverse etnische groepen zich de Amerikaanse 
culturele identiteit wisten aan te meten. Zij stelden dat voor bijna alle groepen van 
Europese afkomst inclusief de „dark Caucasoids,‟ zoals de Armeniers en de Sicilianen de 
acculturatieperiode „short‟ tot „moderate‟ was. Anders lag dat voor „non-European 
groups,‟ zoals vooral de Aziaten die slechts in een „slow‟ of „very slow‟ tempo het 
Americanization proces doorliepen.515 Opvallend genoeg was dit in 1882 ook precies de 
motivatie geweest om de Chinese immigranten middels de Chinese Exclusion Act de 
verdere toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen. Cynisch genoeg werden de 
Chinese immigranten daarbij, zoals ook al eerder vermeld, gelijkgesteld aan „lunatics‟, 
„idiots‟ en „anarchists.‟516 
  De Americanization Movement zette het vermeende descriptieve karakter in voor een 
puur prescriptieve stelling. Het was volgens de aanhangers van deze beweging niet 
alleen zo dat de culturele identiteit van Amerika was terug te voeren op het Brits-
protestantse culturele erfgoed; zo was het ook bedóeld en zo moest het ook zíjn. 
  Deze ideeën, met hun sterk universalistische, etnocentrische en onverholen racistische 
implicaties, zouden nooit (meer) helemaal verdwijnen uit de Amerikaanse culturele 
identiteit. Zo valt een duidelijke parallel te trekken met de huidige tijd waarin het werk 
van onder andere Samuel P. Huntington eenzelfde functie vervult. Deze interpretatie 
van de Melting Pot-these is dan ook duidelijk normatief. Het versmelten van de 
verschillende etnische groeperingen levert volgens de aanhangers van dit normatieve 
uitgangspunt niet zo zeer een nieuwe samenleving op, maar is een gedwongen 
assimilatie van niet-Britten en niet-protestanten aan de Angelsaksische waarden. 
 
 

                                         
514 Gordon, Milton (1964) Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins. New York: Oxford 
University Press. Geciteerd in Alba, Remaking the American Mainstream. 
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4.4.3.7 Reactie op de Dominantie van de Brits-Protestantse Culturele 
Identiteit 

 
In het begin van de 20ste eeuw kwam onder invloed van een groep historici een aantal 
revisionistische benaderingen op. Deze benaderingen geven een andere kijk op het 
ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit. Belangrijke vertegenwoordigers van 
deze groep waren Charles A. Beard en Arthur M. Schlesinger Sr.517 Beard en Schlesinger 
zetten zich allereerst af tegen het idee dat de geschiedenis van de Verenigde Staten 
vooral het resultaat was van de acties van de Britse-protestanten. Zo beschrijft Arthur 
M. Schlesinger junior het ontstaan van de fascinatie van zijn vader, die van Duitse 
kolonisten afstamde, voor geschiedenis als volgt: “he was puzzled as a boy that his 
schoolbooks portrayed England as the one and only mother country.”518 
Een paar kanttekeningen zijn te maken bij de uitgangspunten van deze auteurs. In de 
eerste plaats vonden bovengenoemde auteurs over het algemeen dat de toenmalig 
dominante Frontier-these van Turner geen adequate verklaring gaf voor de ontwikkeling 
van de culturele identiteit van Amerika in de tweede helft van de 19de eeuw en het begin 
van de twintigste eeuw. De klassieke frontier was verdwenen en het agrarische Amerika 
van De Tocqueville met de vrije yeoman farmers had plaatsgemaakt voor de concrete jungle 
van de nieuwe stedelijke conglomeraties met de daarbij behorende industrialisatie.  
  In de tweede plaats trekken auteurs als Beard en Schlesinger de lijn van De Crèvecoeur 
en van Turner door dat de Amerikaanse culturele identiteit het resultaat is van hoe de 
vooral armere kolonisten zich aan de nieuwe situaties in de Verenigde Staten hebben 
moeten aanpassen. Maar waar De Crèvecoeur en Turner zich concentreerden op de 
agrarische bevolking en hoe de culturele identiteit van deze agrariërs hoofdzakelijk werd 
gevormd door en in de frontier, keken Beard en Schlesinger meer naar de industriële 
ontwikkelingen van het land en stelden dat de nieuwe culturele identiteit voortkomt uit 
de aanpassing aan deze nieuwe omstandigheden. 
  In de derde plaats waren De Crèvecoeur en Turner overwegend optimistisch als het 
gaat om de omstandigheden zoals die zich voordoen in de frontier. Ook geloofden zij in 
de ongekende mogelijkheden die de ongerepte natuur van het enorme continent biedt. 
Verder waren zij positief over de uitkomst van de nieuwe Amerikaanse culturele 
identiteit die ontstond als gevolg van de ervaringen in deze nieuwe situatie. Bij Beard en 
Schlesinger lag dat anders. Zij beschreven de realiteit van het moeten overleven in een 
overvolle concrete jungle. 
  Een vierde punt laat echter een belangrijke overeenkomst zien tussen de eerdere theses 
en de benadering van Beard en zijn medestanders: de nadruk lag nog altijd op de blanke 
immigranten. Weliswaar wordt niet meer alleen gekeken naar de kolonisten en 
immigranten van Britse afkomst, maar niet blanke etnische groeperingen zoals 
bijvoorbeeld de Chinezen kwamen in het hele stuk niet voor. 
 

                                         
517 Zie bijvoorbeeld Beard, The Rise Of American Civilization. Zie ook Schlesinger, Arthur M. Sr. (1968) The Birth of a Nation. 
Boston: Houghton Mifflin Company. 
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Een van degene die de these over de melting pot als basis van de nieuwe Amerikaanse 
culturele identiteit oppikte was president Theodore Roosevelt (1858-1919).519 Gary 
Gerstle geeft in zijn boek American Crucible aan hoe de zogeheten progressive movement 
onder leiding van Roosevelt de noodzaak van nation building inzag en een nieuw civic 
nationalism probeerde te ontwikkelen.520 Het idee dat Amerika alleen door de Britse 
kolonisten, laat staan alleen door de puriteinen was gesticht - en dat iedereen zich aan de 
daaruit voortkomende waarden en normen diende te conformeren - voldeed volgens 
Roosevelt en de zijnen niet meer. Gerstle beschrijft dat Roosevelt er een groot 
voorstander van was om ook andere West- en Noord-Europeaanse kolonisten te 
betrekken bij het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit. Sterker nog: 
Roosevelt geloofde juist dat uit een mix van deze volkeren (of rassen, zoals daar toen 
nog over werd geschreven) een sterker „ras‟ voortkwam. 
  Het grote geschilpunt was vervolgens niet of anderen dan Britse kolonisten en 
immigrantengroepen een rol hadden gespeeld, maar vooral welke groepen dan wel en 
welke niet een fundamentele bijdrage hadden geleverd aan de vorming van de typische 
Amerikaanse culturele identiteit. Voor Roosevelt en voor vele anderen was het duidelijk 
een brug te ver om ook de Aziatische immigranten, laat staan de Afro-Amerikaanse 
bevolking zo‟n zelfde status te geven.521 
  Volgens Gerstle week Roosevelt op één belangrijk aspect af van de uitgangspunten 
van auteurs als Beard en Schlesinger. Roosevelt idealiseerde de frontier zoals beschreven 
in het werk van Turner. Daar was volgens hem de echte Amerikaanse culturele identiteit 
gecreëerd. Maar waar Turner, De Crèvecoeur en vooral De Tocqueville de nadruk 
legden op de vreedzame samenleving van de agrarische gemeenschappen, wees 
Roosevelt juist op de strijd in de frontier die was gevoerd tussen de blanke kolonisten en 
de inheemse Indiaanse bevolking. Volgens hem was het de culturele identiteit die uit die 
strijd naar voren kwam waaraan de Verenigde Staten haar grootsheid te danken had.522 
 
Øverland laat zien dat de meeste nieuwe immigrantengroepen de mythevorming 
rondom de Angelsaksische fundamenten van de Amerikaanse identiteit bewust niet ter 
discussie hebben gesteld. Øverland noemt als uitzondering de Amerikanen van 
Hollandse en van Duitse afkomst. De Hollanders vereenzelvigden zich dermate met de 
Brits-protestantse Amerikanen – met presidenten als Martin van Buren (1782-1862) en 
Theodore en Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) was dat ook niet zo verwonderlijk 
- dat ze het als „zelfevident‟ zagen deel uit te maken van de Amerikaanse samenleving.523 
  Ook de Amerikanen van Duitse afkomst vonden dat de beeldspraak van de melting pot, 
waarbij buitenlandse groepen gedwongen assimileerden met de reeds bestaande 
culturele identiteit, niet voor hun groep opging. Zo gaf Julius Goebel, professor aan de 

                                         
519 Theodore Roosevelt was de 26ste president van de Verenigde Staten van 1901 tot 1909. 
520 Zie voor het begrip civic nationalism in Gerstle, American Crucible, pp. 3-10. 
521 Gerstle, American Crucible, p. 4. 
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Universiteit van Illinois, in een redevoering uit 1912 voor de Vereinigten Deutschen 
Gesellschaften der Stadt New York aan dat dit idee van de Duits-Amerikaanse 
bevolkingsgroep niet opging. Goebel stelde dat “for we did not come to the American 
nation as an outcast or persecuted race seeking shelter and help but rather as a part of 
this nation with equal rights as members of a noble race that found its second home 
here more than two hunderd years ago and has founded and built this society in 
cooperation with the Anglo-Saxon race.”524 
  Een andere spreker tijdens datzelfde congres, Albert J. W. Kern, had het over twee 
pilaren. De ene pilaar stond voor de Duitse geschiedenis en de andere pilaar voor de 
Duits-Amerikaanse geschiedenis. Volgens Kern rustte de geschiedenis van de Verenigde 
Staten zwaar op de Duitse geschiedenis. Vooral de ideeën waarop de instituties van de 
Verenigde Staten waren gegrondvest voerden volgens hem immers terug op de 
Saksische traditie van vrijwillige vertegenwoordiging door vrije mannen. Deze traditie 
was, zo stelde Kern, in de westerse wereld bewaard gebleven door de overwinning van 
de Germaanse troepen op de Romeinen in de slag in het Teutenborger woud uit het jaar 
negen na Christus. Via de Saksische invasie van Engeland was deze overgedragen op de 
eerste Angelsaksische kolonisten.525 Martin Seymour Lipset beschrijft in zijn boek 
American Exceptionalism dat zo‟n zelfde uitzonderingspositie ook opgaat voor de joodse 
gemeenschap.526 Hier zien we duidelijk de verschillen in aanpassing tussen de eerdere 
westerse kolonisten en de latere immigranten. 
 
Voor andere bevolkingsgroepen lag de zaak niet zo eenvoudig. Een aantal 
kanttekeningen is hierbij te plaatsen. 
  In de eerste plaats ontstaat voor hen vooral na 1917 het probleem om een plaats te 
claimen binnen de culturele identiteit van de Verenigde Staten. In dat jaar roept de 
Americanization Movement op dat andere dan Brits-Amerikaanse bevolkingsgroepen zich 
voor 100 procent als Amerikaan moeten gedragen. Het punt is echter dat Amerikaans 
en waarop dat Amerikaans zijn is gebaseerd volledig als Brits-protestants wordt 
gedefinieerd. Volgens Øverland ontstaat de paradoxale situatie dat “non-Anglo-Saxons 
could become American only to the extent of their agreement that only those of Anglo-
Saxon lineage were really Americans.”527 
  In de tweede plaats gold dat de Melting pot-these werd aangevallen door intellectuelen 
afkomstig uit juist die etnische groeperingen die gedwongen werden te assimileren. 
Deze intellectuelen betoogden dat het Amerikaniseringproces veel ingrijpender was dan 
vaak werd gedacht. Men was niet zomaar plotseling met het wijzigen van de achternaam 
veranderd van bijvoorbeeld een etnisch Poolse-Amerikaan in een Britse-Amerikaan. 
Waldemar Ager schrijft hierover in zijn roman On the Way to the Melting Pot dat “we 
encountered a culture which is regarded as being American, but on closer examination 
we find it is „English‟ and that it has no more valid claim to be native here than the 
Norwegians‟ norskom (Norwegianness) or the German „Germanness.‟ Therefore the 
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“new dress” the immigrant is supposed to take on is made for others and by other 
measurements and does not fit us. Having cast off his old cloth, then, the immigrant is 
“culturally speaking (… ) naked.”528 
  Het gevaar dat volgens deze critici schuilt in dit proces van de melting pot is dat goede 
eigenschappen worden versmolten, maar dat er niets bruikbaars voor in de plaats komt. 
Dit beeld wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door de schrijver Ole E. Rølvaag die in zijn 
roman Their Father‟s God uit 1931, de metafoor van de smeltkroes verder uitwerkt als een 
van zijn karakters stelt: “We are ashamed of the age-old speech of our forefathers. And 
we find it embarrassing to admit our Norwegian ancestry. Such an attitude can never, I 
tell you, never build a nation. Like dead timber, we go into the building. We may harm, 
but we cannot be of much help.”529 De melting pot is in dit beeld geen smeltkroes waar 
verschillende culturen in opgaan en waar een nieuwe sterkere cultuur uit komt. De 
melting pot was volgens de eerder aangehaalde Waldemar Ager “the methapor of a lethal 
instrument of destruction.”530 
  De belangrijkste vertegenwoordiger van de stroming die zich afzette tegen het 
gedwongen karakter van assimilatie waar de melting pot blijkbaar toe leidde, was Horace 
Kallen (1882-1974). Kallen beschuldigde de Americanization movement van racisme. Hij 
vond de conclusie van Maddison Grant en zijn medestanders dat een aantal „inferieure 
rassen‟ van migratie naar de Verenigde Staten moesten worden buitengesloten veel te 
ver gaan. Bovendien waren Kallen en zijn medestanders tegen een melting pot waarbij de 
andere culturen gedwongen opgingen in een door Brits-protestanten gedomineerde 
cultuur. In zijn artikel Democracy versus the Melting Pot uit 1915, introduceerde Kallen het 
begrip cultural pluralism. De maatschappelijke invulling van dit begrip is wat wij in het 
Nederlands de „multiculturele samenleving‟ noemen. Kallen stelde hierbij dat de melting 
pot niet alleen een illusie is, maar ook tegen de fundamentele principes van een 
democratie in gaat. Zo schreef Kallen dat “men may change their clothes, their politics, 
their wives, their religions, their philosophies, to a greater or lesser extend: they cannot 
change their grandfathers. Jews or Poles or Anglo-Saxons, in order to cease being Jews 
or Poles or Anglo-Saxons would have to cease to be. The selfhood which is inalienable 
in them, and for the realization of which they require “inalienable” liberty, is ancestrally 
determined, and the happiness which they pursue has its form implied in ancestral 
endowment. This is what, actually, democracy in operation assumes. There are human 
capacities which it is the function of the state to liberate and to protect; and the failure 
of the state as a government means its abolition. Government, the state, under the 
democratic conception, is merely an instrument, not an end.”531 Kallen stond overigens 
positief tegenover een multiculturele samenleving. Hij stelde dat “its form is that of a 
truly democratic republic; its substance a democracy of nationalities, cooperating 
voluntarily and autonomously in the enterprise of self-realization through the perfection 
of men according to their kind. The common language of the commonwealth, the 
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language of its great political tradition, is English, but each nationality expresses its 
emotional and voluntary life in its own language, in its own inevitable aesthetic and 
intellectual forms. The common life of the commonwealth is politico-economic, and 
serves as the foundation and background for the realization of the distinctive 
individuality of each nation that composes it. Thus “American civilization” may come to 
mean the perfection of the cooperative harmonies of “European civilization,” the 
waste, the squalor, and the distress of Europe being eliminated – a multiplicity in a 
unity, an orchestration of mankind.”532 
  Voor Kallen was het ideaal niet een samenleving waarin sprake is van assimilatie als dat 
neerkomt op het totaal opgeven van de eigen culturele identiteit, maar een samenleving 
waarin etnische groeperingen hun eigen culturele kernwaarden weten te behouden. Het 
begrip dat daarvoor naast de term „multiculturele samenleving‟ in zwang is geraakt is 
„integratie.‟ Kernpunten bij integratie zijn dus het spreken van een gemeenschappelijke 
taal en het houden aan regels die bestaan voor het functioneren van de openbare orde 
en de omgang in de publieke ruimte. Kallen besloot zijn betoog met de vraag of zo‟n 
samenleving kan bestaan. „Ja, dat kan,‟ was zijn antwoord, „kijk maar naar een land als 
Zwitserland.‟ De werkelijke vraag is volgens hem echter van politieke aard: “do the 
dominant classes in America want such a society?”533 
 
Belangrijk is echter te zien dat niet alle nieuwe immigranten zich gedroegen als 
slachtoffer van de opgelegde assimilatie. Het voert in het kader van deze studie te ver 
om er uitgebreid op in te gaan maar de stelling dat in de Verenigde Staten de sociale 
onderklasse zich niet zou hebben verzet tegen de zowel maatschappelijke als culturele 
onderdrukking die zij moest ondergaan is volgens meerdere auteurs niet correct.534 
  Maar het gedwongen proces van assimilatie lijdzaam ondergaan of er tegen in protest 
komen waren niet de enige twee manieren van reageren. Een grote groep nieuw 
immigranten, zoals bijvoorbeeld een deel van de joodse immigranten, ging ook volledig 
op in de van hen verwachtte Amerikanisering en accepteerden het daarbij behoren 
waardestelsel. Dit bracht de paradoxale situatie met zich me dat mensen die gedwongen 
waren afstand te nemen van allerlei aspecten van hun eigen culturele achtergrond 
„Amerikaanser werden dan de Amerikanen.‟ Elementen van die Amerikaanse culturele 
identiteit werden uitvergroot en onderdeel van een onwrikbaar geloof dat deze manier 
het beste was en het enige juiste waardestelsel opleverden. En daar hield het in veel 
gevallen niet mee: Men had niet alleen het recht om dit waardestelsel aan de rest van de 
wereld op te leggen, men had ook de plicht om dit te doen. 
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4.4.3.8 Van Melting Pot naar Salad Bowl 

 
Met de aanval op de door de Brits-protestantse cultuur afgedwongen melting pot was de 
geest uit de fles. Terwijl de eerste auteurs die de invloed van de andere dan Britse 
kolonisten en latere immigranten bespraken zich vooral op West- en Noord-
Europeanen richtten, zoals Beard en Schlesinger, breidden nieuwe auteurs hun interesse 
steeds verder uit naar andere etnische groeperingen. De kritiek was daarbij niet alleen 
gericht op het prescriptieve karakter van de stelling dat de Amerikaanse cultuur een 
overwegend Brits-protestants karakter had. Deze variant van de Melting pot-these werd 
ook aangevallen vanuit de descriptieve hoek. 
  De stelling van de auteurs die deze stroming vertegenwoordigen is dat de melting pot in 
veel gevallen geen accurate beschrijving geeft van de culturele identiteit van de 
Amerikanen. In plaats van een melting pot als metafoor voor de Amerikaanse culturele 
identiteit spreekt men liever van een salad bowl.535 In deze metafoor kan men niet 
spreken van assimilatie tot één geheel, maar blijven de verschillende culturen naast 
elkaar bestaan. 
  Een van de eerste vertegenwoordigers van de stroming die over de Amerikaanse 
samenleving als een salad bowl schreef, is Henry Pratt Fairchild (1889-1956). Fairchild 
stelde in zijn boek The Melting Pot Mistake uit 1926 dat “the congested, specialized 
“colonies” of foreign peoples, not only in our great cities, but also in many rural 
districts, were too numerous and too conspicuous tot be ignored. Everybody talked 
familiarly about “Ghettos,” “Little Italy” and “Little Hungarys,” but it was easy to 
convince one‟s self that these were merely transitional features, and that while the 
“colony‟ itself might be permanent the population of the colony was a constantly 
shifting one. The foreign settlements were looked upon simply as a way station on the 
route to unification. Comfort was drawn from the assumed complete assimilation of the 
earlier immigrant groups, Irish, German, and Scandinavian, ignoring of course the fact, 
now so clearly recognized, that even these earlier groups were not so completely 
assimilated as appearances indicated.”536 
  In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd de tegenstelling tussen pluralisme 
en assimilatie door een aantal auteurs verder uitgewerkt. In deze discussie werd naast 
aan etniciteit veel aandacht besteed aan de rol van religie. Van veel invloed is daarbij de 
bijdrage van Will Herberg (1906-1977) geweest. Herberg schreef in zijn studie Protestant-
Catholic-Jew uit 1955, dat voor de kinderen van de eerste generaties immigranten de 
gedwongen Amerikanisatie grote psychologische problemen had opgeleverd. Deels, zo 
stelde Herberg, probeerde deze tweede generatie immigranten krampachtig vast te 
houden aan de eigen culturele identiteit, deels ging men mee in de gedwongen 
assimilatie en probeerde men voor 100 procent als Amerikaan geaccepteerd te worden. 
Beide pogingen leidden echter tot conflicten. Als men zich afzette tegen de gedwongen 
assimilatie plaatste men zich buiten de maatschappij met alle gevolgen van dien. De 
Amerikaanse samenleving was immers niet gediend van un-American conduct. Als men 
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zich echter al te zeer confirmeerde aan de maatschappelijke norm verloor men al snel 
zijn eigenwaarde of raakte men ontworteld. De enige manier om een balans te vinden 
tussen beide extremen was volgens Herberg gelegen in het behoud van de eigen 
oorspronkelijke religieuze identiteit. Volgens Herberg was het mogelijk om Amerikaan 
te zijn en tegelijkertijd de eigen identiteit te behouden door zich te concentreren op de 
eigen religie.537 Cruciaal was dat de religieuze opvattingen van de immigranten 
geaccepteerd werden als gelijkwaardig aan de protestantse norm. Uiteindelijk is dat 
gelukt. Zelf in zoverre dat tegenwoordig gesproken wordt over „de judeo-christelijke 
basis van de Amerikaanse religieuze culturele identiteit.‟ 
  James Davidson Hunter en John Steadman Rice wijzen er in hun essay Unlikely 
Alliances op dat deze versmelting van de drie „grote‟ godsdiensten niet zonder slag of 
stoot is verlopen. In de eerste plaats was er lange tijd grote weerstand onder de 
protestanten om het joodse en katholieke geloof als gelijkwaardig te omarmen. In de 
tweede plaats leidde dit er toe dat zowel de joodse gemeenschap als de katholieke kerk 
zich in allerlei bochten hebben moeten wringen om geaccepteerd te worden. Het 
uiteindelijke resultaat heeft verstrekkende gevolgen. Hunter en Rice schrijven hierover 
dat “(…) the political significant divisions in American religion are no longer those that 
divide Protestants and Catholics or Christians and Jews, but those that divide the 
“orthodox” and “progressive” within each religious tradition.”538 
 
 

4.4.3.9 Conclusies en Kanttekeningen bij de Migratie-these 

 
Het grote belang van de Migratie-these is dat de claim van auteurs die stellen dat de 
oorsprong van de Amerikaanse culturele identiteit exclusief gezocht moet worden in het 
waardestelsel van de eerste Britse-protestantse kolonisten genuanceerd dient te worden. 
De Migratie-these heeft duidelijk ook aandacht voor de niet-Britse eerdere kolonisten en 
voor de invloed op de culturele identiteit die de interactie tussen de waarden van deze 
groeperingen en de Britse kolonisten tot gevolg had. Daarbij is een verdienste van de 
Migratie-these dat veel meer dan bij de Germ-these aandacht wordt besteed aan de invloed 
van de sociale onderklasse van de Amerikaanse samenleving. 
  Aan de andere kant moeten we echter ook kritisch kijken naar de invulling van de 
Migratie-these waarin gesteld wordt dat de Amerikaanse culturele identiteit is ontstaan 
door de versmelting van alle diverse etnische migrantengroeperingen die vooral in de 
19de en begin 20ste eeuw ieder met ieder hun eigen waardestelsel naar de Verenigde 
Staten waren gekomen. Bij die Meting pot-these is een aantal kritische kanttekeningen te 
maken. Allereerst wordt vaak een aantal groeperingen, zoals immigranten van Aziatische 
afkomst, niet meegenomen in de analyse. 
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166 
 

  In de tweede plaats wordt onderschat welke dwang er gepaard ging met deze 
versmelting. Van gelijkwaardigheid was immers geen sprake. Americanization betekende 
niets meer of minder dan dat de nieuwkomers zich hier aan dienden aan te passen. Bij 
die aanpassing moest men afstand nemen van een groot deel van de eigen 
oorspronkelijke identiteit. Een van de weinige aspecten van de oorspronkelijke cultuur 
die men wist te behouden was de traditionele religie. Maar ook het behoud hiervan 
voltrok zich niet geruisloos. Zo diende men de inhoud van de eigen godsdienst zo veel 
mogelijk in overeenstemming te brengen met protestantse waarden. Aangezien die 
protestantse invulling in de loop der tijd steeds evangelistischer werd, zien we eenzelfde 
proces ook optreden in de joodse gemeenschap en in het katholicisme. Pas als die 
samensmelting van religieuze waardestelsels tot stand is gekomen spreekt men van een 
judeo-christelijke culturele identiteit. De tegenstellingen over ethische vraagstukken 
zoals over abortus of politieke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de onvoorwaardelijke 
steun aan de staat Israël is er dan niet meer een tussen religies, maar binnen religies. 
  Belangrijk ten slotte is om te zien dat niet alle nieuwe immigranten zich gedroegen als 
slachtoffer van de opgelegde assimilatie. Voor een aantal immigranten was de assimilatie 
geen probleem omdat ze weliswaar nieuwkomers waren maar zich als leden van oude 
kolonistengroeperingen zoals Britten, Duitsers, Zweden of Nederlanders geen 
buitenstaanders voelden. Andere nieuwe immigranten die als vluchtelingen waren 
gekomen, zoals bijvoorbeeld een deel van de joodse immigranten, gingen ook volledig 
op in de van hen verwachtte Amerikanisering en accepteerden het daarbij behoren 
waardestelsel. Dit bracht de paradoxale situatie met zich mee dat mensen die 
gedwongen waren afstand te nemen van allerlei aspecten van hun eigen culturele 
achtergrond „Amerikaanser werden dan de Amerikanen.‟ Elementen van die 
Amerikaanse culturele identiteit werden uitvergroot en onderdeel van een onwrikbaar 
geloof dat deze manier het beste was en het enige juiste waardestelsel opleverden. En 
daar hield het in veel gevallen niet mee op: men stelde ook dat men niet alleen het recht 
had om dit waardestelsel aan de rest van de wereld op te leggen, men had ook de plicht 
om dit te doen. 
 
 

4.4.4  De Moderniserings-these 

4.4.4.1 Inleiding: Context, Begripsbepaling en Uitgangspunten  

 
Naast de meer pluralistische kijk op het ontstaan van de Amerikaanse identiteit die naar 
voren komt in de Melting pot-these kwam in de twintigste eeuw een aantal andere 
benaderingen op. Deze benaderingen geven een veel holistischere kijk op de 
ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit dan in de Germ-these, de Frontier-
these of de Migratie-these naar voren kwam. Beïnvloed door revisionistische auteurs zoals 
Daniel Boorstin, Richard Hofstadter en Louis Hartz uit de jaren vijftig en jaren zestig 
van de 20ste eeuw, de Annales school, die in de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw in Frankrijk opkwam en de New History-stroming die in de jaren zeventig en 
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tachtig dominant werd, was er eigenlijk geen onderwerp meer dat niet bestudeerd werd. 
Deze nieuwe kijk op de geschiedenis en de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele 
identiteit noem ik in algemene termen de Moderniserings-these. De aandachtspunten van 
deze these worden goed verwoord door Arthur M. Schlesinger Sr. in het voorwoord 
van zijn studie Colonial Merchants and the American Revolution. Schlesinger stelt daarin dat 
[history is] “the product of a complexity of forces, governmental and personal, (…) 
social, economic, geographical and religious.”539 
 
Anthony Giddens geeft in zijn boek Modernity and Self-Identity aan hoe we het begrip 
„modernisering‟ moeten duiden. Giddens schrijft dat “„modernity‟ in a very general 
sense is the term to refer to the institutions and modes of behavior established first of 
all in post-feudal Europe, but which in the twentieth century increasingly have become 
world-historical in their impact. „Modernity‟ can be understood as roughly equivalent to 
„the industrialized world‟, so long as it be recognised that industrialism is not its only 
institutional dimension.”540 
  Als uitgangspunten voor de Moderniserings-these geldt dat we ons moeten richten op de 
wisselwerking tussen enerzijds economische en sociale-maatschappelijke ontwikkelingen 
als resultaat van het kapitalistische wereldssysteem en anderzijds het ontstaan van een 
culturele identiteit. Het voert in het kader van deze studie te ver om op alle aparte 
onderwerpen in te gaan waarbij in de literatuur een link wordt gelegd tussen sociaal-
maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de gevolgen die deze hebben op 
de vorming van de Amerikaanse culturele identiteit. Ik zal me daarom beperken tot 
ontwikkelingen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de invulling van een aantal 
van de culturele basisassumpties die van invloed zijn op het proces van strategische 
besluitvorming tijdens de War on terror. 
  In de tweede plaats zal ik aandacht besteden aan de grote regionale verschillen in 
modernisering en de daaruit voortvloeiende verschillen in uitwerking van de 
modernisering op de culturele identiteit. Ik zal bij dit punt vooral ingaan op de 
verschillen tussen het Noordoosten, het Westen en het Zuiden van de Verenigde Staten. 
 
 

4.4.4.2 De Consumer Revolution 

 
In de literatuur wordt in een aantal studies afgerekend met het idee dat de germs van de 
eerste kolonisten of de frontier bepalend waren geweest voor de ontwikkeling van de 
nationale culturele identiteit van de Verenigde Staten. Zo schrijft Timothy H. Breen in 
zijn boek The Marketplace of Revolution dat “by 1774, the unthinkable had become 
reflexive, something that large numbers of Americans could imagine. By that time few 
questioned that the cause of Boston was genuinely the American cause. The invention 
of identity was a collective act of self-discovery that intensified over a decade of 
tumultuous confrontation with Great-Britain. And although it is tempting to explain 
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this achievement with arguments based on a shared history and environment, political 
mobilization on this vast scale does not seem in fact to have owed much to the 
formative experiences of the seventeenth-century European settlers or to the mythic 
qualities of the free air of the New World or to the rigorous demands of living on the 
frontier. The ability successfully to imagine oneself as part of a larger political 
community developed precisely because ordinary men and women working with the 
cultural resources at hand willed that community into existence.”541 Niet dus „formative 
experiences‟ noch „the free air of the New World noch „the frontier‟ waren bepalend maar 
„ordinary men and women that willed a community into existence.‟ 
  Breen laat zien hoe het proces van modernisering de Verenigde Staten in de eerste 
helft van de 18de eeuw in haar greep kreeg en de drijvende kracht was achter deze „will‟ 
van de „the ordinary people.‟ Zo toont Breen aan hoe de Verenigde Staten in die periode 
onderdeel uit gingen maken van het kapitalistische wereldsysteem. Niet alleen 
vervaardigde men producten zoals textiel voor de wereldmarkt maar vooral belangrijk 
was dat de koopkracht dermate steeg dat er sprake was van een heuse consumer revolution. 
  Breen stelt dat veel van de nieuwe kolonisten een welvaartsniveau bereikten waarvan 
ze voorheen alleen hadden kunnen dromen. Deze kolonisten waren niet van plan die 
materiële welvaart weer in te leveren. De Engelse maatregelen om de belasting te 
verhogen leidden uiteindelijk volgens hem dan ook tot de Onafhankelijkheidsoorlog. 
Idealisme en ideologie evenmin als godsdienstige motieven speelden daarbij volgens 
Breen een dominante rol. Het is de consumer revolution en de daarop volgende “invention 
of identity [as] a collective act of self-discovery” die door Breen wordt gezien als de 
motor achter de politieke veranderingen en die de basis heeft gelegd voor de culturele 
identiteit van de Verenigde Staten.542 
  Hoe ingrijpend de relatie tussen modernisering en culturele identiteit is, wordt 
uitvoerig beschreven in de baanbrekende studie The Transformation of Virginia van Rhys 
Isaac. Isaac toont in detail aan hoe in de tweede helft van de 18de eeuw de veranderende 
maatschappelijke omstandigheden in Virginia leidden tot allerlei zichtbare culturele 
aanpassingen. Isaac gaat uitvoerig in op aanpassingen in behuizing, kleding en gedrag 
die volgens hem optreden in wisselwerking met het ontluikende kapitalisme in de 
nieuwe kolonie. Bovendien laat hij zien hoe deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor 
aanpassingen in normen en waarden. De kern van zijn betoog is dat zowel de beweging 
die leidde tot de Amerikaanse Revolutie als de zogeheten religieuze Great Awakening die 
daaraan vooraf ging beiden als basis een kapitalistische consumer revolution hadden.543 
  De stelling dat het de gemeenschappelijke materiële belangen waren die de 
Amerikaanse koloniën tot een eenheid maakten en die de belangrijkste drijvende kracht 
waren achter de onafhankelijkheidsstrijd is eveneens terug te vinden in het werk van 
Jack P. Greene. In zijn Pursuits of Happiness schrijft Greene dat de verschillen tussen de 
puriteinen uit New England en de Virginians niet werden opgeheven door een 
gemeenschappelijke cultuur of het gemeenschappelijk gevoelde idee dat men „geknecht 
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werd door de Britten,‟ maar dat “closer examiniation reveals that the two regions 
became not less but more alike as a consequence of a congeries of developments that 
together eroded the striking differences that had distinguised them during there early 
decades.”544 Deze „congeries of developments‟ komen volgens Greene overeen met de 
door Breen en Isaac beschreven toename van welvaart en de nadruk die de kolonisten 
legden op het behouden daarvan. 
 
Daniel Boorstin wijdt zijn trilogie The Americans grotendeels aan allerlei voorbeelden 
waarin hij aantoont hoe het ontstaan van de Amerikaanse culturele basisaannames zijn 
terug te voeren op de specifieke economische en sociaal-maatschappelijke 
omstandigheden die de Amerikaanse kolonisten en immigranten in het nieuwe 
continent tegenkwamen en zelf vormgaven. Boorstin richt zich daarbij vooral op de 
ontwikkeling van speciale culturele patronen bij de kolonisten van New England, Virginia 
en de latere kolonisten die zich gaandeweg steeds meer in het Westen van de Verenigde 
Staten vestigden.545 
  Bij zijn analyse van de snelle en ingrijpende economische en sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen in het Noordoosten van de Verenigde Staten komt Boorstin tot de 
conclusie dat de puriteinen van New England altijd al ondernemend waren geweest. Maar 
grotendeels wijdt hij de ontwikkeling van speciale culturele basisaannames aan de 
specifieke omstandigheden die het maatschappelijke en sociale leven van de kolonisten 
uit New England bepaalden. Boorstin wijst daarbij in eerste instantie op de invloed van 
de zee. Die zee was volgens Boorstin lange tijd allesbepalend voor het commerciële 
leven van de kolonisten. Zo was het tot aan de vooravond van de Revolutie vooral de 
visserij waaraan Massachusetts haar welvaart te danken had. Dit werd gesymboliseerd 
door de beeltenis van een kabeljauw in de vergaderzaal in het Huis van Afgevaardigden. 
De internationale handel nam de positie van de visserij over en al spoedig “no corner of 
the world remained untouched by these New Englandmen [and] (…) nothing was too 
big or too small, too exotic or too commonplace for New England enterprise.”546  
  Boorstin beschrijft hoe de handelaren het kapitaal dat ze verdienden investeerden in 
opkomende productiefaciliteiten in New England. Het meest succesvol daarbij was de 
textielindustrie. De eerste textielfabriek werd opgezet in 1790 door Almy en Brown‟s in 
Rhode Island. Ongehinderd door traditie of gevestigde belangen kwamen de 
Amerikanen met een nieuwe vorm van productie. Daarbij werd gebruik gemaakt van de 
door Samuel Slater geconstrueerde naaimachine.547 Maar niet alleen de manier van 
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produceren was nieuw, men boorde vooral ook een nieuwe groep consumenten aan. Zo 
kwamen voorheen lappen doek uit de fabriek. Die gingen dan vervolgens naar 
kleermakers die daar tailor-made kleren van maakten. De Amerikaanse fabrieken gingen 
echter over tot het produceren van eindproducten. De kleermaker sneed het doek in de 
fabriek en daar werden de confectiekleren door ongeschoolde arbeiders in elkaar gezet. 
Voortaan kon men in winkels kant en klare kleren passen en kopen. In eerste instantie 
werd de kleding gekocht door arbeiders maar door verbeteringen in pasvorm en mode 
gin geleidelijk aan de middenklasse en later zelf ook de hogere middenklasse over tot de 
aanschaf van kant en klare kleren. 
  De revolutionaire manier van produceren en verkopen had een aantal culturele 
neveneffecten. Standaardproducten werden de norm en door de lage productiekosten 
werden ze voor grote groepen van de bevolking beschikbaar. Dit zou een blijvend 
patroon opleveren in de relatie tussen productie en verkoop. Toen in 1851 in London 
de Eerste Wereldtentoonstelling werd gehouden was iedereen verbaasd over het 
ontwerp en de kwaliteit van de Amerikaanse industrie. Het meest in het oog sprongen 
Samuel Colt‟s revolver en de geweren van Robbins en Lawrence. Vernieuwend aan deze 
producten was dat ze bestonden uit inwisselbare onderdelen. De producten waren niet 
het werk van een meestervakman, zoals in Europa, maar de onderdelen waren door 
machines gemaakt en vervolgens door ongeschoolde arbeiders in elkaar gezet. 548 
  Het „Amerikaanse Productie Systeem‟ werd aan het begin van de 20ste eeuw verder 
uitgewerkt door Frederic Winslow Taylor. Henry Ford vervolmaakte dit systeem 
vervolgens bij de productie van zijn wereldberoemde T-Ford.549 Het naar hem 
genoemde fordisme werd vervolgens veel meer dan alleen de standaard voor de 
organisatie van industriële productie voor massaconsumptiegoederen. Het fordisme legde 
de basis voor een beheersconceptie waarbij belangen van industrieel kapitaal, arbeid en 
overheid in elkaar overvloeiden. 
  Zo ontstond door de enorme toename van de productiviteit en de daaraan gerelateerde 
verhoging van het besteedbaar inkomen van de arbeiders de mogelijkheid voor de 
consumenten om via de aanschaf van allerlei duurzame consumptiegoederen invulling 
te geven aan de materiële kant van „de Amerikaanse droom.‟ Consumentisme werd 
daarbij een tweede natuur van de Noord-Amerikanen. Dit consumentisme ging 
overigens, zoals ik later zal laten zien, weer een eigen autonome rol spelen in de 
ontwikkeling van de culturele identiteit. Het voert te ver om in het kader van deze 
studie uitgebreid op deze materie in te gaan. Belangrijk is om te zien dat het fordisme als 
fenomeen voor maatschappelijke ordening en de gevolgen die dit had voor de vorming 
van een daaraan gerelateerde culturele identiteit haar zwaartepunt vooral in de 

                                                                                                                                      
dominant blijven. Wel was er voldoende waterkracht en dit bood weer ongekende mogelijkheden tot grootschalige 
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leger voor 10.000 geweren op deze manier had geproduceerd. 
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Noordelijk en Noordoostelijke staten had. Het Zuiden bleef tot ver in de 20ste eeuw ver 
achter bij deze ontwikkeling. 
 
 

4.4.4.3 Modernisering in het Zuiden. The Old South versus The New South 

 
De invloed van wat ik hierboven hebben omschreven als modernisering is volstrekt 
anders geweest voor het Zuiden van de Verenigde Staten dan voor het Noorden. Daniel 
Boorstin beschrijft in het hoofdstuk How the Planter Lost His Versatility uit het tweede 
deel van zijn trilogie The Americans hoe “capitalism (…) grew in the South, but the 
capitalistic spirit did not.”550 
  Zeker tot aan ver in de tweede helft van de 19de eeuw gaat de economische 
ontwikkeling die zo‟n grote invloed heeft in het Noorden aan het Zuiden voorbij. Het 
voert te ver om hier in te gaan op alle oorzaken voor deze ontwikkeling, maar het 
uitblijven van modernisering speelde volgens Boorstin een belangrijk rol in de politiek 
en in de cultuur van de regio. Zo schrijft Boorstin dat “for the Southern community as 
a whole, a distinctive and catastrophic effect was the separation of wealth from prestige. 
The factors, which dominated the commerce of the South, did not dominate politics or 
culture. (…) Money accumulated in the cities, but political power and the voice of the 
South remained down on the plantation. A new and unprecedented kind of 
uncommercial spirit grew in the rural South.”551 
  Een beschrijving van wat deze „uncommercial spirit‟ voor gevolgen had voor de culturele 
identiteit van de zuiderlingen geeft Wilbur J. Cash in zijn boek The Mind of the South.552 
Cash geeft aan dat de mentaliteit van het Zuiden vooral wordt overheerst door arme 
kolonisten en dat de invloed van de „distressed cavaliers,‟ de elite uit het Zuiden zoals 
hierboven beschreven, niet moet worden overschat.553 
  Dit is ook de typering van het Zuiden aan de vooravond van de Amerikaanse 
Burgeroorlog die naar voren komt in Michael Fry‟s How the Scots Made America. Fry 
schrijft daarin dat “had it survived, the Confederacy would have been a cotton-field for 
Britain, for the textile factories of Scotland and England, from which it would have 
imported its manufactures without the tariffs which the Northerners wanted for 
protection of their infant industries. It would have remained a country of small, peasant 
farmers, without much money bit with stalwart self-respect.” Fry stelt verder de 
retorische vraag waarom de zuiderlingen zo fanatiek de strijd aangingen met de Yankees 
uit het Noorden. Immers zo stelt Fry de meerderheid van de arme boeren verbouwde 
geen katoen en had helemaal geen slaven en derhalve nauwelijks objectieve belangen bij 
de strijd voor het behoud van de slavernij. Het antwoord ligt volgens Fry dan ook veel 
meer in de culturele identiteit van de zuiderlingen want “they were fighting for a way of 
life, an agrarian civilisation. (…) This was the social and moral ideal of Thomas 
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Jefferson. It was an older America doomed to be borne down by a new. Poor but 
proud.”554 
 
Bij de interpretatie over de invloed van modernisering in het Zuiden zien we vooral de 
consequentie van het verschil in een bottom up-kijk op het ontstaan van culturele 
identiteit en een top down-benadering. Het is dan ook niet toevallig dat Cash, die duidelijk 
een representant is van de bottom up-benadering onder vuur kwam te liggen van David 
Hackett Fischer, die veeleer een top down uitgangspunt hanteert. Zo stelde Fischer dat 
“by taking the plantation legend and turning it upside down Cash effectively stood 
Scarlett O‟Hara on her head.” Het resultaat was volgens Fischer dat “there wasn‟t much 
to be seen of Scarlett‟s upper parts, but there was considerable display of her lower 
ones.” Fischer vervolgt dat “it was a little disconcerting to find, in a book called The 
Mind of the South, so little brain and so much bottom.”555 
 
De centrale stelling die volgt uit de analyse van Cash is dat de combinatie van het 
uitblijven van modernisering en de samenstelling en mentaliteit van de bevolking van 
het Zuiden grote gevolgen had voor de culturele identiteit in het Zuiden. 
  De Nederlandse socioloog F. N. J. Den Hollander wees eveneens op het feit dat het 
proces van modernisering tot aan de jaren dertig van de 20ste eeuw nauwelijks invloed 
heeft gehad op de culturele identiteit in het Zuiden. Maar Den Hollander ging er wel 
van uit dat deze identiteit het af zou leggen tegen de „onstuimige vernieuwingsdrift van 
het moderne Amerika van de twintigste eeuw‟.556 
  Over de mogelijke aanpassing van de Zuidelijke mentaliteit aan het „moderne Amerika‟ 
zijn de meningen echter verdeeld. Zo bleef, volgens Cash en zijn medestanders, de 
Zuidelijke mentaliteit in tegenstelling tot die in het Noorden, waar modernisering grote 
veranderingen met zich meebracht, juist in stand. 
  James C. Cobb vat de ideeën van Cash goed samen als hij stelt dat “crippled by racism, 
an exaggerated sense of individualism, a tragic proclivity for violence, and the “savage 
ideal” of hostility to criticism or innovation, what Cash presented as a deeply flawed 
mind was actually more like a regional temperament, a remarkably consistent behavioral 
pattern forged in the crucible of Civil War and Reconstruction and still dominant and 
unyielding more than sixty years later.”557 
 
De bewering van Cash dat de mentaliteit en culturele identiteit nog altijd „dominant‟ en 
„unyielding‟ is, heeft geleid tot een uitgebreid debat in de literatuur over de ontwikkelingen 
in het Zuiden. Zo is er de groep auteurs die aangaf dat omstreeks vanaf de jaren tachtig 
van de 19de eeuw zich een New South aan het ontwikkelen was en dat deze veranderingen 

                                         
554 Fry, Michael (2003) How the Scots Made America. New York: Thomas Dunne Books, pp. 171-172. Zie voor een goede 
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555 Geciteerd in Cobb, James C. (1999) Redefining Southern Culture: Mind & Identity in the Modern South. Athens/London: The 
University of Georgia Press, p. 67. 
556 In Veldman, Hans en Parlevliet, Theo (2003) Spierballentaal & cowboylaarzen: Reagan, Bush I en Bush II in de context van het 
Amerikaanse conservatisme, pp. 12-13. 
557 Cobb, Redefining Southern Culture, pp. 25-26. 
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in het Zuiden na de Tweede Wereldoorlog alleen maar manifester zijn geworden. Deze 
groep auteurs, van wie C. Vann Woodward met onder andere zijn boek Origins of the 
New South de belangrijkste vertegenwoordiger is, stelt dat de stelling van Boorstin dat 
het Zuiden geen ondernemingszin kent volledig misplaatst is.558 Ik zal op deze 
ontwikkeling in het Zuiden uitgebreid terugkomen in hoofdstuk 7. 
 
Concluderend kunnen we dus stellen dat de economische ontwikkeling van het Zuiden 
grote gevolgen heeft gehad voor de culturele identiteit van de Verenigde Staten. We zien 
hier echter dat niet zozeer de modernisering de cultuur heeft veranderd, maar dat de 
economische mores een resultante zijn van de eerder bestaande culturele normen en 
waarden. Belangrijker daarbij is nog wel de constatering dat als we deze normen en 
waarden willen terugbrengen tot hun oorsprong we die niet in de eerste plaats moeten 
zoeken bij de traditionele elite van het Zuiden, maar juist bij de mentaliteit van de 
backwoodsmen. Volgend op deze analyse is het de vraag welke invulling in het Zuiden aan 
culturele basisaannames wordt gegeven en in hoeverre dit heeft doorgewerkt in het 
proces van strategische besluitvorming. 
 
 

4.4.4.4 Modernisering en Verstedelijking: Concrete Jungle, The Booster Cities 
en de Booming Real Estate New Frontier 

 
Misschien wel de belangrijkste verandering die werd ingezet door de modernisering van 
de Amerikaanse samenleving was dat het land in de 19de eeuw een versnelde 
verstedelijking doormaakte. In 1790 waren New York, Philadelphia, Boston en 
Baltimore, met respectievelijk 33.000, 29.000. 18.000 en 14.000 inwoners de grootste 
steden van het land. Volgens de toenmalige criteria bedroeg de stedelijke bevolking vijf 
procent van het totaal. Een goede eeuw later, in 1920, was het beeld totaal anders. De 
grootste steden waren nu New York met 5.600.000 inwoners, gevolgd door Chicago 
met 2.700.000 en Philadelphia met een inwoneraantal van 1.800.000. In 1920 was de 
stedelijke bevolking voor de eerste keer groter dan de rurale, 51 procent tegenover 49 
procent. In het rijtje van de top tien stonden toen met uitzondering van Los Angeles, als 
tiende binnengekomen op deze lijst en St. Louis op de zesde plaats, alleen maar steden 
uit het geïndustrialiseerde Noordoosten en Noorden van het land. 
  Een aantal opmerkingen is te maken bij de invloed van deze verstedelijking op de 
culturele identiteit. In de eerste plaats had de verstedelijking grote gevolgen voor de 
culturele identiteit, maar zijn deze gevolgen regionaal niet gelijk. Zo schrijft John 
Herbers in zijn boek The New Heartland over de gevolgen van de traditionele 
verstedelijking in het geïndustrialiseerde Noordoosten en Noorden dat “the American 
city had, probably, more than any other force, challenged the high degree of 
individualism bred by small towns and rural areas. Large numbers of people living 
closely together felt, as scattered populations did not, the need for group cooperation 
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and government intervention and assistance. Dense cities were the place where labor 
unions were most easily organized, where the national domestic programs aimed at 
redistributing the wealth and offering group assistance enjoyed the strongest support, 
where political parties could best flourish and influence national policy.”559 
  In de tweede plaats waren het specifiek de steden in het Noorden die in hoge mate te 
maken kregen met de toestroom van nieuwe immigranten. Herbers schrijft hierover: “If 
the various groups did not mingle they brushed shoulders downtown, on the streets and 
on the trolleys. They felt a common destiny even though many lived in highly 
segregated neighborhoods. (…) they went to the same schools as other groups, looked 
for jobs in the same factories, and shopped in the same stores.”560 
  In de derde plaats dwong de nieuwe situatie de politiek en het bedrijfsleven tot het 
zoeken naar nieuwe oplossingen om een antwoord te formuleren op de problemen die 
voortkwamen uit het leven van grote groepen in de multiculturele smeltkroes van de 
concrete jungle. Vooral de publicaties van Jacob Riis, zoals How The Other Half Lives uit 
1891, hadden grote invloed op het ontstaan van de zogeheten Progressive Movement, 
waarvan president Theodore Roosevelt een van de belangrijkste vertegenwoordigers 
was.561 
  In de vierde plaats kan de politieke coalitie die ontstond in het Noordoosten en 
Noorden en de maatregelen die werden genomen niet los worden gezien van de 
traditionele culturele puriteinse waarden zoals die dominant waren in deze regio. Zo 
beschrijft James Morone dat de toenemende invloed van de overheid vooral is terug te 
voeren op de culturele traditie van de puriteinen en op de politiek van de New Deal die 
tijdens de regeringsperiode van Franklin Delano Roosevelt werd ingevoerd.562 
  Daniel Boorstin wijst er op dat de verstedelijking in de 19de eeuw zich in de Verenigde 
Staten niet overal op dezelfde manier voltrok. Zo beschrijft Boorstin naast de 
ontwikkelingen in het Noordoosten ook de typische kenmerken van wat hij de booster-
steden uit het Noorden en Midwesten noemt. 
  De booster-stad bij uitstek was Chicago dat aan het einde van de 19de eeuw een 
ongekende groei doormaakte. De typische kenmerken van de booster-steden waren niet 
dat de overheid het initiatief nam, maar dat dit werd genomen door particulieren. 
Boorstin schrijft daarover dat “here was a new breed: the community builder in a 
mushrooming city where personal and public growth, personal and public prosperity 
intermingled.”563 
  Over de booster-steden is een aantal opmerkingen te maken. Allereerst zien we in dit 
proces van verstedelijking niet zozeer de nadruk liggen op individualisme maar op het 
collectieve belang. Men had elkaar simpelweg nodig om tot afspraken te komen. De 
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175 
 

booster-mentaliteit leunde zwaarder op civil society dan op de invloed van de overheid zoals 
in de grote steden van het Noordoosten het geval was. 
  Verder zien we in de booster-mentaliteit veel terug van het klassieke beeld van „vrije 
mensen die vrijheid van keuze hebben.‟ Zo schrijft Boorstin bijvoorbeeld dat “(…) the 
new World cities depended on new-formed loyalties and enthusiasms, shallow-rooted, 
easily transplanted.”564 
  Er is echter nog een derde variant van verstedelijking opgekomen en deze trend is 
momenteel dominant. Boorstin noemt deze derde variant „booming the real estate 
frontier‟ en geeft het verschil tussen de booster-steden en de booming real estate-frontier als 
volgt aan: “The booster was a community builder, loyal for the time at least to his place, 
a true believer who cast his lot in advance with those he could persuade to join him. 
While some boomers were boosters, more of them were mere speculators. The booster 
was a participant, taking his risks with the rest, but the boomer was a spectator. He 
sought his profits in the short run, on the likely possibility that the bubble would burst. 
If the booster deceived, he deceived himself along with others, but the boomer was 
interested in persuading others only enough to separate them from their money.”565 
  De eerste stad die volgens dit principe werd gesticht was Los Angeles in Californië, 
daarna was het de beurt aan Miami in Florida. Na de Tweede Wereldoorlog breidde de 
real estate boom zich uit over het Zuiden en het Zuidwesten. Belangrijke ontwikkeling 
daarbij was dat door de toepassing van airconditioning het woestijnklimaat van grote 
gebieden in het Zuiden nu geen belemmering meer hoefde te vormen. Goedkoop land 
was er genoeg. Ik zal op deze ontwikkeling verder ingaan in hoofdstuk 7 bij de 
beschrijving van de verschuiving van het demografische zwaartepunt in de Verenigde 
Staten van het Noordoosten naar het Zuidwesten. 
 
 

4.4.4.5 Conclusies en Kanttekeningen bij de Moderniserings-these 

 
De analyse volgens de Moderniserings-these levert belangrijke inzichten op in de manier 
waarop de Amerikaanse culturele identiteit zich heeft ontwikkeld en vooral in welke 
regionale verschillen zijn opgetreden. 
  In de eerste plaats kan worden gesteld dat de wisselwerking tussen de economische 
context en de culturele identiteit volgens de Moderniserings-these zelfs het fundament heeft 
gelegd voor de religieuze en politieke constellatie die bepalend waren voor de 
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. Uit deze gevolgtrekking blijkt hoezeer de 
materiële basis van het dagelijks leven bepalend is voor de Amerikanen als het gaat om 
de manier waarop ze bepaalde culturele basiswaarden invullen. Verder is de 
achterliggende aanname dat vooral de manier waarop de „gewone man‟ in Amerika 
wordt beïnvloed door de economische omstandigheden bepalend is voor de politieke 
agenda. 
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  In de tweede plaats hebben we gezien dat de modernisering in de verschillende regio‟s 
van de Verenigde Staten tot grote verschillen heeft geleid. Verschillen die duidelijk hun 
invloed hadden op de diversiteit in culturele identiteit die daar uit voortvloeiden. De 
culturele identiteit die we kunnen afleiden uit de interactie met de modernisering stond 
daarbij niet haaks op de al bestaande waarden die de eerste kolonistengroepen hadden.  
  Ten slotte valt niet te ontkennen dat de modernisering van de Amerikaanse 
samenleving niet alleen bepaalde kernwaarden heeft aangetast, maar ook winnaars en 
verliezers heeft opgeleverd. Ik zal in het volgende hoofdstuk uitgebreider ingaan op de 
onderstroom in de Amerikaanse samenleving van mensen die zich juist af hebben gezet 
tegen de vermeende onomkoombaarheid van progress en change. Deze onderstroom en de 
vaak bijna onheilige allianties die door verschillende van deze groepen zijn gevormd zijn 
zeer belangrijk gebleken in het proces van strategische besluitvorming bij de 
legitimering en de uitvoering van de War on terror. 
 
Volgens een aantal auteurs is op de Moderniserings-these wel wat af te dingen. Zo haalt 
David Hackett Fischer de Franse historicus Fernand Braudel aan die stelt dat de 
„histoire totale‟ waar de Moderniserings-these van uit ging „was overwhelmed by its own 
success.‟  Fischer geeft de kritiek op deze these als volgt weer: “Instead of becoming a 
synthesizing discipline, it disintegrated into many special fields – women‟s history, labor 
history, environmental history, the history of aging, the history of child abuse, and even 
gay history – in which the work became increasingly shrill and polemical. Moreover too 
many important subjects were excluded from the new history – politics, events, 
individuals, even ideas – and too many problems were diminished by materialist 
explanations and “modernization models.””566 
  Al te veel zorgen hoeft Fischer zich echter niet te maken: Als er al een land is waar 
veel aandacht is besteed aan de invloed van „individuals‟ en „ideas‟ op de loop van de 
geschiedenis en de vorming van de culturele identiteit dan zijn het wel de Verenigde 
Staten. In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op deze invloed. 
 
 

4.5 De Manifest Destiny-these: De Amerikaanse Culturele Identiteit als 
Resultaat van een Lotsbestemming 

4.5.1 Inleiding: Context en Begripsbepaling 

 
Zoals eerder gesteld wordt aan de beroemde Amerikaanse historicus Richard Hofstadter 
de uitspraak toegeschreven dat “it has been our fate as a nation not to have ideologies 
but to be one.”567 Impliciet wordt met dit uitgangspunt aangegeven dat het hier niet gaat 
om een idee dat door mensen is bedacht, maar dat de Verenigde Staten en waar het land 
voor staat, de uitkomst zijn van een „hoger plan‟ of een lotsbestemming. Dit idee van de 
lotsbestemming van de natie zal ik de Manifest Destiny-these noemen. 
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De term Manifest Destiny werd geïntroduceerd door de journalist John O‟Sullivan. 
O‟Sullivan stelde in 1845 dat het “America‟s manifest destiny was to overspread the 
continent allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying 
millions.”568 Het begrip kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen. Integendeel. 
Robert Kagan schrijft in zijn boek A Dangerous Nation dat vanaf de eerste 
kolonisatieperiode tot de onafhankelijkheid prominente figuren uit de Amerikaanse 
geschiedenis zoals John Wintrop, Thomas Jefferson en Tom Paine zich hebben 
uitgelaten over de vermeende lotsbestemming van de nieuwe natie. Na O‟Sullivan is het 
begrip een eigen leven gaan leiden en valt het niet meer weg te denken uit de manier 
waarop veel Amerikanen aankijken tegenover de belangrijke rol die hun land speelt en 
dient te spelen in de internationale politiek. 
  De Manifest Destiny-these kent drie belangrijke hoofdvarianten. In de eerste plaats is het 
uitgangspunt sterk verankerd in de protestantse ideeënwereld. Dit uitgangspunt zal ik de 
Providential History-these noemen. De kern van deze these is dat „God een speciaal doel 
heeft met de Verenigde Staten.‟ In eerste instantie namen daarbij vooral de puriteinen 
uit New England een dominante plaats in. In tweede instantie zien we echter dat de 
Providential History-these vooral navolging heeft gekregen in de meer evangelistische en 
fundamentalistische varianten van het Amerikaanse protestantisme. 
  In de tweede plaats komen de uitgangspunten van de Manifest Destiny-these naar voren 
in twee seculiere varianten. De kern van de eerste variant is dat de menselijke 
beschaving en de economische en maatschappelijke ordening die daarbij hoort zich 
volgens een bepaald patroon ontwikkelt. Het uitgangspunt is vervolgens dat de 
Verenigde Staten, de principes waarop het de natie is gegrondvest en de morele waarden 
die het land vertegenwoordigt als het hoogste stadium van beschaving gelden. Deze 
gedachte is direct terug te voeren op de principes die naar voren kwamen in het 
verlichtingsdenken van de 18de eeuw. Ik zal deze eerste seculiere variant de Verlichtings-
these noemen. 
  De tweede seculiere variant binnen de Manifest Destiny-these gaat niet uit van de rede als 
bepalend factor bij de verklaring voor de speciale positie die de Verenigde Staten 
innemen maar van de natuurlijke ordening, zoals vastgelegd in de evolutie-theorie van 
Charles Darwin. De natuurlijke ordening heeft volgens deze these niet alleen betrekking 
op „species,‟ maar eveneens op sociale systemen. Zo zegt Walter Russell Mead 
bijvoorbeeld in zijn boek God & Gold dat “Darwinian biology is yet another extension 
of the principle of the invisible hand (…).”569 Ik zal deze variant de Sociaal-Darwinisme-
these noemen. Het uitgangspunt van deze these is niets meer of minder dan dat er een 
rangorde bestaat in sociale systemen en dat de Verenigde Staten bovenaan de ladder 
staan. 
 
Een drietal opmerkingen is te maken bij de Manifest Destiny-these. In de eerste plaats kent 
het uitgangspunt van het natuurlijke lot van de Verenigde Staten een defensieve en een 
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uitgesproken offensieve variant. De defensieve variant accepteert het idee van 
Amerika‟s uitzonderlijke positie, of haar „exceptionalisme.‟ Dit principe van 
exceptionalisme stelt dat Amerika genoeg heeft aan zichzelf en dat het behouden van 
die positie van „splendid isolation‟ de belangrijkste drijfveer moet zijn voor het formuleren 
van een politiek strategisch beleid. De consequentie van dit uitgangspunt is dat als de 
Verenigde Staten al ingrijpen in de wereldpolitiek ze dat niet uit overtuiging doen, maar 
slechts omdat ze daartoe door de omstandigheden worden gedwongen. 
  De offensieve benadering daarentegen gaat uit van het idee dat de Manifest Destiny van 
het land niet beperkt moet blijven tot het Noord-Amerikaanse continent maar dat de 
Verenigde Staten de roeping en het recht hebben haar culturele superioriteit aan de rest 
van de wereld op te leggen. 
  De tweede opmerking is dat de verschillende varianten van de Manifest Destiny-these 
ieder weer eigen varianten hebben gekend. Zo zullen we zien dat het beroep op de rede 
van de Verlichtings-these als tegenhanger ook een juist anti-intellectualistische variant heeft 
voortgebracht en dat naast de uitgesproken libertijnse uitgangspunten die voortkomen 
uit het verlichtingsdenken een conservatieve en traditionalistische politieke cultuur vorm 
heeft gekregen in de Verenigde Staten. Deze tweedeling zien we eveneens terug in de 
Providential History-these. De ontwikkeling van de religiositeit in de Verenigde Staten 
voltrekt zich niet volgens een eenduidig lineair proces. Wat we zullen zien is dat in 
iedere fase van toenemende religiositeit de tegenstellingen tussen de verschillende 
manieren waarop religie beleefd wordt alleen maar groter worden. Enerzijds zien we 
daarbij de religieuze beleving evolueren naar een meer op de rede gebaseerde variant en 
zien we hoe verschillende geloofsgemeenschappen steeds oecumenischere 
uitgangspunten hanteren. Anderzijds zien we steeds evangelistischere en 
fundamentalistischere bewegingen opkomen. Deze stromingen nemen steeds 
onverzoenlijkere standpunten in en appelleren vooral aan emoties en anti-
intellectualisme. 
  Een derde punt is dat tussen de diverse benaderingen van de Manifest-Destiny-these 
verschillende bijna „onheilige allianties‟ zijn ontstaan. Zo zien we combinaties van 
religieuze varianten met die van het Sociaal-Darwinistische gedachtegoed en is er vooral 
in de tweede helft van de twintigste eeuw op politiek gebied een religieus conservatieve 
moral majority ontstaan die een aantal stromingen bij elkaar brengt die in eerste instantie 
objectief gezien weinig overeenkomsten hebben. 
 
 

4.5.2 De Providential History-these 

 
De belangrijkste aanhangers van de Providential History-these zijn te vinden onder de 
orthodoxe protestanten. Zo stellen Mark A. Beliles en Stephen K. McDowell in hun 
boek America‟s Providential History dat “you cannot understand history without 
understanding Divine Providence.” Zij onderbouwen dit door aan te geven „hoe de 
apostel Paulus door God werd verboden om het evangelie in het Oosten te 
verkondigen.‟ In plaats daarvan werd hij „geboden om God‟s woord naar het Westen uit 
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te dragen.‟ En zo geschiedde: “Christianity (and hence civilization) occurred in a 
westward direction.”570 Wat deze these zo belangrijk maakt is „de logische en door God 
bedoelde consequentie dat de beschaving zich na het Romeinse Rijk en met als 
tussenstation de „Teutoonse stammen‟ via de Angelsaksen richting de Britse Eilanden 
verplaatst om vervolgens de oversteek te maken over de Atlantische Oceaan met als 
einddoel het nieuwe Noord-Amerikaanse continent.‟ Vooral in dat einddoel 
onderscheiden de orthodoxe protestanten in de Verenigde Staten zich van hun 
geloofsgenoten in de rest van de wereld. Het is in die visie immers „de Verenigde Staten 
waarmee God speciale bedoelingen heeft.‟571 
De vragen die ik hierbij stel zijn hoe religie zo‟n belangrijke rol is gaan spelen in de 
Amerikaanse samenleving, welke ontwikkeling de beleving van de godsdienst in de 
Verenigde Staten heeft doorgemaakt en welke specifieke invloed deze religiositeit in de 
Verenigde Staten op de culturele identiteit heeft gehad.\ 
  In de tweede plaats kijk ik naar de verschillen van de invloed van religie binnen de 
eerder geconstateerde vier dominante cultuurclusters die door Fischer zijn 
geconstrueerd. 
  Ten slotte zal ik de vraag beantwoorden hoe de invloed van godsdienst is terug te 
vinden in het proces van strategische besluitvorming. 
 
Het belang van de christelijke moraal voor de culturele identiteit van de Verenigde 
Staten wordt door een groot aantal auteurs onderschreven. Een aantal punten verdient 
hierbij extra aandacht. 
  In de eerste plaats stelt Jeremy Rifkin, zoals ik eerder heb laten zien, dat de religieuze 
beleving, naast „liberty‟ en „the pursuit of happiness‟ gezien moet worden als „derde 
element van de Amerikaanse droom.‟572 James A. Morone gaat in zijn boek Hellfire 
Nation nog een stap verder. Morone geeft op gedetailleerde wijze aan hoe de invloed 
van religie en de daaruit voortvloeiende moraliteit dé rode draad is in de geschiedenis 
van het politieke besluitvormingsproces in de Verenigde Staten. Volgens hem is dit 
aspect in de literatuur onderbelicht gebleven. Te veel aandacht is volgens Morone 
gegeven aan liberalisme als overkoepelend idee achter de Amerikaanse besluitvorming 
of aan het idee dat kleine vooral rurale gemeenschappen de Amerikaanse culturele 
identiteit vorm hebben gegeven.573 
  In de tweede plaats is het zo dat de Amerikaanse samenleving alleen maar religieuzer is 
geworden. Volgens onderzoek van de gegevens van volkstellingen en ledenaantallen van 
kerkgenootschappen groeide het aantal Amerikanen dat officieel lid was van een kerk 
van 17 procent in 1776 tot 37 procent in 1860, en in de twintigste eeuw gestaag verder 
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tot 62 procent in 1980.574 Ook recentelijk onderzoek wijst uit hoe diepgeworteld de 
religieuze beleving in de Verenigde Staten is.575 Rifkin stelt dan ook “we are the most 
devoutly religious people of any advanced nation in the World.”576 
  Uit onderzoek van onder andere het Pew Research Institute blijkt dat de cijfers om dit te 
ondersteunen overweldigend zijn. Zo verklaren zes van de tien Amerikanen dat het 
geloof een rol speelt in ieder aspect van hun leven en geeft 40 procent aan dat “they 
have had a profound religious experience that has changed the direction of the their 
lives.”577 61 procent van de Amerikanen gaat minimaal een keer in de maand naar de 
kerk, terwijl bijna de helft minstens een keer in de week gaat. Opvallend is hoe letterlijk 
de Amerikanen de Bijbel nemen. Zo gelooft 82 procent in de Hemel, bijna 70 procent 
gelooft in de Duivel en bijna de helft van de Amerikanen gelooft in een Armageddon, 
de laatste strijd tussen Jezus die terugkeert op aarde en de Antichrist.578 
  In de derde plaats is het zo dat religie in de Verenigde Staten weliswaar in absolute 
getallen steeds belangrijker is geworden maar dat de tegenstellingen tussen verschillende 
vormen van religiositeit steeds groter zijn geworden. Zo zien we enerzijds in 
toenemende mate een oecumenische en rationelere opstelling van de traditionele 
religieuze gemeenschappen, zoals de episcopalen, de presbyterianen, de oorspronkelijke 
puriteinen en de methodisten. Anderzijds zien we juist een steeds evangelistischere en 
fundamentalistischere religieuze beleving opkomen. 
  Harvey Cox laat in zijn boek Fire from Heaven zien hoe sinds de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw de groei van de christelijke groeperingen vooral op conto van de 
pinkstergemeenten komt. Daar tegenover staat dat de traditionele christelijke 
gemeenschappen zoals de presbyterianen, de methodisten en de episcopalen de 
afgelopen vijfentwintig jaar juist 20 tot 40 procent van hun leden hebben verloren.579 
  Donald E. Miller en Tetsunao Yamori stellen in hun studie Global Pentecostalism dat als 
de groei van pinkstergemeentes doorzet in 2025 maar liefst een op de drie christenen lid 
is van een pinkstergemeenschap. Ter vergelijking: in 1970 was dit nog een op de tien.580 
  In de vierde plaats is het belangrijkste verschil van de invloed van de religieuze 
culturele identiteit op het proces van strategische besluitvorming tussen de Verenigde 
Staten en andere christelijke landen, zoals Polen of Ierland, dat de Amerikanen er van 
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uitgaan dat God een speciaal idee had met de Verenigde Staten en dat de consequentie 
daarvan is dat „God ook feitelijk van de Verenigde Staten verwacht zijn bedoeling met 
de mensheid tot doel van beleid te maken.‟581 
 
In het deel over de puriteinse germs ben ik uitgebreid ingegaan op de gevolgen die de 
specifieke puriteinse uitgangspunten hebben gehad op de Amerikaanse culturele 
identiteit. Dat de separatisten van de Mayflower en de puriteinen onder leiding van 
Wintrop van een door God bepaalde lotsbestemming uitgingen wordt vaak aangehaald 
in de literatuur.582 Maar waar bij de separatisten van Plymouth vooral achteraf door 
anderen over een verbond met God werd gesproken, lieten de puriteinen van John 
Wintrop zich veel duidelijker in dergelijke Bijbelse termen uit. Zo wordt vaak verwezen 
naar de beroemde uitspraak van John Wintrop dat de puriteinen kwamen om een „New 
Jeruzalem,‟ „a City on a Hill,‟ te stichten. Ook beschreef Wintrop zichzelf in zijn 
dagboek als „een Mozes die het Joodse volk naar het beloofde land voerde.‟583 
  Sacvan Bercovitch gaat in zijn boek The Puritian Origin of the American Self uitgebreid in 
op de manier waarop de puriteinse elite zichzelf zag als de opvolgers van het joodse 
volk. Zo schrijft Bercovitch hoe dit uitgangspunt volledig overeenkomst met het beeld 
van Wintrop zoals Cotton Mather (1663-1728), de meest vooraanstaande puriteinse 
denker van zijn generatie dat schetst. Mather wijdt in zijn standaardwerk Magnalia Christi 
uit 1702, over de geschiedenis van de eerste kolonisten, een hoofdstuk aan Wintrop. De 
titel van dit hoofdstuk is Nehemias Americus. Mather refereert hierbij aan Nehemiah die 
de Israëlieten uit Babylon terugvoerde naar het beloofde land. Wintrop is in de ogen 
van Mather niemand meer of minder dan de nieuwe Nehemia.584 
 
We dienen echter een aantal kanttekeningen te maken als we de Providential History-these 
en de consequenties daarvan op de culturele identiteit volledig op het conto van de 
puriteinen willen schrijven. 
  In de eerste plaats is het zo dat Amerika nooit alleen maar een „puriteins religieus 
experiment‟ is geweest. Zo stelt Richard Hofstadter zelfs dat religie tot het midden van 
de 18de eeuw in de toenmalige koloniën niet zo‟n allesoverheersende rol speelde als vaak 
wordt aangenomen. Hofstadter schrijft dat “in the mid-eighteenth century, America had 
a smaller proportion of church members than any other nation in Christiandom.”585 
  De stelling van Hofstadter komt overeen met het werk van Roger Finke en Rodney 
Stark. Zij laten in hun studie The Churching of America zien dat zelfs in New England in de 
periode vanaf 1620 tot aan de onafhankelijkheid het percentage mensen dat was 
aangesloten bij een congregatie slechts 17 procent bedroeg. Verder wijzen verschillende 
auteurs erop dat er naast de puriteinen vanaf de eerste kolonisatie ook andere 
christelijke gemeenschappen op het nieuwe continent waren zoals onder andere 
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anglicanen, presbyterianen, quakers, Franse hugenoten, Duitse lutheranen, katholieken, 
baptisten en methodisten.586 
  In de tweede plaats geven verschillende auteurs aan dat het expansionistische karakter 
van de Providential History-these, namelijk het idee dat de Verenigde Staten vanuit een 
Goddelijke lotsbestemming een rol hebben te vervullen in de wereldgeschiedenis, niet 
zozeer is terug te voeren op de puriteinse traditie maar meer op de beleving van de 
religiositeit die opkwam met de komst van vooral de Schots-Ierse kolonisten. Zo schrijft 
Hugh Brogan dat in een periode dat het puritanisme in feite op zijn retour was 
“Presbyterianism revived in America as a crusading creed.”587 Het waren niet alleen de 
presbyterianen die een andere invulling hebben gegeven aan het idee van een 
Goddelijke lotsbestemming van de Verenigde Staten. De presbyterianen werden in de 
laat 18de en 19de eeuw als grootste religieuze gemeenschap overvleugeld door 
respectievelijk de baptisten en de methodisten. Dit proces herhaalt zich als deze beide 
religieuze gemeenschappen op hun beurt het vaandel overdragen aan de evangelistische 
en fundamentalistische gemeenschappen zoals de pinkstergemeenschap en de 
jehovagetuigen die in de 20ste eeuw opkomen. 
 
Volgens een aantal auteurs gaat religie pas een rol spelen in de culturele identiteit na de 
periode die wordt aangeduid als de Eerste Great Awakening, een periode van grote 
religieuze opleving in de periode die grofweg de eerste helft van de 18de eeuw besloeg. 
In de literatuur wordt een aantal redenen gegeven voor het ontstaan van deze Great 
Awakening. 
  Zo wijst Paul Johnson vooral op het verband tussen religie en de grote veranderingen 
op sociaal gebied die de nieuwe koloniën in haar greep hadden in de periode rondom de 
eeuwwisseling.588 Meerdere auteurs zoals Johnson en Hofstadter wijzen daarbij specifiek 
op de naweeën van de strijd met de inheemse Indiaanse bevolking ten tijde van de 
zogeheten King Philip War die woedde tussen de zomer van 1675 en de herfst van 1676. 
Deze oorlog had een diepere impact dan alleen economisch gehad. De oorlog had 
onder andere een ongekend hoog percentage slachtoffers gekend en volgens de 
schatting waren bijna de helft van de nederzettingen verwoest. Volgens Johnson waren 
mensen hun houvast kwijt en zochten letterlijk hun heil bij de kerk. 589 
  Andere auteurs, zoals Hugh Brogan, wijzen op de nieuwe maatschappelijke context 
van de frontier en een totaal andere vorm van religiositeit die daar opkwam. Volgens 
Brogan waren het juist de nieuwe en de arme immigranten die het vaak niet hadden 
gered in de oudere nederzettingen die werden gelokt door de vooruitzichten op een 
eigen stuk grond ergens in de wildernis. Brogan geeft een scherpe karakterisering van 
deze groep: “For many it was difficult to shake off a sense of failure (and) many of 
these frontier Yankees (…) were as ill-educated as Daniel Boone and far less well-
adapted to their environment. Their ignorance made them easy prey for charlatans of all 

                                         
586 Zie voor uitgebreide beschrijvingen van het religieus pluralisme vanaf de beginperiode van kolonisatie in de Verenigde 
Staten studies zoals Finke, The Churching of America. Zie ook Butler, Awash in a Sea of Faith, die uitgebreid ingaat op de 
oorsprong van de verschillende geloofsgemneenschappen die zich op het Noord-Amerikaanse continent vestigden. 
587 Brogan, The Penguin History of the USA, p. 91. 
588 Johnson, A History of the American People, pp. 82-85. 
589 Zie onder andere in Johnson, A History of the American People, pp. 80-81. 



183 
 

kinds, and their Puritan inheritance made it certain that the biggest field for charlatanry 
would be the religious one. The Bible retained all of its old authority and fascination for 
these poor and anxious people, but they saw no harm in looking for additional 
revelations.”590 
 
De bottom up-benadering van de opkomst van religiositeit en vooral van de invulling 
daarvan wordt eveneens verwoord door Gary Nash in zijn boek The Unknown American 
Revolution. Nash schrijft dat “the Awakeners preached that the old sources of authority 
were too effete to solve the problems of the day, too encrusted with tradition, self-
indulgence, hypocrisy, and intellectualism to bring a sense of hope and faith to a 
generation that was witnessing the transformation of the world of its forebears.” 591 
Hoezeer niet de ratio de hoofdrol speelde tijdens de Great Awakening maar de emotie 
komt duidelijk naar voren in een observatie van John Edwards (1703-1758), een van de 
grote voorgangers van de Great Awakening. Edwards stelde dat “our people do not so 
much need to have their heads stored as to have their hearts touched.”592 
  De synthese tussen protestantse basisideeën en vaak uit angst en uit dweepziekte 
voortkomende geloofsuitingen die het goed deden in de context van de frontier, werpt 
een speciaal licht op de beleving van religie in de Verenigde Staten. In de frontier-
gebieden kwamen religieuze stromingen op die veel verder gingen in hun afwijkingen 
van de oorspronkelijke geloofsuitingen dan dat geaccepteerd werd door de puriteinen, 
de anglicanen of de presbyterianen. De Great Awakening was derhalve allereerst een 
grassroot-beweging waarbij veelal lekenpredikanten het voortouw namen. Van sturing van 
bovenaf was nauwelijks sprake. 
  Een van de meest belangrijke verschillen tussen de nieuwe christelijke sekten, zoals 
vooral de protestanten die uit het huidige Duitsland kwamen, en de puriteinen was hun 
afwijzing van het calvinistische dogma van predestinatie. De meeste nieuwe stromingen 
benadrukten juist de mogelijkheid om via persoonlijk handelen gered te kunnen worden 
van de verschrikkingen van de hel. Een ander belangrijk aspect van de nieuwe sekten 
was dat de mens een emotionele en individuele band heeft met God. Deze twee 
aspecten zijn belangrijke onderdelen van het Amerikaanse religieuze culturele erfgoed 
geworden. 
  De steeds radicale uitgangspunten van de Great Awakening stuitten tegen de borst van 
vooral de gematigde predikanten uit de puriteinse gemeenschappen die in eerste 
instantie wel voorstanders waren geweest van een nieuw religieus reveille.593 Zo stelde 
Ezra Stiles (1727-1795), een van de meest vooraanstaande theologen van de tweede 
helft van de 18de eeuw en president van Yale, dat revivals zoals die plaatsvonden tijdens 
de Great Awakening “[were] driving people seriously, soberly, and solemnly out of their 
wits.”594 
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  In de literatuur wordt een aantal redenen gegeven waarom juist de puriteinse elite niet 
in staat was de leiding van het nieuwe religieuze reveille op zich te nemen. Zo stelt 
Johnson dat tegen het einde van de 17de eeuw de eerste twee generaties puriteinse 
leiders waren verdwenen. Terwijl Wintrop en de zijnen een stevige greep hadden gehad 
op zowel religieuze beleving als op het dagelijks bestuur van de nieuwe kolonie was de 
nieuwe generatie lang niet zo krachtig. Na 1682, met de invoering van de Half-Way 
Convenant, was de macht van de puriteinse elite grotendeels aan banden gelegd.595 Veel 
puriteinen keerden zich in die periode af van het puriteinse geloof en bekeerden zich tot 
het baptisme.596 
  In de tweede plaats legde Cotton Mather de vinger op de zere plek door te constateren 
dat de oude orde aan haar eigen succes ten onder was gegaan. In zijn eerder genoemde 
Magnalia Christi Americana stelde hij dat “Religion brought forth Prosperity, and the daughter 
destroyed the mother.”597 Voor Mather was het duidelijk dat het credo van de nieuwe 
kolonisten niet meer was dat men aan een New Jeruzalem bouwde, maar dat hebzucht en 
consumentisme de overhand hadden gekregen. 
 
Het waren niet alleen de nieuwe omstandigheden van het leven in de frontier of de 
economische vooruitgang die de kolonisten losser hadden gemaakt in hun religieuze 
opvattingen. Juist de leiders van het Amerika uit de periode van de Verlichting, de 
toekomstige founding fathers van de nieuwe staat, hadden een op zijn minst tegenstrijdige 
houding ten opzichte van religie. 
  Gordon S. Wood geeft bijvoorbeeld aan dat de leidende elite overwegend van mening 
was dat religie en de disciplinaire werking die religie met zich meebrengt, niet bedoeld 
was voor gentlemen, maar voor het gewone volk. Wood laat verder zien dat een aantal 
leidende figuren van het Amerika uit het midden van 18de eeuw nauwelijks was 
geïnteresseerd in religie of beïnvloed was door juist die kant van het verlichtingsdenken 
die anti-religieuze ideeën voortbracht. George Washington bijvoorbeeld haalt in geen 
van zijn brieven of geschriften een Bijbelse tekst aan. Benjamin Franklin, hoewel zelf 
van puriteinse afkomst, brak bijna volledig met dit gedachtegoed. Van Thomas 
Jefferson is zelfs bekend dat hij zich uiterst kritisch over het geloof in het algemeen 
uitliet. 
  Een invulling van religiositeit die in overeenstemming was met de uitgangspunten van 
het verlichtingsdenken vinden we bijvoorbeeld terug in het deïsme waar onder andere 
Benjamin Franklin een aanhanger van was. De kern van het deïsme is dat God 
weliswaar wordt gezien als de schepper van het universum maar dat hij sinds de 
schepping op geen enkele wijze ingrijpt in het proces van de natuurwetten.598 
  Onder de elite vierde bovendien het unitarianisme de boventoon. Deze stroming heeft 
een meer rationele kijk op godsdienst en verwerpt het idee van de heilige drie-eenheid. 
Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw was deze stroming dominant op de universiteit 
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van Harvard en alleen al daardoor kwam de leidende theologische elite steeds verder af 
te staan van de meer op mystiek en emotionaliteit gerichte grassroot-invulling van religie. 
599 
  De paradox is echter dat de elite wel actief was in de kerk. Boorstin wijst erop dat 
bijvoorbeeld in Virginia, bijna alle leden van de klasse van grootgrondbezitters dienende 
functies uitoefenden in de kerk. De achtergrond hiervan is echter veel meer politiek 
georiënteerd dan dat het voortkomt uit een oprechte religieus gevoel.600 

 
Ten slotte overspoelden nieuwe immigranten in de eerste helft van de 18de eeuw de 
oude koloniën en brachten nieuwe ideeën over religie met zich mee. Johnson stelt dan 
ook dat de eerste predikanten die de Great Awakening op gang brachten, zoals Theodoor 
Freylinhuysen (1691-1747) en de vele lekenpredikanten die in zijn voetspoor volgden, 
niet van Engelse afkomst waren.601 
  Typerend voor het grassroot-karakter van de meer radicalere predikanten was dat deze 
voorgangers meer en meer afstand namen van de klassieke methode om theologische 
geschillen middels geschriften uit te werken. Morone geeft bijvoorbeeld aan dat vanaf 
die tijd door de nieuwe predikanten het Latijn als voertaal in preken werd afgeschaft. De 
nieuwe predikanten verkondigden hun wijsheid nauwelijks nog van de kansel, maar 
trokken letterlijk het veld in en appelleerden daarbij vooral aan anti-intellectualistische 
gevoelens bij hun toehoorders.602 
  Het grassroot-karakter van de Great Awakening brengt ook een andere interpretatie met 
zich mee van de belangrijkste figuren achter dit religieuze reveille en over de aard van de 
religieuze beleving die dominant werd in de Verenigde Staten. Zo stelt Samuel P. 
Huntington dat “deze Great Awakening was het begin van Amerika‟s identiteit als natie 
en het beginpunt van de Revolutie.‟‟603 Deze opmerking van Huntington is veelzeggend 
omdat hij de Great Awakening ziet als een gebeurtenis die grotendeels beïnvloed werd 
door een selectieve groep predikanten die vrij rationeel de beweging richting gaven. Als 
belangrijkste figuur noemt Huntington George Whitefield (1714-1770). Whitefield 
stond wat betreft zijn uitgangspunten en manier van preken echter ver af van de 
puriteinse elite en wordt eerder gezien als een van de voorgangers van de 
methodistische kerk.604 
  Naast Whitefield is er bij auteurs als Huntington ook veel aandacht voor de eerder 
genoemde Jonathan Edwards. Edwards was van oorsprong een puriteinse predikant 
maar werd voorstander van een theologisch uitgangspunt dat meer de nadruk legde op 
de individuele band tussen het individu en God.605 Waar Whitefield grote aanhang 
genoot in de context van de frontier waren het zeker niet de gematigde predikanten als 
Jonathan Edwards die daar de boventoon voerden. Edwards was voor de backwoodsmen 
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604 Zie voor Whitefield en zijn banden met de methodisten bijvoorbeeld in Finke, The Churching of America, pp. 48-54. Zie 
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van de frontier veel te intellectualistisch. De meest succesvolle predikant in de 
grensgebieden van Kentucky was de methodist John Wesley (1703-1791). Mark 
Heirman ziet in zijn boek Een Republiek op Keizersvoeten deze Wesley als belangrijkste 
vertegenwoordiger van de Great Awakening en niet Whitefield en zeker niet Edwards.606 
 
Huntington stelt verder dat de Great Awakening van het land een religieuze natie heeft 
gemaakt. Of zoals Sephen Prothero aangeeft: “These evangelical enthusiasts 
democratized Christianity and Christianized America.” Dankzij de inspanningen tijdens 
de Great Awakening heeft “Jesus (..) an American History.” Prothero voegt hieraan toe 
dat “what Americans have seen in [Jesus] has been an expression of their own hopes 
and fears – are reflections not simply of some “wholly other” divinity but also of 
themselves as a nation.”607 
  Met het eerste deel van de stelling dat de Great Awakening van de Verenigde Staten een 
religieuze staat heeft gemaakt zijn de meeste auteurs het wel eens. Anders ligt dat met 
het uitgangspunt van Huntington dat de Great Awakening een uniforme nationale 
beweging was. Dit is volgens velen een simplificering van waar de beweging werkelijk 
op was gebaseerd. Auteurs zoals Hugh Brogan hebben juist meer aandacht voor de 
destabiliserende invloed van deze omwenteling. Brogan schrijft bijvoorbeeld dat “many 
congregations split into New Light (ranting) and Old Light (respectable) portions; and a 
gulf opened, which has not yet closed, between the liberal, rationalizing prosperous 
religion of the town and the fundamentalism of the economically and intellectually 
backward countryside; and also between the religion of urban rich and the urban 
poor.”608 
 
Naast de invloed van de economische en sociale omstandigheden op de toenemende 
religiositeit en het speciale karakter daarvan tijdens de Great Awakening wijzen John 
Micklethwait en Adrian Wooldridge in hun boek The Right Nation op nog een oorzaak 
van het specifieke grassroot-karakter van de religiositeit in de Verenigde Staten. Zo 
schrijven zij dat “the same First Amendment that guarantees the free exercise of 
religion also prohibits Congress from making any law “respecting an establishment of 
religion.””609 De consequentie is dat door het afwijzen van een staatsgodsdienst en na 
de garantie van vrijheid van godsdienst een wildgroei aan sekten plaatsvond.610 
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608 Brogan, The Penguin History of the USA, p. 92. 
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zogeheten pledge of allegiance, de eed op de Grondwet. 
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Typerend daarbij is volgens Micklethwait en Wooldridge dat “American religion was 
always throwing up new churches that could market the Word better than the 
competition.” Die nadruk op marketing was nodig ook om de „klanten‟ vast te houden 
want “even today, Americans swap religions quickly” en “the religious groups that 
survive  best in America‟s competitive environment were the most “enthusiastic.””611 
  Het uitgangspunt dat de invulling van religie en de vele verschillende sekten in de 
Verenigde Staten vooral het gevolg zijn van „markt bewerking‟ is ook het centrale thema 
in het boek van Roger Finke en Rodney Stark The Churching of America. Zo schrijven zij 
dat “the history of American religion is the history of human actions and human 
organizations, not the history of ideas. (…) In a sense, then, we are are urging an 
underlying model of religious history that is the exact opposite of one based on 
progress through theological refinement. We shall present compelling evidence that 
theological refinement is the kind of progress that results in organizational bankruptcy. 
(…) Where religious affiliation is a matter of choice, religious organizations must 
compete for members and (…) the “invisible hand” of the marketplace is as unforgiving 
of ineffective religious firms as it is of their commercial counterparts.”612 
 
Het bleef niet bij één Great Awakening. Huntington stelt dat er nog minstens drie zulke 
religieuze oplevingen volgden.613 De Tweede Great Awakening vindt grofweg plaats tussen 
1790 en 1850. Allereerst valt op te merken dat, meer nog dan tijdens de Eerste Great 
Awakening, dit religieuze reveille zich hoofdzakelijk afspeelde in de nieuwe frontier-regio‟s 
over de waterscheiding van de Appalachen en in het Zuidwesten. 
  Verder werd in tijdens de Tweede Great Awakening het voortouw genomen door de 
baptisten en vooral door de methodisten. Het succes van deze twee stromingen was 
vooral gebaseerd op het feit dat men letterlijk de taal van de gewone man sprak en men 
zich nauwelijks nog beriep op de klassieke teksten uit de Bijbel.614 
  Bovendien trokken de predikanten achter de mensen aan in plaats van dat de mensen 
naar de kerk moesten.615 
  Ten slotte kwamen vele nieuwe sekten en genootschappen op zoals de Kerk van de 
Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als de mormonen.616 De religiositeit in de 

                                         
611 Micklethwait, The Right Nation, pp. 324-325. 
612 Finke, The Churching of America, pp. 8-9. 
613 Huntington, Wie zijn wij?, pp. 89-93.. Zo is het evident dat de Eerste Great Awakening zich concentreerde in de gebieden 
aan de Oostkust. De beweging verloor daar rondom om het midden van de 18de eeuw aan intensiteit. In de periode die 
onder de Tweede Great Awakening wordt verstaan speelde juist de regio‟s verder landinwaarts de belangrijkste rol. Hier waren 
de methodisten de leidende groepering. Bijna alle auteurs beschouwen George Whitefield als de centrale figuur uit de Eerste 
Great Awakening. Minder helder is men over de methodisten die in zijn voetsporen volgen. 
614 Morone geeft scherp aan hoe de taal van de kerk gaandeweg steeds populairder werd om aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de gewone man. Zo vervingen de lekendominees het Latijn door Engels. Zie in Morone, Hellfire 
Nation. 
615 Vooral de methodistische predikanten trokken er op uit om mensen te bekeren. De afstanden die men daarbij aflegde 
waren fenomenaal. Zo trok de bekende methodist Francis Asburry in de periode na de Onafhankelijkheidsoorlog door 
Verenigde Staten en legde in de periode dat hij predikte het ongelofelijke aantal van 500.000 kilometer af. Asburry bezocht 
daarbij alle dertien staten. Zijn motto daarbij was “go into every kitchen and shop; address all, aged and young, on the 
salvation of their souls.” Zie in Noll, The Old Religion in the New World, p. 60. 
616 Van al deze populistische, anti-intellectualistische en vooral op emotie appellerende genootschappen zijn de mormonen 
misschien wel de meest in het oog springend. Deze gemeenschap, opgericht door Joseph Smith in 1827, en later vooral 
uitgebouwd door zijn volgeling Brigham Young, baseert zich op een wel heel bijzondere openbaring die voor een rationeel 
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Verenigde Staten nam meer nog dan tijdens de Eerste Great Awakening zowel in absolute 
als in percentuele getallen enorm toe.617 
 
In deze periode van grofweg 1790 tot 1850 werd de politieke invloed van religie, maar 
zeker ook de scheiding der geesten, dominanter dan ooit te voren. Zo zien we dat 
vooral in de noordelijke staten deze Tweede Great Awakening werd gevoed door de strijd 
tegen de slavernij.618 In de zuidelijke staten lag dit geheel anders. In deze 
slavenhoudende staten werd de Tweede Great Awakening juist ingezet om slavernij te 
legitimeren. Enerzijds werden daar allerlei Bijbelteksten voor aangehaald. Anderzijds 
ontstond in de tweede helft van de 19de eeuw een „onheilige alliantie‟ tussen de 
populistische versie van Sociaal-Darwinisme waarmee werd aangetoond dat de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolking „nu eenmaal lager in de natuurlijke rangorde stond 
dan de blanke bevolking en nog niet in staat was om in vrijheid te leven.‟619 
  De geschillen tussen en vooral binnen de diverse geloofsgemeenschappen zorgden 
ervoor dat bijna iedere groepering in die periode een splitsing kende tussen een 
noordelijke en een zuidelijke gemeenschap. Zo scheidde de Southern Baptist Convention 
zich in 1845 af van de meer gematigde baptisten en werd de grootste protestantse 
kerkgemeenschap van de Verenigde Staten, maar ook de presbyteriaanse kerk kende 
zo‟n tweedeling.620 Bovendien zag in deze periode de belangrijke stroming van 
christelijke missie het licht die een vooraanstaande rol zou gaan spelen bij de 
formulering van het buitenlandsbeleid.621 
 
De Derde Great Awakening wordt in de literatuur over het algemeen in verband gebracht 
met de snelle maatschappelijke en sociale veranderingen die in de Verenigde Staten 
plaatsvonden in de tweede helft van de 19de eeuw. De toenemende urbanisatie, de 
opkomende industrialisatie en de enorme toevoer van nieuwe immigranten worden 
hierbij over het algemeen in één adem genoemd. Men gebruikt de toepasselijke term van 
Social Gospel om het antwoord van het geloof op deze veranderende omstandigheden 
inhoud te geven.622 
  Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Social Gospel-gedachte was Walter 
Rauschenbush (1861-1918). Rauschenbush was leider van een kerkgemeenschap in het 
beruchte Hell‟s Kitchen district van New York. Hij wordt omschreven als een optimist 

                                                                                                                                      
denkend mens te ongeloofwaardig klinkt om waar te kunnen zijn. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de 
geschiedenis van de mormonen in Brogan, The Penguin History of the USA, pp. 232-243 . Zie ook in Meinig, Volume 3, pp. 
89-113. 
617 Zie voor gedetailleerde cijfers van de toename van de religiositeit tijdens de Tweede Great Awakening en vooral ook voor 
de verschillen die daarbij optraden tussen de traditionele religieuze bewegingen zoals de puriteinen, de presbyterianen en de 
angelicanen enerzijds en de enorme toename van de aanhang van de methodisten en de baptisten anderzijds onder andere 
in Finke, The Churching of America. 
618 Zie hiervoor bijvoorbeeld in Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life. 
619 Zie hiervoor bijvoorbeeld in Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life. Zie hiervoor vooral ook in Butler, Awash in a 
Sea of Faith, pp. 129-163. 
620 Zie hiervoor eveneens in Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life. 
621 Zie voor de opkomst van de christelijke missie en haar rol in het buitenlandsbeleid onder andere in Mead, Walter Russell 
(2002) Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World. New York/London: Routledge. 
622 Zie voor de sociale en maatschappelijke context van het Social Gospel bijvoorbeeld in Boyer, The Enduring Vision, pp. 388-
412. 
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die, zoals hij zelf aangaf, geloofde in “the immense latent perfectibility of human 
nature.”623 Dit uitgangspunt bracht hem echter tot de conclusie dat „social intervention‟ 
nodig was om die perfectie te bereiken. Zo vormden de voorgangers van het Social 
Gospel de voorhoede van het progressivisme en van de latere New Deal-coalitie onder 
president Franklin Delano Roosevelt. 
  James Davison Hunter wijst er op dat de Derde Great Awakening eveneens een tweede 
stroming kende. Deze stroming reageerde op dezelfde maatschappelijke en sociale 
veranderingen, maar hanteerde heel andere uitgangspunten die afwijkende politieke 
consequenties hadden.624 De belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming was 
dominee Dwight L. Moody (1837-1899). Anders dan Rauschenbush, die voorstander 
was van een „Public Protestantism‟ met de nadruk op collectief ingrijpen in de 
maatschappelijke ordening, was Moody voorstander van wat „Private Protestantism‟ 
genoemd kan worden.625 
  Volgens Hunter wijdde de eerste stroming haar krachten aan collectief optreden voor 
politieke en sociale hervormingen.626 De door Moody geleide stroming concentreerde 
zich echter op steeds emotionelere, individualistischere en fundamentalischere 
geloofsuitingen. De belangrijkste groepering die daarbij opkwam was die van de 
pinkstergemeenschap. De pinkstergemeenschap werd vanaf 1907 manifest en verwierf 
in korte tijd een enorme aanhang. Deze gemeenschap en andere evangelistische en 
fundamentalistische groeperingen zoals bijvoorbeeld ook de jehova-getuigen, 
opereerden echter buiten de officiële protestantse oecumenische gemeenschap om waar 
men zich niet meer in thuis voelde.627 Wat volgde was wat Jerry Falwell, een van de 
belangrijkste leiders van de van de zogeheten Moral Majority uit de laat twintigste eeuw, 
de Great Exodus noemde. Grote groepen christenen keerden zich in de loop van de 
twintigste eeuw af van de traditionele christelijke gemeenschappen.628 
 
De door Falwell benoemde Great Exodus vond zijn hoogtepunt in de Vierde Great 
Awakening die Huntington situeert aan het einde van de jaren vijftig tot het begin van de 
jaren zestig van de vorige eeuw. De belangrijkste persoon uit die periode is de evangelist 
Billy Graham. 

                                         
623 Geciteerd in Bishop, The Big Sort, p. 111. 
624 Hunter, James Davison (1983) American Evangelicalism: American Religion and the Quandary of Modernity. New Brunswick 
(New Jersey): Rutgers State University Press. 
625 Zie voor deze tegenstelling tussen „Public‟ en „Private Protestantism‟ in Bishop, The Big Sort, p. 110. 
626 De oecumenische gedachte was sterk vertegenwoordigd in de Social Gospel stroming. Zo vormden in 1908 maar liefst 33 
verschillende protestantse gemeenschappen de Federal Council of Churches. Zie in Bishop, The Big Sort, p. 111. 
627 De fundamentalisten beroepen zich op wat zij zien als de vijf fundamentals van het christelijke geloof waarover geen 
discussie mogelijk is. Deze fundamentals zijn in de periode tussen 1910 en 1913 gepubliceerd in een serie boekjes geschreven 
door een aantal vooraanstaande evangelististen. Achtereenvolgens zijn deze uitgangspunten: het geloof in de onfeilbaarheid 
en de letterlijke betekenis van de Bijbel; de maagdelijke en daardoor goddelijke geboorte en status van Jezus; de leer dat 
Jezus voor onze zonde is gestorven; het geloof in de lichamelijke opstanding van Jezus en het geloof in de echtheid van 
wonderen. In veel gevallen is deze laatste fundamental aangevuld met het geloof in de komst van Jezus op de Dag van het 
Laatste Oordeel. Zie voor de opkomst van de evangelistische en fundamentalistische sektes onder andere in Marsden, 
George M. (1980, 2006 new edition) Fundamentalism and American Culture. New York: Oxford University Press. Zie eveneens 
in Finke, The Churching of America. Zie ook in Bates, Paul (2007) God‟s Own Country: Tales from the Bible Belt. London: Hodder 
& Stoughton. 
628 Bishop, The Big Sort, p. 112. 
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  Typerend voor deze beweging was dat ze in eerste instantie bipartisan was waar het de 
politieke voorkeur betrof. Zo stemde in 1960 nog 60 procent van de mensen die zich 
evangelistisch protestants noemden op de Democratische partij.629 De belangrijkste 
oorzaak van het nieuwe religieuze reveille was dan ook niet overwegend politiek maar 
sociaal. Men keerde zich af van de modernisering van de samenleving die volgens velen 
ten koste ging van de traditionele Amerikaanse waarden als geloof, gezin en 
vaderland.630 In de jaren zestig werd echter het fundament gelegd voor de opkomst van 
de New Right beweging en de daaruit voortkomende Moral Majority. Ik zal hier in 
hoofdstuk zeven uitgebreider op terugkomen. 
Ester Kaplan schrijft in haar boek With God on their Side dat er sprake is van een Vijfde 
Great Awakening. Kaplan situeert deze tussen het midden van de jaren tachtig en het 
midden van de jaren negentig van de vorige eeuw.631 Cox laat zien hoe deze Vijfde Great 
Awakening bijna volledig wordt gedomineerd door de enorme toename van de 
evangelistisch christelijke bewegingen zoals de pinkstergemeente waarvan het aantal 
leden de afgelopen 25 jaar is verdrievoudigd. De traditionele kerkgemeenschappen zoals 
de presbyterianen, methodisten en anglicanen verloren, zoals gezegd, in diezelfde 
periode 20 tot 40 procent van hun aanhang.632 Het is tijdens deze Vijfde Great Awakening 
dat de coalitie van de Moral Majority een politieke machtsfactor van betekenis wordt en 
het is binnen de Republikeinse partij dat deze machtsfactor haar politieke invloed laat 
gelden. 
 
Richard Hofstadter gaat in zijn boek Anti-intellectualism in American Life uitgebreid in op 
de Great Awakenings uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.633 Hofstadter‟s ziet 
deze oplevingen als een direct gevolg van de grassroot maatschappelijke context uit die 
periode. In dat opzicht bestond er een wereld van verschil tussen de leidende elite en de 
gewone bevolking. Hofstadter laat goed zien waar deze tegenstellingen toe leidden. Zo 
stelt hij dat “the style of a church or sect is to a great extent a function of social class, 
and the forms of worship and religious doctrine congenial to one social group may be 
uncongenial to another. The possessing classes have usually shown much interest in 
rationalizing religion and in observing highly developed liturgical forms. The 
disinherited classes, especially when unlettered, have been more moved by emotional 
religion; and emotional religion is at times animated by a revolt against the religious 
style, the liturgy, and the clergy of the upper-class of the church, which is at the same 
time in revolt against the aristocratic manners and morals. Lower-class religions are 
likely to have apocalyptic or millenarian outbursts, to stress the validity of inner 
religious experience against a learned and formalized religion, to simplify liturgical 
forms, and to reject the idea of a learned clergy, sometimes of any professional clergy 
whatsoever.”634 

                                         
629 Bishop, The Big Sort, p. 113. 
630 Bishop, The Big Sort, p. 113. 
631 Kaplan, Esther (2004) With God on their Side: George W. Bush and the Christian Right. New York/London: The New Press, 
p. 25. De bekendste new born Christian uit deze stroming is ongetwijfeld president George W. Bush. 
632 Cox, Fire From Heaven, p. xv. 
633 Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life. 
634 Hofstadter, Anti-intellectualism in American Life, p. 56. 
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  Hofstadter concludeert verder dat iedere volgende Awakening radicalere 
kerkgenootschappen voortbracht dan de voorafgaande. Zo worden achtereenvolgens de 
puriteinen en de presbyterianen afgelost door de methodisten als grootste protestantse 
gemeenschap en worden die vervolgens weer opgevolgd door de Southern Baptist 
Convention. Hofstadter laat verder zien dat telkens als een religieuze beweging respectabel 
wordt en bijvoorbeeld een theologische school sticht deze wordt overvleugeld door 
nieuwe, wederom anti-intellectualistische bewegingen, die zich hier tegen afzetten.635 
  Ten slotte gaat Hofstadter uitgebreid in op de belangrijkste actoren binnen de 
verschillende Awakenings. Bij hem ligt daarbij de nadruk op de steeds populistischere 
aanpak van iedere opvolgende beweging. Daarbij onderscheidt hij zich bijvoorbeeld van 
Huntington, die nog wel  aandacht besteedt aan George Grandison Finney (1992-1875), 
als vermeende leider van de Tweede Awakening, maar aan de anti-intellectualistische 
leiders van de Derde Great Awakening, zoals Dwight L. Moody en Billy Sunday (1862-
1935), geen woorden meer vuil maakt. Toch zijn juist deze laatste twee figuren 
interessant omdat zij een aantal nieuwe elementen van religiositeit inbrachten dat van 
groot belang was voor de Amerikaanse culturele identiteit en de manier waarop religie 
een rol speelt in het proces van strategische besluitvorming. 
John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt zien in hun boek De Israel Lobby Moody als 
een van de grondleggers van het zogeheten dispensationalisme. Dit omschrijven zij als 
“een vorm van premillennianisme, dat leert dat de wereld tot de wederkomst van 
Christus een tijd van steeds grotere rampen doormaakt.” Wat deze leer zo belangrijk 
maakt is dat in eerste instantie de terugkeer van de Joden naar Palestina een sleutelrol 
vervult en vervolgens de bescherming van de staat Israel cruciaal is. Moody 
vertegenwoordigde hiermee de opkomst van het zogeheten christelijke zionisme.636 
 
 

4.5.3 De Verlichtings-these 

 
In de 17de eeuw begon de elite interesse te krijgen in de nieuwe wetenschappelijke en 
filosofische ideeën die het tijdperk van de Verlichting inluidden.637 Voor de Verenigde 
Staten wordt daarbij vooral de nadruk gelegd op de ideeën van de Engelse politieke 
denker John Locke zoals beschreven in zijn Two Treatises of Government uit 1689.638 Het is 

                                         
635 Ditzelfde argument zien we ook uitgebreid beschreven en geanalyseerd in Finke, The Churching of America. 
636 Mearsheimer, John J. and Walt, Stephen M. (2007) De Israël Lobby. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, p. 174. 
637 Gemakshalve neemt men de Engelse Glorious Revolution van 1688 als begin van de Verlichting en laat men deze eindigen 
met de Franse Revolutie van 1789. Geografisch gezien ligt het begin van deze cultuurhistorische periode in Engeland 
(eventueel al met Francis Bacon, of anders met John Locke). De Verlichting bereikt haar hoogtepunt in Frankrijk, allereerst 
met Voltaire en vervolgens met Diderot en de Encyclopédisten en ten slotte met Rousseau. De Verlichting eindigde in 
Duitsland met Immanuel Kant. Zie voor een goede introductie op de Verlichting en voor de invloed van de Verlichting op 
het denken in de Verenigde Staten bijvoorbeeld: Outram, Dorinda (1995) The Enlightenment. Cambridge: Cambrigde 
University Press. Zie ook Commager, Henry Steele (2000) The Empire of Reason: How Europe Imagined and America Realized the 
Enlightenment. London: Phoenix Press. 
638 In de literatuur wordt het verlichtingsdenken in de Verenigde Staten vooral teruggevoerd op de ideeën van John Locke. 
Zie hiervoor Hartz, The Liberal Tradition in America. Bernard Bailyn geeft echter aan dat de invloeden op het denken in de 
Verenigde Staten genuanceerder liggen. Zo toont Bailyn in zijn The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge, 
Massachusetts/London, England: The Belknap Press of Harvard University Press aan dat vooral ook andere 



192 
 

niet verwonderlijk dat in de literatuur veel aandacht wordt besteed aan de rol van het 
verlichtingsdenken als fundament voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele 
identiteit. De self-evident truths die in de Onafhankelijkheidsverklaring en in de Grondwet 
waren vastgelegd vormden immers de basis voor „de Amerikaanse droom.‟ Deze 
uitgangspunten waren overduidelijk gebaseerd op ideeën die tot het gedachtegoed van 
de Verlichting behoorden. 
 
Het is vooral de Amerikaanse historicus Louis Hartz die met zijn boek The Liberal 
Tradition in America uit 1952 de nadruk heeft gelegd op het liberale denken in de 
ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit heeft gelegd.639 
  Hartz volgt daarbij de observaties van Alexis de Tocqueville. De Tocqueville stelde dat 
“the great advantage of Americans is that they have arrived at a state of democracy 
without having to endure a democratic revolution; and that they are born equal, instead 
of becoming so.”640 Het is deze situatie van „born equal‟ die Hartz beschrijft als „natural 
liberalism,‟ een situatie die in de Verenigde Staten „de unieke mogelijkheid schiep een 
ideale maatschappij te stichten volgens natuurwetten.‟ Als belangrijk punt voor deze 
nieuwe situatie zag Hartz dat de Verenigde Staten niet geconfronteerd werd met het 
moeizame proces van actie en reactie. Zo stelt Hartz dat „Amerika zich niet op een 
gewelddadige manier hoefde te ontdoen van een feodale klasse en daardoor ook geen 
Robespierre kreeg. Het land kreeg ook geen socialisme omdat iedereen van nature al 
gelijk was.‟641 
  Volgens Hartz gaat het bij natural liberalism niet om een doctrine, om een leer die 
bedacht is, verdedigd moet worden tegen anderen en misschien zelf moet worden 
bevochten, maar om een natural right en een self-evident truth. Of zoals John Dickinson, 
een van de founding fathers, schreef: “[these rights] are created in us by the degrees of 
Providence, which establish the laws of our nature. They are born with us; exist with us; 
and cannot be taken from us by any human power without taking our lives. In short, 
they are founded on the immutable maxims of reason and justice.”642 
Over de invloed van het verlichtingsdenken op de Amerikaanse culturele identiteit valt 
echter een aantal opmerkingen te maken. 
  In de eerste plaats laat Bernard Bailyn zien welke specifieke elementen uit het 
verlichtingsdenken dominant worden in de Verenigde Staten. Het is daarbij niet in 

                                                                                                                                      
verlichtingsauteurs grote invloed hadden op het denken in de Verenigde Staten. Zie verder Lynd, Staughton (1969) 
Intellectual Origins of American Radicalism. London: Faber & Faber. Staughton wijst vooral op de groep denkers die bekend 
kwam te staan als de Dissenters, waarvan Thomas Paine de bekendste vertegenwoordiger was. 
639 Hartz, The Liberal Tradition in America. 
640 Geciteerd in Hartz, The Liberal Tradition in America, p. 35. 
641 Hartz, The Liberal Tradition in America, p. 5. Het is in dit verband ook interessant om te zien hoe de Amerikanen volgens 
deze ideeën tegen de Grondwet aankeken. Bernard Bailyn geeft daarover in zijn klassieke werk The Ideological Origins of the 
American Revolution een belangrijke interpretatie. Zo stelt Bailyn dat volgens de ideeën van natural rights “the word 
“constitution” [is] not, as we would have it, a written document or even an unwritten but deliberately contrived design of 
government and specification of rights beyond the power of ordinary legislation.” De Constitution was zoals John Adams 
stelde, een stamina vitae, het hield het lichaam bij elkaar en zorgde voor een natuurlijk evenwicht, zodat geen van de delen 
overwicht had over de anderen. Het democratische karakter van het liberalisme is daarbij van belang. De relatie tussen de 
staat en het volk ligt namelijk vast. Het volk, het lichaam, is er niet voor de staat. De staat is slechts het frame. De staat is er 
voor het volk. De macht hoort ook niet bij de staat, maar bij het volk en de constitutie is er om de macht van de staat in te 
perken. Zie voor deze interpretatie van de Grondwet in Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, pp. 67-69. 
642 Geciteerd in Hartz, The Liberal Tradition in America, p. 77. 
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eerste instantie de nadruk op de rede die de boventoon voert. Zo wordt liberalisme 
volgens Bernard Bailyn in de Verenigde Staten gezien als de vrijheid om bepaalde 
individuele rechten in de praktijk te brengen. De belangrijkste rechten waar het bij 
„natural liberty‟ om gaat zijn volgens hem „personal security,‟ „personal liberty‟ and „private 
property‟.643 
  Meerdere auteurs wijzen erop dat deze invulling van het verlichtingsdenken in de 
Verenigde Staten niet tot een links liberale ideologie hebben geleid maar vooral het 
fundament hebben gelegd voor conservatisme, traditionalisme en zelfs anti-
intellectualisme. Richard Hofstadter toont bijvoorbeeld aan dat het verlichtingsdenken 
in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk, niet tot gevolg had 
dat men intellectualisme hoog in het vaandel had staan. Integendeel. Volgens Hofstadter 
heeft men wel waardering voor intelligentie in de zin dat het specifieke problemen 
oplost, maar niet voor denken om het denken alleen. De waardering in de maatschappij 
ging dan ook veel meer uit naar de self made businessmen zoals de Vanderbilts dan naar 
intellectuelen.644 
  Het tweede punt is dat de invloed van het verlichtingsdenken op de Amerikaanse 
culturele identiteit niet gezien kan worden als een eenduidig fenomeen. Het 
verlichtingsdenken heeft de verschillen in culturele waarden binnen de Amerikaanse 
samenleving alleen maar versterkt. Gordon S. Wood laat zien hoe het 
verlichtingsdenken de scheiding tussen de elite en de lagere sociale klassen groter heeft 
gemaakt. Zo werden, zoals we hierboven gezien hebben, de meeste leiders uit de 18de 
eeuw zoals vooral Jefferson en Franklin, maar zelfs ook Washington, beïnvloed door 
het anti-religieuze aspect van verlichtingsdenken en is het opvallend dat deze figuren 
zich in die tijd van ethisch reveille nauwelijks uitlieten over godsdienstige zaken.  

 

 De verschillen in invloed van het verlichtingsdenken komen in hoge mate 
overeen met de tegenstellingen die ontstaan tussen de eerste culturele clusters zoals 
Fischer die heeft aangegeven. Zo zien we dat de oorspronkelijke puriteinse elite in het 
Noordoosten en de distressed cavaliers uit het Zuiden de meer wereldlijke en op rede 
gestoelde varianten van het verlichtingsdenken aanhingen, terwijl in de sociaal 
economisch meer achtergestelde regio‟s van het Midwesten en Zuidwesten de typische 
Amerikaanse conservatieve en anti-intellectualistische reactie op het verlichtingsdenken 
de boventoon voerden. 
 
 Het uitgangspunt bij de verschillende stromingen die door het verlichtingsdenken 
zijn beïnvloed blijft echter hetzelfde: Amerika is een uitverkoren land met een specifieke 
Manifest Destiny en aan de waarden die daardoor worden vertegenwoordigd valt niet te 
tornen. Als we naar de invloed kijken van de uitgangspunten van het verlichtingsdenken 
op het buitenlandsbeleid heeft de nadruk vaak gelegen op de invulling van deze ideeën 
door de intellectuele elite van de Verenigde Staten. In de literatuur wordt er echter op 
gewezen dat het verlichtingsdenken in de Verenigde Staten juist ook een conservatieve 
reactie teweeg heeft gebracht. De conservatieve onderstroom is vaak op de achtergrond 
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gebleven.645 Een van de redenen daarvoor is dat de conservatieven uit meerdere 
groeperingen bestonden die het op veel punten niet met elkaar eens waren. 
  Een tweede reden is dat de conservatieven binnen de elite en de politiek lange tijd geen 
stem hadden. John Micklethwait en Adrian Wooldridge stellen hierbij de vraag: “So 
does it make any sense to talk about „American conservatism?”646 Hun antwoord luidt 
bevestigend. Zo schrijven zij dat “first for all its wild tributaries, American conservatism 
clearly has a mainstream. This is the faith that Ronald Reagan and George W. Bush tap 
into so effortlessly. (…) It also has raw political power. It is the faith that gets the 
eccentric army of tax cutters and religious fundamentalists onto the battlefield – and 
onto the same side. (…). The second reason is that the mainstream of American 
conservatism is clearly very different from the mainstream of conservatism 
elsewhere.”647 
  Micklethwait en Wooldridge brengen hier een drietal punten naar voren. Allereerst 
vertegenwoordigt „mainstream conservatism‟ in de Verenigde Staten een belangrijke rol 
in het proces van strategische besluitvorming. 
  In de tweede plaats moeten we beseffen dat de culturele waarden die hiermee gemoeid 
zijn afwijken van die van „conservatism elswhere.‟ 
  In de derde plaats vormen de uitgangspunten van de conservatieven een synthese met 
die van de religieuze fundamentalisten. Deze alliantie krijgt vorm in de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw. Bill Bishop schrijft hierover dat “the groups found they had 
things in common. Libertarians saw as primary the conflict between the individual and 
the state. They distrusted a government that substituted programs for personal 
responsibility and freedom. Christian traditionalists also thought that the country lacked 
discipline and distrusted a government that substituted programs for salvation. (…). 
New York neoconservatives, libertarians, and southern fundamentalists distrusted 
“social engineering” by the state. (…). Finally, libertarians and fundamentalists found 
ready allies in the business wing of the Republican Party, those pressing for smaller, 
cheaper, and less intrusive government.”648 
 
 

4.5.4 De Sociaal-Darwinisme-these 

 
Naast de synthese tussen religie en materialistische motieven kreeg de Manifest Destiny-
these steun uit de hoek van de wetenschap. Zo kwam Herbert Spencer (1820-1903) in 
1851 met de vaak ten onrechte aan Charles Darwin (1809-1882) toegeschreven stelling 
van de „survival of the fittest.‟ Spencer bedoelde hiermee dat net als bij organismen ook 

                                         
645 Zie bijvoorbeeld voor deze conservatieve reactie op het verlichtingsdenken in Veldman, Spierballentaal & Cowboylaarzen. 
Een van de klassieke werken over de ontwikkeling van het conservatieve denken in de Verenigde Staten is Nash, George 
H. (1976, 2008) The Conservative Intellectual Movement in America: Since 1945. Wilmington (Delaware): ISI Books. 
646 Micklethwait, John and Wooldridge, Adrian (2004) The Right Nation: Why America is Different. London: Allen 
Lane/Penguin Books, p. 340. 
647 Micklethwait, The Right Nation, pp. 341-342. 
648 Bishop, The Big Sort, p. 113. 
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voor staten een rangorde is aan te geven in ontwikkeling en dat de hoger ontwikkelde 
landen zullen overblijven.649 
  De evolutietheorie van Charles Darwin stuitte in eerste instantie op verzet in het 
orthodox protestantse kamp, maar naarmate meer en meer gerenommeerde 
wetenschappers de ideeën van Spencer en Darwin omarmden, werd het Sociaal-
Darwinisme een van de leidende stromingen achter de vermeende lotsbestemming van 
de Verenigde Staten. Zo kwam bijvoorbeeld Arnold Guyot van de universiteit van 
Princeton in het midden van de 19de eeuw met het idee dat ieder continent een bepaald 
einddoel had en dat het Noord-Amerikaanse continent het eindstadium van de 
menselijke beschaving was.650 
  In de zuidelijke staten werd de leer van Darwin verder misbruikt om de slavernij te 
rechtvaardigen.651 Historici als George Bancroft en John Fiske gebruikten de 
uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme eveneens om duidelijk te maken dat de 
loop van de geschiedenis op logische wijze haar hoogtepunt had gevonden in de 
Angelsaksische beschaving die op het Noord-Amerikaanse continent tot volle wasdom 
was gekomen.652 
  Richard Hofstadter wijst vooral op de ideeën van William Graham Sumner (1840-
1910). Sumner was in de 19de eeuw de meest invloedrijke vertegenwoordiger van het 
Sociaal-Darwinisme en verbonden aan de universiteit van Yale. Hofstadter schrijft dat 
“Sumner‟s synthesis brought together three great traditions of western capitalist culture: 
the Protestant ethic, the doctrines of classical economics, and Darwinian natural 
selection.”653 In het denken van Sumner zien we de meest radicale variant van het 
libertijnse economische denken terug. Sumner was een uitgesproken voorstander van 
een compromisloze laissez-faire benadering. Overheidsingrijpen, op welke manier dan 
ook, verafschuwde hij en stond zijns inziens haaks op de natuurlijke selectie die zorgt 
voor de beste resultaten. 
  In de 19de en begin twintigste eeuw kreeg het Sociaal-Darwinisme steeds radicalere 
trekken. Vanuit de traditionele, vooral Angelsaksische, bevolkingsgroepen ontstond 
protest tegen het principe dat „the huddled masses‟ maar ongestoord naar Amerika moesten 
kunnen trekken. 
  Typerend voor de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme was bijvoorbeeld Our 
Country uit 1885 van Dominee Josiah Strong. In dit werk wordt expliciet aangegeven dat 
„het Angelsaksische ras was voorbestemd om andere etnische groeperingen te leiden.‟ 
Strong geloofde dat “to be a Christian and a Anglo-Saxon and an American (…) is to 
stand at the very mountain of privilege.”654 
  In de politiek kreeg deze reactionaire nativist-beweging een stem via de zogeheten 
Know-Nothing partij.655 Het uitgangspunt hierbij was dat er - helemaal los van de 

                                         
649 Hofstadter, Social Darwinism in American Thought. 
650 Beliles, America‟s Providential History, pp. 11-18. 
651 Zie hiervoor bijvoorbeeld in Hofstadter, Social Darwinism in American Thought. 
652 Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, p. 32. 
653 Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, p. 51. 
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Information Agency, p. 22. 
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historische claims - een rangorde was aan te brengen in de verschillende etnische 
groeperingen. Bovenaan de piramide stonden de Angelsaksische bevolkingsgroepen en 
daaronder kwamen de Fransen, de Italianen en de Spanjaarden. De Ieren bijvoorbeeld 
stonden daar weer onder omdat zij van Keltische - en niet van Angelsaksische - afkomst 
waren. Andere niet-West-Europese immigranten, zoals Slaven, Semieten en Aziaten, 
stonden helemaal onderaan in de rangorde. 
  De racistische tendensen binnen de Americanization Movement kwamen het meest 
expliciet naar voren in het werk van Madison Grant (1865-1937). Met de publicatie van 
The Passing of the Great Race uit 1916, werd Grant de belangrijkste vertegenwoordiger van 
de Immigration Restricting League. Deze stroming stelde dat door de stroom van nieuwe 
migranten met „inferieure rassenkenmerken,‟ zoals de Slavische volken uit Oost-Europa 
de „zuiverheid van de pure Brits-Protestantse cultuur niet gehandhaafd kan worden.‟ 
Grant en zijn medestanders stond dan ook voor het (selectief) sluiten van de grenzen 
voor nieuwe migranten. Een besluit dat inderdaad in 1924 werd genomen met de 
Immigration Act.656 
 
Onmiskenbaar heeft het Sociaal-Darwinisme een slechte naam gekregen door het 
onverholen racistische element dat deze theorie kreeg ten tijde van het nazisme in de 
20ste eeuw. Helaas zijn deze elementen niet vreemd aan de manier waarop in de 
Verenigde Staten vooral door fundamentalistisch christelijke groeperingen inhoud 
wordt gegeven aan het idee van de speciale rol die de Verenigde Staten spelen op het 
wereldtoneel. Ik zal in het afsluitende hoofdstuk laten zien dat we deze extreme variant 
van het universalistische denken dan ook terugzien in het proces van strategische 
besluitvorming tijdens de War on terror. 
 
 

4.5.5 Conclusies en Kanttekeningen bij de Manifest Destiny-these 

 
We kunnen een aantal conclusies trekken uit de ontwikkeling van de religiositeit in de 
Verenigde Staten en de gevolgen die dit heeft voor de ontwikkeling van de nationale 
Amerikaanse culturele identiteit en het proces van strategische besluitvorming. 
  In de eerste plaats kunnen we stellen dat het niet zozeer de elite, maar veeleer de grote 
massa kolonisten en latere immigranten was die de belangrijkste stempel op de 
Amerikaanse religiositeit en de Amerikaanse normen en waarden die daaruit 
voortkomen hebben gedrukt. 
  In de tweede plaats moeten we zien dat de opeenvolgende Great Awakenings een grote 
scheiding teweeg hebben gebracht in de Verenigde Staten over hoe enerzijds de 
traditionele elite van tenminste drie van de eerste belangrijke Brits-protestantse 
kolonisatiegolven, namelijk de puriteinen, de quakers en de elite uit Virginia, over religie 
dacht en hoe de grotere massa kolonisten in vooral de frontier-gebieden met religie bezig 
was. 

                                         
656 Zie in Meister, Race and Ethnicity in Modern America, pp. 41-44. 
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  De consequentie hiervan is dat we volgens Johnson kritische kanttekeningen moeten 
plaatsen bij de ideeën van auteurs als Sacvan Bercovitsch, James Morone en vooral ook 
Samuel P. Huntington om de religieuze culturele identiteit te verankeren in de Brits-
protestantse en vooral puriteinse culturele traditie. Dat wil niet zeggen dat de invloed 
van religie onbelangrijk is in het proces van de ontwikkeling van de Amerikaanse 
culturele identiteit en strategische besluitvorming. Wat we wel moeten doen is de 
uitspraak „in the end were all Puritans‟ te relativeren.657 
  Religiositeit ontwikkelt zich in de derde plaats ook niet volgens een eenduidig lineair 
proces. Zo transformeren de opeenvolgende Awakenings de Verenigde Staten weliswaar 
tot een christelijke natie, maar terwijl de traditionele christelijke gemeenschappen, zoals 
de puriteinen, de presbyterianen en de episcopalen in het Noordoosten in hun 
geloofsovertuiging overwegend steeds rationeler en wereldlijker worden, wordt de 
grassroot-invulling van religie in de oude frontier-regio‟s van het Midwesten en Zuidwesten 
steeds anti-intellectualistischer, emotioneler en evangelistischer. De breuken bleven niet 
alleen beperkt tot de scheidslijnen tússen de oude religieuze gemeenschappen en hun 
bijbehorende culturele clusters. Ook bínnen deze gemeenschappen vinden scheuringen 
plaats waarbij delen van de gemeentes de nieuwe weg van meer fundamentalistische 
religiositeit insloegen en anderen juist een wereldlijke invulling van religie nastreefden. 
De eerder aangehaalde scheuring binnen de quaker-gemeenschap is hiervan een 
voorbeeld; een deel van de quakers richtte zich op een rationele en liberale invulling van 
het geloof, terwijl de andere fractie juist het voortouw nam binnen de meer 
evangelistischere stromingen die in de 19de eeuw dominant werden.658 Ook binnen de 
niet-protestants-christelijke groeperingen vinden dergelijke scheidingen der geesten 
plaats. Zo zien we zowel binnen de katholieken als binnen de joodse gemeenschap in de 
loop der tijd verdergaande verwijdering plaatsvinden tussen de meer religieus liberale en 
de meer conservatieve stromingen.659 
  De vierde conclusie is dat het idee van Providential History zich heeft ontwikkeld van het 
uitgangspunt dat de Verenigde Staten een promised land zijn tot het idee dat de Verenigde 
Staten het recht en zelfs de plicht hebben om als crusader state op te treden. Dit verschil 
in de invulling van de christelijke lotsbestemming bij de formulering van 
buitenlandsbeleid is het centrale punt in het boek Promised Land, Crusader State van 
Walter McDougall. McDougall stelt dat de puriteinen van het Oudtestamentische idee 
uitgingen dat zij een verbond of een convenant hadden met God. Amerika was binnen dat 
idee het nieuwe promised land. Centraal hierbij staat het idee dat de Verenigde Staten 
„exceptioneel‟ zijn en als zodanig daar ook bepaalde rechten aan kunnen ontlenen waar 
het gaat om expansie op het eigen continent. De strategische besluitvorming ten aanzien 
van buitenlandsbeleid krijgt volgens McDougall echter meer en meer een 
Nieuwtestamentische invulling. Deze invulling markeert volgens hem een overgang van 
een promised land naar een crusader state.660 
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  In de vijfde plaats loopt de overgang in uitgangspunten die dominant worden in het 
buitenlandsbeleid in grote mate parallel met de verandering van de christelijke culturele 
identiteit in de Verenigde Staten van puriteins, presbyteriaans en anglicaans naar een 
dominant grassroot-evangelistische culturele identiteit, zoals vertegenwoordigd door de 
christelijke gemeenschappen als de Southern Baptist Church, de pinkstergemeenschappen 
en de jehova-getuigen. Wat we hier zien is dat deze stromingen hun invulling van de 
Goddelijke lotsbestemming van de Verenigde Staten dominant weten te maken binnen 
het proces van strategische besluitvorming. 
  In de zesde plaats zien we hoe vooral de populistische versies van het 
verlichtingsdenken alsmede van de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme de 
boventoon gingen voeren. 
  In de zevende plaats zien we in de ontwikkeling van deze ideeën over een Manifest 
Destiny van de Verenigde Staten grote verschillen binnen, maar vooral ook tussen de 
dominante culturele clusters. Zo bleven de meer intellectuele varianten van het 
verlichtingsdenken en de gaandeweg ook meer rationele en wereldlijke 
geloofsinvullingen vooral het domein van de elites in de traditionele koloniën van de 
Noordoostkust. De evangelistische varianten van religiositeit en de populistische 
invulling van door het verlichtingsdenken opgekomen invulling van culturele 
basisassumpties als individualisme en daaraan gerelateerde begrippen als privé-bezit 
trokken mee met de exodus van mensen die in de achttiende eeuw en negentiende eeuw 
het achterland van de nieuwe koloniën introkken op zoek naar nieuwe 
vestigingsplaatsen. 
  In achtste plaats kunnen we zien dat de ideeën over lotsbestemming, de impliciete 
grootsheid van de Verenigde Staten en de morele superioriteit van haar culturele 
identiteit de laatste decennia manifester zijn dan ooit en een „raw political force‟ zijn 
geworden. Of zoals Stephen Bates stelt in zijn boek God‟s Own Country: “It is these born-
again Christians and their vociferous leaders who have become increasingly politically 
engaged and organized in US politics in recent years, and hence influential beyond their 
own church doors.”661 
  Ten slotte is de conclusie dat beleidsmakers deze „raw polical force‟ hebben weten te 
mobiliseren en de legitimiteit van hun optreden aan de in brede lagen van de bevolking 
aanwezige steun voor de achterliggende ideeën te danken hebben. De invloedrijke 
politieke analist Kevin Philips gaat zelfs zover dat hij de Verenigde Staten in zijn boek 
met de gelijknamige titel een „theocracy‟ aanduidt. Philips schrijft dat “in its recent 
practice, the radical side of U.S. religion has embraced cultural antimodernism, war 
hawkishness, Armageddon prophecy, and in the case of conservative fundamentalists, a 
demand for government by literal biblical interpretation.”662 Daarbij komt dat deze 
beleidsmakers niet schromen om hun claim op Amerikaanse hegemonie kracht bij te 
zetten. Zo beschrijft Robert Kagan in zijn studie Dangerous Nation niet alleen dat de 
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Verenigde Staten altijd een expansionele buitenlandse politiek heeft gevoerd, maar ook 
dat het land daar het morele recht op heeft.663 
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5 De Verschillende Theses van de Ontwikkeling van de 
Amerikaanse Culturele Identiteit en de Invulling van 
Culturele Kerndimensies 

 

5.1 Inleiding 

 
 De in het voorafgaande hoofdstuk behandelde theses over het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit leveren allemaal een bijdrage aan de verklaring voor de 
manier waarop in de Amerikaanse culturele identiteit invulling wordt gegeven aan 
culturele kerndimensies. Die invulling staat in dit volgende hoofdstuk centraal. Ik zal me 
daarbij, zoals in hoofdstuk drie aangegeven, beperken tot die kerndimensies die mijns 
inziens een belangrijke rol hebben gespeeld in het proces van strategische 
besluitvorming tijdens de aanloop en het verloop van de War on terror. 
 
 

5.2 Individualisme versus In-Group Collectivisme en Individualisme 
versus Institutioneel Collectivisme 

 
De extreem hoge score op individualisme wordt als typerend kernelement van de 
Amerikaanse culturele identiteit genoemd. Deze kerndimensie wordt in de literatuur 
vaak toegewezen aan de invloed van het puritanisme. Zo leggen Trompenaars en 
Hampden-Turner in hun Building Cross-Cultural Competence een verband tussen de 
puriteinen en individualisme. Ook Philippe D‟Iribarne verklaart in zijn klassieke werk 
Eer, Contract en Consensus de door hem gevonden individualistische trekken binnen 
Amerikaanse organisaties vooral uit de „erfenis van vrome kooplieden.‟664 
  De relatie tussen individualisme en de puriteinse culturele erfenis vraagt echter om een 
nuancering. In meerdere studies wordt aangetoond dat de orthodoxe puriteinse 
uitgangspunten niet gericht zijn op het individu en individuele vrijheden, maar eerder op 
de groep en op sociale controle op het doen en laten van de groepsleden. Zo schrijft 
Perry Miller in zijn boek The Puritans dat “Puritanism was not only a religious creed, it 
was a philosophy and a metaphysic; it was an organization of man‟s whole life, 
emotional and intellectual, to a degree which has not been sustained by any 
denomination stemming from it.”665 
  Om een duidelijker beeld te schetsen van de relatie tussen individualiteit en het 
puritanisme is het van belang nog eens nauwgezet naar de uitgangspunten van dit geloof 
te kijken. Zo moeten we het karakteristieke beeld dat hoort bij de Reformatie, namelijk 
dat de relatie tot God uiteindelijk een persoonlijke ervaring is - en dat de hoge mate van 
individualiteit in de Verenigde Staten hierop is terug te voeren - met betrekking tot het 
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puriteinse geloof van Wintrop en zijn volgelingen nuanceren. Bij de puriteinen was het 
helemaal niet het individu dat zich kon beroepen op een persoonlijke band met God. 
Dat God een individu als uitverkorene zag werd bovendien pas officieel als dat ook zo 
door de eerdere uitverkorenen, de saints, werd erkend. Het laat zich raden dat afwijkend 
gedrag, zeker waar het ging om de interpretatie van de Bijbel allerminst op prijs werd 
gesteld. 
  Individualisme was evenmin het uitgangspunt in sociale relaties bij de puriteinse elite. 
De basis voor de sociale verhoudingen was bij hen juist terug te vinden in de familie. Of 
zoals Cotton Mather in 1699 zei: “Well-ordered families naturally produce a Good Order 
in other Societies.”666 
  Edmund S. Morgan beschrijft in zijn boek The Puritan Family het belang van de 
familiebanden in de puriteinse gemeenschap. Zo waren de saints in veel gevallen 
natuurlijk de vaders binnen een familie. Zij waren weliswaar uitverkoren door God, 
maar voor hen gold eveneens dat zij de verantwoordelijkheid hadden voor het zielenheil 
van hun familieleden. Morgan beschrijft dat binnen de familiestructuur een bijna 
paranoia houding bestond tussen de uitverkoren vaders en hun familieleden. Hoe de 
familieleden op het rechte pad te houden, was de cruciale opgave voor het hoofd van 
iedere familie. De manier waarop dat gebeurde was door voortdurende disciplinering en 
door scholing. Over inhoud van het goede dat er goedschiks dan wel kwaadschiks 
ingestampt diende te worden, bestond geen verschil van mening; dat was Gods woord. 
Over het doel van het in de praktijk van het goede bestond eveneens geen misverstand: 
het ultieme doel was om Gods genade te ontvangen.667  
  Zichzelf en de leden van de familie of de gemeenschap op het rechte pad houden was 
des te lastiger omdat de individuele mens niet kon weten wat door God van hem of 
haar werd verwacht. Bovendien was de mens in principe bereid het slechte te volgen. 
Het zielenheil van de mens stond daarbij voortdurend bloot aan verleiding. Verleiding 
was een permanent gevaar en vertegenwoordigde een enorme kracht. Het was immers 
Satan zelf die bij voortduring probeerde het individu te verleiden tot het slechte. Daarbij 
moest vooral worden opgepast voor de helpers van Satan die de godsvruchtige 
gelovigen, waarvan „het vlees zwak was,‟ probeerden te verleiden. Die helpers waren 
niemand minder dan de Indianen. 
  Jeremy Rifkin toont in zijn boek The European Dream aan dat de belangrijkste schakel in 
het ontwikkelen van het idee over de mens als individu - en het individualisme dat daar 
uit voortkomt - te maken heeft met de relatie die de mens heeft gehad ten aanzien van 
de natuur. Hij laat zien dat voor de meeste Europeanen de natuur tot ver in de late 
Middeleeuwen overweldigend was. De natuur was niet alleen in directe zin bedreigend, 
ook figuurlijk was er de tegenstelling tussen de mens in zijn natuurlijke, dierlijke staat en 
de mens die controle had over die instinctieve driften.668 Maar waar in Europa de natuur 
aan het einde van de 17de eeuw grotendeels verdwenen was, bepaalde de „wildernis‟ 
grotendeels de leefwereld van de kolonisten op het Noord-Amerikaanse continent. Die 
„wildernis‟‟ stond voor de verleiding van de natuurlijke driften. Controle over de natuur 
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stond voor controle over het eigen zelf. Puriteinen waren dan ook niet één met de 
natuur of zochten harmonie met de natuur; de natuur was er om overheerst te worden. 
Concessies aan de natuur zijn volgens dat uitgangspunt eerder een teken van zwakte dan 
van kracht. De nog altijd bestaande houding van Amerikanen dat respect voor de 
natuur en duurzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen overbodig is, valt ook 
deels terug te voeren op het idee dat controle en beheersing van de natuur een hoger 
doel dient.669 
  Ziauddin Sardar en Merryl Wyn Davies geven in hun boek American Dream, Global 
Nightmare eveneens aan hoe de letterlijke vernietiging van de natuur bij de puriteinen 
staat voor controle over de eigen wildheid. Dit uitgangspunt van strijd met de natuur 
heeft volgens Sardar ook de houding van de puriteinen ten opzichte van de Indianen 
beïnvloed. Zo stellen zij dat de verpersoonlijking van de wildernis de Indiaanse 
bevolking was. De Indianen waren de vleesgeworden wildheid en derhalve ook de 
vleesgeworden verlokking. In uiterste instantie was het beter de wildernis niet alleen te 
temmen maar te vernietigen. Dit gold ook voor de Indianen. Sardar en Davies stellen 
daarmee dat de uitdrukking „the only good Indian is a dead Indian‟ de laatste 
bescherming is tegen de eigen vleselijke lusten. 
  De houding van de Amerikanen ten opzichte van de vijand krijgt in deze context wel 
een heel wrange Bijbelse betekenis mee: alleen de dode vijand staat garant voor het 
behoud van het zielenheil van de Amerikaanse soldaat.‟670 
 
De als typisch voor de Verenigde Staten geldende koppeling tussen individualiteit en 
individuele vrijheid is evenmin direct terug te voeren op de puriteinse culturele erfenis. 
Christopher Hilton wijst er op dat “het natuurlijk aantrekkelijk is om de Amerikaanse 
voorvaderen te zien als mannen met hoge hoeden en vaste en rechtschapen 
overtuigingen die over de oceaan waren gevaren om met blote handen een nieuwe 
maatschappij op te bouwen waar een ieder welkom is en een ieder de kans krijgt om een 
nieuw leven te beginnen.” De waarheid is echter dat volgens hem dat beeld niet opgaat 
voor de puriteinen. Wat zij wilden was het tegendeel van individuele vrijheid. Hilton 
wijst erop dat “het ideaal was dat hun eigen vorm van universalisme en fanatisme 
absoluut zou regeren achter de palissade en de basis zou vormen voor morele waarden 
en normen en beleidsuitgangspunten.”671 
  Democratie, zo‟n ander vermeend grondbeginsel binnen de Amerikaanse culturele 
identiteit, dat meestal in één adem wordt genoemd met individuele vrijheid, stond 
evenmin hoog in het vaandel van de puriteinse elite. Zo stelde Winthrop bijvoorbeeld 
dat “if we should change from a mixed aristocracy to mere democracy, first we should 
have no warrant in scripture for it: for there was no such government in Israel (...) A 

                                         
669 Het Amerikaanse fenomeen van de great outdoors, zoals het maken van overlevingstochten, en het jagen op groot wild, is 
er eerder een uiting van dat men de natuur de baas is dan van het zoeken naar harmonie met de natuur. Het overwinnen en 
beheersen van de natuur en de neiging om controle over de natuur en de natuurlijke hulpbronnen als vanzelfsprekend te 
beschouwen, speelt ook een rol in de opstelling van de Verenigde Staten ten aanzien van internationale verdragen die ten 
doel hebben de gevolgen van het menselijk ingrijpen in het natuurlijk evenwicht aan banden te leggen, zoals de Kyoto-
accoorden. Zie hiervoor bijvoorbeeld in Van der Wurff, Richard (1997) International Climate Change Politics: Interests and 
Perspectives. Amsterdam: Faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen. 
670 Zie in Sardar, American Dream Global Nightmare, pp. 32-43. 
671 Hilton, Mayflower, p. 215. 
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democracy is, amongst civil nations, accounted the meanest and worst of all forms of 
government. [To allow it would be] a manifest breach of the 5th Commandment.”672 
  Ook was vrijheid van godsdienst niet het uitgangspunt van de puriteinen. De 
puriteinen die vertrokken uit Engeland om vrij te zijn in de uitoefening van hun eigen 
geloofsovertuiging probeerden van het begin af aan hun geloofsovertuiging op te leggen 
aan alle andere inwoners. Leden van andere sekten werd het recht ontnomen om uiting 
te geven aan hun geloof. Dat ging zo ver dat een aantal quakers zelfs tot de doodstraf is 
veroordeeld. Een straf die in een aantal gevallen ook ten uitvoer is gebracht.  673 
Stemrecht was eveneens slechts toebedeeld aan mannen die de puriteinse versie van het 
protestantse geloof beleden. 
  Dat het beeld van onverdraagzame en dogmatische puriteinen ook bij de andere 
kolonisten heerste, mag wel blijken uit het belang dat door bijvoorbeeld Thomas 
Jefferson en zijn aanhangers werd gehecht aan het Eerste Amendement op de 
Grondwet. In dit Amendement was vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
godsdienst vastgelegd. Anders dus dan dat dit Amendement uit de koker van de 
puriteinen voortkwam, was het juist bedoeld om hun culturele traditie van intolerantie 
in te perken. 
  David Hackett Fischer geeft in zijn Albion‟s Seeds aan dat de puriteinen de juiste 
invulling van individualisme en individuele vrijheid zagen als „ordered liberty.‟ Deze vorm 
van vrijheid bestond volgens Hackett Fischer uit vier bestanddelen: de eerste invulling 
was een collectieve invulling van vrijheid met als doel het goede tot stand te laten 
komen of in stand te houden. Dit uitgangspunt kon samengaan met het inperken van 
individuele vrijheden. Als dus de vrijheid van of de waarden waarvoor Amerika staat op 
het spel staan, zijn maatregelen gerechtvaardigd om individuele vrijheden in te perken. 
  De tweede manier waarop men in New England over vrijheid sprak was als dat begrip in 
het meervoud gebruikt werd als “liberties” rather than “liberty.” In de puriteinse 
culturele traditie had niet iedereen dezelfde „liberties‟. Zo geeft Hackett Fischer aan dat 
sommige vrijheden aan alle mannen werden toegekend, anderen alleen aan vrije mannen 
en weer anderen alleen aan „gentlemen‟. Aan sommigen, zoals aan de Indianen, werden in 
het geheel geen rechten toegekend. 
  De puriteinen gebruikten het begrip vrijheid ook op een derde manier. Deze derde 
manier gaf volgens Fischer inhoud aan het begrip “soul liberty” or “Christian liberty.” 
Deze vorm van vrijheid kan omschreven worden als de vrijheid om het goede te denken 
en te doen. Het gaf daarbij zeker geen vrijbrief om zelf inhoud te geven aan die vrijheid. 
Het goede stond immers al vast en was te lezen in de Bijbel. Het goede kon wel geleerd 
en geïnstitutionaliseerd worden door scholing en opvoeding. Er waren van het begin af 
aan duidelijke ideeën over hoe de self-evident truths moesten worden ingevuld. Een andere 
invulling stond al snel voor un-American conduct en dat moest en mocht op alle mogelijke 
manieren worden tegengegaan. 

                                         
672 Geciteerd in Life and Letters of John Winthrop (Boston, 1869), vol. ii, p. 430. 
673 Zie hiervoor onder andere in Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, pp. 35-40. Zie ook in Morone, Hellfire 
Nation, pp. 68-72. 
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  De vierde manier om inhoud te geven aan het begrip individuele vrijheid was volgens 
Fischer dat men de vrijheid, het recht en zelfs de morele plicht had om in te grijpen als 
de vaststaande waarden en normen werden overtreden. 
  Het is interessant om te zien hoe deze vier vrijheden integraal terugkomen in de four 
freedoms zoals die door president Franklin Roosevelt werden gedefinieerd en als richtlijn 
golden voor zijn buitenlandsbeleid.674 Duidelijk mag verder zijn dat deze richtlijnen voor 
beleid niet bij Roosevelt ophielden, maar terugkomen in het strategische 
besluitvormingsproces tijdens The War on terror. 
 
Fischer wijst er op dat de distressed cavaliers een speciale invulling hadden van het begrip 
individualisme. Individualisme en individuele vrijheid bestond er bij deze elite uit 
Virginia uit dat „sommigen het recht hadden om te regeren over anderen.‟ Deze 
uitgangspunten ten aanzien van individuele vrijheid zien we terug in de ideeën die 
bijvoorbeeld Thomas Jefferson had over democratie. In zijn ogen was democratie zeker 
niet hetzelfde als het recht van een ieder om mee te beslissen. Sterker nog: Jefferson was 
duidelijk bevreesd voor - zoals hij dat zelf uitdrukte - „de dictatuur van de massa.‟ 
  De begrippen individuele vrijheid en democratie die als kernbegrippen van de 
Amerikaanse culturele identiteit gelden moeten we dan ook in de juiste context plaatsen. 
Het uitgangspunt dat die rechten voor iedereen golden, gaat zeker niet op. Na de 
ondertekening van de Grondwet was stemrecht alleen toegestaan aan blanke 
Amerikanen die bovendien konden aantonen dat ze bezit hadden. Het kiesstelsel was 
ook zo georganiseerd dat er geen sprake was van directe democratie, maar dat 
kiesmannen de verantwoordelijkheid kregen om de president aan te stellen. 
 
Op de invulling van het begrip individuele vrijheid zoals de distressed cavaliers dat slechts 
voor een beperkte groep definieerden en geheel onthielden aan Indianen en de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep werd door andere kolonisten kritiek geuit. 
Vooral de quakers namen daarbij het voortouw. Zo stelde John Woolman, een 
vooraanstaande quaker-voorganger, in een preek uit 1757 dat “men having Power too 
often misapplied it; that though we made Slaves of the Negroes, and the Turks made 
Slaves of the Christians, I believed that Liberty was the natural Right of all Men 
equal.”675 In hun opvatting over individualisme weken de quakers eveneens af van de 
puriteinen. 
  Waar de puriteinen de orthodoxe calvinistische leer van predestinatie aanhingen, 
gingen de quakers uit van een persoonlijk band van het individu met God. Deze 
houding, die het zoeken naar the Inner Light werd genoemd, was cruciaal voor de quaker-
opvattingen en werd tot in de uiterste consequentie nageleefd. Zo bracht het geloof dat 
het bestaan van God door een ieder individueel en op zijn eigen wijze kon worden 
ervaren met zich mee dat de quakers geen enkele vorm van christelijk dogma 
accepteerden. Zelfs de Bijbel werd niet gezien als het ultieme bewijs van Gods woord. 

                                         
674 Fischer, Albion‟s Seed, pp. 199-205. 
675 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 33. 
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Het uitgangpunt van vrijheid was, zoals William Penn dat omschreef, „liberty of 
conscience.‟676 
  Daniel Boorstin schrijft over de invulling van individualisme bij de quakers dat “no 
Christian sect was more insistent on a belief in equality.”677 Het is volgens Boorstin deze 
invulling van individualisme, gelijkheid en vrijheid die het meest overeenkomst met de 
waarden die over het algemeen aan de Amerikaanse invulling van deze begrippen wordt 
toegekend.678 
 
Bij de groep kolonisten van de vierde kolonisatiegolf stond individuele vrijheid 
eveneens in hoog aanzien. Voor deze groep betekende dat allereerst dat men zijn eigen 
boontjes moest doppen. Individualisme staat bij deze kolonisten vooral voor controle 
hebben over de omstandigheden. Dit is het idee dat individualisme in dienst staat van 
self-reliance. Vooral dit laatste punt heeft enorme invloed op de ontwikkeling van de 
culturele identiteit van de Verenigde Staten. Typerend is in dat verband het advies dat 
de moeder van de latere president Andrew Jackson (1767-1845) aan haar zoon gaf: 
“Andrew, never tell a lie, nor take what is not your own, nor sue anybody for slander, 
assault and battery. Always settle them cases yourself.”679 
  Typerend voor de vorm van individuele vrijheid was dat de groep Schots-Ierse 
kolonisten een centraal gezag nauwelijks accepteerden. Fischer omschrijft deze 
mentaliteit als “an exceptionally strong sense of self-sovereignty.”680 De uitdrukking, die 
over was gekomen uit de Schotse grensgebieden, was dat “every man should be a sheriff 
on his own heart.”681 Deze houding werd door de andere backwoodsmen ten opzichte van 
de centrale overheid overgenomen en komt goed naar voren in een uitspraak van de 
inwoners van Mecklenberg County in North Carolina in 1768: “We shall ever be more 
ready to support the government under which we find the most liberty.”682 Deze 
houding is eveneens terug te vinden in de traditie van uiterst anti-federale standpunten 
die door vele Amerikanen werd beleden. 
  Een groot aanhanger van deze manier van denken was bijvoorbeeld Patrick Henry 
(1736-1799), een vooraanstaand advocaat van Schots-presbyteriaanse afkomst uit het 
Virginia van de 18de eeuw. Henry hield in zijn vele geschriften keer op keer een tirade 
tegen de invloed van een centraal gezag en toonde zich een groot voorstander van de 
ideologie dat de staat zo min mogelijk invloed moest hebben. Henry was ook een van 
degenen die een felle campagne voerden tegen de invoering van de Constitutie. Hij 
vond dat de overheid daarin een veel te grote rol kreeg toebedeeld. 
  Een andere consequentie van de invulling van het begrip individuele vrijheid zoals die 
door de Schots-Ierse kolonisten werd uitgedragen is het libertijnse principe van „elbow 
room‟ en „natural freedom.‟ Het idee daarbij is dat gedachten vrij staan en men mag doen en 
laten wat men wil zolang er niemand mee geschaad wordt of zolang de ander er mee 

                                         
676 Zie voor deze interpretatie van liberty of conscience in Fischer, Albion‟s Seed, p. 202. 
677 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 33. 
678 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 33. 
679 Fischer, Albion‟s Seed, p. 765. Andrew Jackson was de zevende president van de Verenigde Staten tussen 1829 en 1837. 
680 Fischer, Albion‟s Seed, p. 765. 
681 Fischer, Albion‟s Seed, p. 765. 
682 Fischer, Albion‟s Seed, p. 777. 
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instemt. De puriteinen kennen dit begrip van „natural freedom‟ eveneens, maar geven juist 
aan dat men moet proberen de natuurlijke driften die dat met zich meebrengt te 
onderdrukken. 
 
Bijna alle auteurs die zich bezighouden met de Amerikaanse culturele identiteit 
verklaren de enorm hoge score voor individualisme van de Amerikanen mede uit de 
specifieke context van de frontier.683 Francis Fukuyama beschrijft de invulling van 
individualisme in zijn boek Trust als „kiezen voor jezelf,‟ „opkomen voor jezelf,‟ en „je 
eigen weg gaan.‟ Fukuyama maakt duidelijk dat deze begrippen niet als negatief wordt 
gezien. Integendeel: individualisme is juist om trots op te zijn, het duidt op creativiteit, 
ondernemerschap, leiderschap en de wil om niet te buigen voor autoriteit.684 Hoe 
Amerikanen deze vorm van individualisme cultiveren wordt goed verwoord door een 
uitspraak van de onafhankelijke presidents-kandidaat Ross Perot uit de 
verkiezingscampagnes van 1992 en 1996. Perot zei dat “eagles don‟t flock; you have to 
find them one at a time.”685 
 
Een van de meest opvallende punten is dat het individualisme van de Amerikaanse 
samenleving door de toevoer van verschillende etnische groeperingen niet lijkt te zijn 
aangetast. In de literatuur worden hiervoor verschillende redenen aangevoerd. 
  In de eerste plaats kwamen veel immigranten als eenling of slechts met de eigen 
gezinsleden. Diepgewortelde historisch gegroeide collectiviteit had men in veel gevallen 
gedwongen of vrijwillig achtergelaten. 
  In de tweede plaats speelt mee dat individualisme juist de opstelling was die men van 
immigranten verwachtte. Die dwang om zich aan te passen werd al verwoord door 
president George Washington. Washington stelde dat “the bossom of America is open 
(…) to the oppressed and persecuted of all nations and religions.” Maar Washington 
verbond daar wel een voorwaarde aan: “Let them come not in clannish groups but as 
individuals, prepared for intermixture with our people.”686 Øverland stelt dat juist door 
de dwingende kracht van het dominerende Amerikaanse credo het vermeende 
pluralisme van de Verenigde Staten kan worden genuanceerd. Hij betoogt dat de armere 
immigranten naar de Verenigde Staten waren gekomen om hun levensomstandigheden 
te verbeteren. In die zin pasten zij zich probleemloos aan bij het Amerikaanse credo van 
de op individuele vrijheid gebaseerde pursuit of happiness. Ze hielden zich volgens 
Øverland niet krampachtig vast aan oude tradities. “Immigrants in general were 
forward-looking rather than a backward-looking group,” zo stelt Øverland.687 De 
homemaking stories van de diverse immigrantengroepen zijn volgens Øverland niet in 
eerste instantie bedoeld om zich wat betreft culturele identiteit af te zetten tegen de 
dominante Brits-Amerikaanse mores, maar juist om geaccepteerd te worden. 
Onderlinge solidariteit was daarbij afwezig. Iedereen kwam slechts voor zijn eigen 

                                         
683 Zie bijvoorbeeld in Hampden-Turner, Building Cross Cultural Competencies, p. 73. 
684 Fukuyama, Trust, p. 271. 
685 Geciteerd in Fukuyama, Trust, p. 271. 
686 Geciteerd in Schlesinger, The Disuniting of America, p. 30. 
687 Øverland, Immigrant Minds, p. 26. 
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rechten op en als men al claims maakte op de oorsprong van de Amerikaanse identiteit 
dan gingen die ten koste van de claims van de andere groepen. 688 
 
Jeremy Rifkin schrijft in zijn boek The European Dream dat het begrip individualisme 
onlosmakelijk verbonden is met het verlichtingsdenken. Rifkin stelt dat denkers uit de 
Verlichting, zoals Francis Bacon (1561-1626) en René Descartes (1596-1650), de natuur 
terugbrachten tot „een bron van inkomsten.‟ Het was John Locke die dit idee verder 
uitwerkte. Locke stelde dat een maagdelijke natuur een gemiste kans 
vertegenwoordigde. Zo schreef hij: “Let anyone consider what the difference is between 
an acre of land planted with tobacco or sugar, sown with wheat or barley, and an acre of 
the same land lying in common without husbandry upon it, and he will find that the 
improvement of labor makes the far greater part of the value.”689 Het verlichtingsidee 
dat het individu de plicht had om de natuur te temmen en te exploiteren gedijde meer 
dan goed in de Verenigde Staten. Het sloot bijna naadloos aan bij de eerder genoemde 
puriteinse culturele traditie waarin eveneens de nadruk werd gelegd op het controleren 
en overwinnen van de natuur. 
  Door verschillende auteurs wordt echter ook op de verschillen in invulling van 
individualiteit gewezen zoals dat enerzijds naar voren kwam in de puriteinse traditie en 
anderzijds dominant is in het verlichtingsdenken. Zo stelt Rifkin dat “while the 
Reformation side of the American character calls on each individual to experience the 
suffering of Christ in this world in return for salvation in the next, the Enlightenment 
side beckons every American to pursue happiness in the here and now in the name of 
human progress.”690 
  Een ander punt dat fundamenteel is voor de invulling van individualisme zoals dat 
voorkomt uit het verlichtingsdenken is het idee dat Amerika het land is waar mensen uit 
vrije wil naar toe zijn gegaan. Amerika vertegenwoordigt in die opvatting de 
mogelijkheid om „opnieuw te beginnen‟ en om via het grijpen van de kansen die er 
geboden worden de eigen pursuit of happiness na te streven en te verwezenlijken. Deze 
pursuit of happiness draaide vooral in de context van de frontier, waarin de kolonisten 
worden geconfronteerd met het voortdurende gevaar alles wat ze hadden opgebouwd 
ook weer kwijt te raken, om het verkrijgen en in bezit houden van land. Rifkin wijst 
erop dat bij het in bezit houden van het land het vastleggen van privé-bezit een cruciale 
kenmerk van „de Amerikaanse droom‟ wordt. Het hebben van privé-bezit ontwikkelt 
zich volgens hem tot een 11de gebod in de Verenigde Staten en is direct terug te voeren 
op het verlichtingsdenken.691 
  De eerste die zich uitliet over het concept privé-bezit was de Franse denker Jean Bodin 
(1530-1596). Bodin kwam met het idee dat gemeenschappelijk bezit onnatuurlijk was. 
Immers de Bijbel kent het gebod „Gij zult niet stelen‟ en dit impliceert volgens Bodin 
dat er privé-bezit moet zijn anders kan men niet spreken van stelen. 

                                         
688 Øverland, Immigrant Minds, p. 26. 
689 Geciteerd in Rifkin, The European Dream, p. 100. 
690 Rifkin, The European Dream, p. 132. 
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  Maar het was John Locke die in zijn geschrift Two Treatises on Civil Government de 
theorie over privé-bezit verder uitwerkte. Locke stelt dat privé-bezit een natuurlijk en 
onvervreemdbaar recht is. Zijn uitgangspunt is dat ieder mens zijn eigen privé-bezit 
creëert door aan ruw materiaal zijn persoonlijke arbeid toe te voegen. Locke stelde geen 
grenzen aan de hoeveelheid privé-bezit die iemand rechtmatig kan toe-eigenen. Zo 
poneert hij dat stelling dat “as much land as a man tills, plants, improves, cultivates and 
can use the product of, so much is his property.”692 In de Amerikaanse context werd dit 
idee van het toe-eigenen van land overgenomen, want terwijl in Europa die 
mogelijkheid voor nieuwkomers eigenlijk niet meer bestond - al het land was al in bezit 
van de landadel - gold dit niet in de Verenigde Staten. Land was er nog in overvloed en 
de ideeën van Locke legitimeerden de toe-eigening van land door nieuwkomers. 
  Er is nog een bijkomend aspect aan privé-bezit dat vooral in de Amerikaanse culturele 
context van individualisme en het daaraan gerelateerde begrip individuele prestatie of 
achievement interessant is om te noemen. Locke stelde dat privé-bezit gelijk is aan de 
persoonlijkheid van de eigenaar. De Duitse filosoof Friederich Hegel (1770-1831) 
volgde eveneens deze gedachtengang. Zo stelde Hegel dat “property enables an 
individual to put his will into a „thing‟” en dat “personality is that which always struggles 
to (…) give itself reality, or in other words to claim that external world as its own. To 
claim that external world as its own personality requires the institution of property.”693 
Privé-bezit zorgde volgens deze gedachtegang dus niet alleen voor veiligheid, het 
vertegenwoordigde ook wat iemand was of was geworden. 
  Bezit en rijkdom zijn in de Amerikaanse culturele traditie niet afkeurenswaardig maar 
vertegenwoordigden juist het tegenovergestelde. Hoe meer bezit iemand heeft des te 
groter is zijn persoonlijkheid. Hierbij is ook van belang om het onderscheid te zien 
tussen iemand die dat bezit zelf heeft gecreëerd en iemand die zijn bezit heeft gekregen 
via een erfenis. In het eerste geval is het bezit self-made en de persoonlijkheid die het 
vertegenwoordigt te danken aan de eigen verdiensten. In het tweede geval is het een 
gevolg van toegewezen status of ascription en lang niet zo veel waard.  
 
Hofstadter stelt dat de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme over individualiteit 
en prestatiegerichtheid die naar voren komen in het gedachtegoed van eerder genoemde 
William Graham Sumner goed passen bij de ideeën die voortleefden in de Amerikaanse 
frontier-mythe. Zo stelde Sumner volgens Hofstadter dat “just as survival was the result 
of strength, success was the result of virtue.”694 Dit is volgens Hofstadter precies de 
verwoording van het principe van self-reliance dat in de context van de frontier zo cruciaal 
werd voor de Amerikaanse culturele identiteit. Interessant is ook te zien hoe Sumner 
zich ten opzichte van de succesvolle businessmen opstelden. Zo beargumenteerde hij 
volgens Hofstadter dat “if the fittest are to be allowed to survive, if the benefits of 
efficient management are to be available to society, the captains of industry must be 
paid for their unique organizing talent. Their huge fortunes are the legitimate wages of 
the superintendence; in the struggle for existence, money is the token of success. It 
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measures the amount of efficient management that has come into the world and the 
waste that has been eliminated. Millionaires are the bloom of a competitive 
civilization.”695 Ook deze uitspraak van Sumner past goed in de culturele identiteit die 
dominant was in de frontier waar leiders toch al het idee hadden dat zelfverrijking alles 
behalve moreel verwerpelijk was. 

 
De wisselwerking in de Verenigde Staten tussen de typerende manier van produceren en 
consumeren heeft volgens een aantal auteurs grote gevolgen gehad voor de invulling 
van individualisme. Riesman poneerde in zijn boek The Lonely Crowd uit 1950 de stelling 
dat de traditionele waarden van het Amerikaanse individualisme niet meer waren 
gebaseerd op het heilige geloof in de eigen kracht. Deze vorm van individualisme 
noemde Riesman inner oriented. 
  In plaats daarvan was volgens Riesman een other oriented vorm van individualisme 
opgekomen.696 Hieronder verstond Riesman het idee dat het individu zich voortdurend 
conformeerde aan wat anderen vonden. De oorzaak van deze teloorgang van de oude 
waarden legde Riesman duidelijk bij de invloed van de consumptiemaatschappij en het 
door marketingtechnieken afgedwongen idee dat „keeping up with the Johnses‟ ongeveer de 
belangrijkste doelstelling in het leven van een consument moest zijn. 
  Dit idee, dat de eigen waarden van binnenuit uitgehold werden, werd later ook 
opgepikt door schrijvers als Tom Wolfe, Christopher Lasch en Robert D. Putnam.697 
Putnam volgt in zijn boek Bowling Alone grotendeels de analyse van Riesman. Ook hij 
wijst op het toenemende consumentisme. Putnam concentreert zich echter vooral op de 
enorme teruggang in deelname van Amerikanen aan gemeenschapsactiviteiten. Over het 
verlies van dit typisch Amerikaanse fenomeen van civil society schrijf Putnam: “That 
Americans in recent years have detested party politics is perhaps not astonishing news 
(…) but how about communal forms of activity, like attending local meetings, serving 
local organizations, taking part in „good government‟ activities? Here the new evidence 
is startling, for involvement in these everyday forms of community life has dwindled as 
rapidly as has partisan and electoral participation.”698 

                                         
695 Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life, p. 58. 
696 In de literatuur worden de termen other oriented en outer oriented door elkaar heen gebruikt. Other slaat letterlijk op het 
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elementen die buiten de invloedssfeer van de actor liggen. In die zin kunnen we ook spreken over internalisatie als 
mogelijkheid om controle uit te oefenen versus externalisatie als het ontbreken van die mogelijkheid. Zie voor het door 
elkaar heen gebruiken van deze begrippen bijvoorbeeld in de verschillende  boeken van Charles, Hampden-Turner en Fons 
Trompenaars, zoals in Trompenaars, Riding the Waves of Culture; Hampden-Turner, Building Cross Cultural Competence; 
Hampden-Turner, Charles and Trompenaars, Managing People Across Cultures; Hampden-Turner, Charles, Zeven gezichten van 
het kapitalisme. 
697 Tom Wolfe publiceerde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een groot aantal artikelen waarin hij het 
toenemende consumentisme van de Amerikaanse burger op de korrel nam. Van hem is bijvoorbeeld de uitdrukking „the 
Me Decade‟ afkomstig. Zie voor Wolfe onder andere in The-Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline-Baby oorspronkelijk 
gepubliceerd in 1965. Christopher Lasch publiceerde in 1979 zijn veel geciteerde boek The Culture of Narcisissm waarin 
ditzelfde thema vanuit een psychoanalytische benadering werd bekeken. Zie verder in Putnam, Robert D. (2000) Bowling 
Alone: The Collapse and Revival of the American Community. New York: Simon & Schuster. 
698 Putnam, Bowling Alone, p. 42. 
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  Benjamin Barber is een andere auteur die de invloed beschrijft van de specifieke relatie 
die in de Verenigde Staten is gegroeid tussen productie, consumptie en de vrijheid om 
individuele keuzen te maken. In zijn boeken Jihad versus McWorld, Het Rijk van de Angst 
en in Consumed geeft hij aan dat de vorm die de kapitalistische productiewijze in de 
Verenigde Staten heeft aangenomen ten koste is gegaan van de fundamentele 
democratische waarden waarvoor het land zegt te staan. Volgens Barber kunnen we niet 
langer spreken van het idee dat de vrijheid van het maken van individuele keuze en de 
democratische ordening die daaruit voort zou vloeien gelijk staat aan kapitalisme. 
Integendeel: Barber stelt dat het kapitalisme, zoals dat in de Verenigde Staten vorm 
heeft gekregen, niets over laat van de autonome beslissingsmogelijkheden van de 
individuele consument. De consument wordt „geïnfantiliseerd‟ en heeft geen keuze 
meer. Barber geeft aan dat deze infantilisering van de consument op ieder niveau 
plaatsvindt. De consument wordt gedwongen in zijn keuze voor consumptiegoederen, 
voor informatie en uiteindelijk ook in zijn keuze voor politieke vertegenwoordiging. 
Barber stelt daarmee niet meer of minder dan dat de Amerikaanse opvatting van 
democratisch liberalisme dezelfde beperkingen heeft als het door de Verenigde Staten 
gedomineerde kapitalistische marktsysteem: beiden zijn gebaseerd op de mythe van 
vrijheid van keuze, maar in beide gevallen is daarvan allang geen sprake meer. 
  Barber‟s kritiek heeft verstrekkende gevolgen voor de doelstellingen achter het 
Amerikaanse buitenlandsbeleid. Immers: als grondregel geldt dat de Amerikaanse 
doelstellingen er zijn om de „universele‟ waarden van liberalisme en democratie in de 
wereld te brengen. Barber stelt echter dat liberalisme niet gelijk is aan vrije 
democratische keuze.699 

 
In de literatuur wordt tegenover individualisme collectivisme gezet, net zo als tegenover 
actie- en taakgerichtheid relatiegerichtheid en het daaraan verbonden begrip vertrouwen 
wordt genoemd. Meerdere auteurs wijzen er echter op dat de situatie voor de 
Amerikaanse culturele identiteit complexer ligt. Zo laat een aantal auteurs, zoals Roger 
House van het eerder genoemde GLOBE onderzoek, zien dat het bij de grondhouding 
van de Amerikanen ten aanzien van individualisme niet zozeer gaat om de tegenstelling 
individu versus een gemeenschap, maar om de tegenstelling gemeenschap versus de 
staat. 
  Het individualisme van de frontier moet bijvoorbeeld juist niet worden gezien als 
tegenhanger van communitarisme of tegenhanger van relatiegerichtheid. In de context 
van de frontier waren mensen in kleine groepjes op elkaar aangewezen. 
  Daniel Boorstin was een van de eerste om er op te wijzen dat “the lonesome cowboy 
or frontiersman is a poor methaphor for the United States.”  Boorstin stelt dat “we have 
been misled by slogans of individualism (...) Rather, as adventuresome Americans 
moved westward to pursue a better life, they came together frequently to form 

                                         
699 Barber, Benjamin R. (2002) Jihad versus McWorld. Rotterdam: Lemniscaat. Barber, Het Rijk van de angst. Zie eveneens in 
Barber, Benjamin R. (2007) Consumed: How Markets Corrupt our Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole. New 
York/ London: W.W. Norton & Company. Zie over het toenemende consumentisme ook Zukin, Sharon (2005) Point of 
Purchase: How Shopping Changed American Culture. New York/London: Routledge. Eenzelfde argumentatie vinden we ook 
terug bij Klein, Naomi (2001) No Logo. London: Harper Collins Publishers. 
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temporary associations or teams to solve specific problems.”700 Boorstin laat zien dat de 
„trek naar het Westen‟ gekenmerkt werd door grote aantallen mensen per karavaan. 
Iedereen begreep dat het van levensbelang was om in georganiseerd verband te reizen. 
Op een enkeling na reisde niemand alleen. Boorstin stelt dat zo‟n karavaan een ware 
minigemeenschap vormde waarbij allerlei afspraken vooraf werden gemaakt, leiders 
werden gekozen en regels werden vastgelegd en nageleefd.701 Zowel Boorstin als Francis 
Fukuyama wijzen erop dat deze situatie van tijdelijke minigemeenschappen, met eigen 
regels, niet alleen opgaat voor de karavanen, maar ook voor de boerengemeenschappen, 
de kleinere dorpen en voor de mijnbouwgebieden. 
 
Bij de keuze waar mensen voor kwamen te staan in de frontier was het wel steeds het 
individu dat centraal stond. Het was de persoonlijke keuze die bepaalde of iemand zich 
vestigde of verder trok. Het was eveneens de persoonlijke keuze of iemand zijn kansen 
pakte en zijn droom najoeg. Boorstin geeft aan dat het niet ongebruikelijk was voor 
mensen om zich vele malen voor kortere tijd ergens te vestigen en om dan vervolgens 
weer te vertrekken. Sommige blokhutten veranderden zo soms binnen een aantal jaren 
tientallen keren van eigenaar. Maar iedere keer dat men verder trok sloot men zich weer 
aan bij een nieuw reisgezelschap en iedere keer dat men zich vestigde, maakte men weer 
deel uit van een nieuwe gemeenschap.702 
  Hier zien we ook de typische paradox van aan de ene kant het individu dat hetzij alleen 
hetzij met zijn familie voor de eigen kansen gaat en anderzijds de gemeenschap waarbij 
vertrouwen en het opbouwen van relaties fundamenteel zijn. 
  Fukuyama stelt in zijn boek Trust dat gemeenschapszin en vertrouwen wel degelijk 
belangrijke onderdelen zijn van de Amerikaanse culturele identiteit. Fukuyama maakt 
duidelijk dat de Amerikaanse cultuur weliswaar doordrongen is van anti-federale 
sentimenten, maar dat afspraken tussen burgers een enorme rol spelen in de ordening 
van het dagelijkse leven.703 Die ordening was volgens Fukuyama ook de verklaring voor 
de economische vooruitgang van de Verenigde Staten. Zo stelt hij dat “all economic 
activity is carried out by groups rather than individuals.”704 Wijzend op alleen het hoge 
individualisme is dus niet genoeg om de specifieke Amerikaanse culturele context te 
omschrijven. Fukuyama stelt dat “the United States is heir to two distinct traditions. 
The first highly individualistic, and the second much more group and community 
oriented.”705 Fukuyama concludeert dan ook dat “those who see only the individualism 
are ignoring a critical part of American social history.”706 

                                         
700 Boorstin aangehaald in Gannon, Understanding Global Cultures, p. 219. Zie ook in Boorstin, The Americans: The National 
Experience, p. 51. 
701 Zie in Boorstin, The Americans: The National Experience, p. 57. Het was pas veilig om als individu of als individueel gezin te 
reizen in de tijd van de spoorwegen ver in de tweede helft van de 19de eeuw. 
702 Boorstin, The Americans: The National Experience, pp. 51-52. 
703 Martin Gannon maakt ditzelfde punt in zijn vergelijking tussen Amerikaans footbal en de Amerikaanse cultuur. Hij wijst 
op de enorme invloed van de zogeheten huddle, de korte samenspraak aan het begin van iedere aanval. De huddle staat bij 
hem voor civil society. Zie in Gannon, Understanding Global Cultures, pp. 205-219. 
704 Fukuyama, Trust, p. 47. 
705 Fukuyama, Trust, p. 307. 
706 Fukuyama, Trust, p. 306. 
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  Martin Gannon wijst er in zijn boek Understanding Global Cultures op dat deze vorm van 
gemeenschapszin misschien wel de meest typerende eigenschap van de Amerikaanse 
samenleving is. Gannon laat zien dat in iedere stad, op buurtniveau of in een straat 
comités van burgers zijn die zich met van alles en nog wat bezighouden om zaken van 
burgerbelang te regelen.707 
  Boorstin legt er de nadruk op dat dat geregel niet voortkomt uit de wens om voor de 
gemeenschap een vergaande vorm van sociale controle door te voeren, maar eerder een 
zaak van levensbelang was. Boorstin wijst erop dat van het begin af aan de nieuwe 
koloniën - en later ook de nieuwe steden die overal ontstaan - zich alleen maar konden 
handhaven door het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om zich te 
vestigen. De eerste koloniën trokken mensen aan omdat ze arbeiders en inkomsten 
nodig hadden om te overleven. Datzelfde gold voor de steden die op de route steeds 
verder naar het Westen ontstonden. Steden dienden daarbij allereerst op de juiste 
strategische plaats te worden gebouwd. Heel vaak lukte dit en groeide het aantal 
inwoners in een ongekend snelle tijd. Evenzo vaak bleek de locatie verkeerd gekozen, 
bijvoorbeeld omdat de verwachte spoorwegroute de stad links liet liggen. „Maar goede 
locatie of geen goede locatie,‟ zo betoogt Boorstin, „een stad zonder mensen, van 
arbeiders tot specialisten, had geen bestaansrecht.‟ De manier om mensen te lokken was 
om het zo aantrekkelijk mogelijk voor ze te maken om zich te vestigen. Hier treedt een 
opvallend verschil op met de steden in Europa die vaak vol zijn en nauwelijks ruimte 
bieden aan nieuwkomers. Voor Amerikaanse pionierssteden gold dat iedereen welkom 
was. 
  Zolang er geen overheidsorganen waren die zaken regelden, namen de pioniers zelf het 
initiatief om de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Er werd ook eigenlijk van een 
ieder verwacht daaraan mee te werken.708 Een van de voorzieningen die de Amerikaanse 
steden enorm voortvarend ter hand namen was bijvoorbeeld het opzetten van hoger 
onderwijs. Bijna iedere zichzelf respecterende nieuwe stad had wel een universiteit. Het 
was hierbij gebruikelijk dat zo‟n opleidingsinstituut bijna geheel werd gefinancierd door 
donaties van burgers. De keerzijde hiervan was dat de burgers ook verwachtten dat het 
onderwijs praktisch was en ten dienste kwam aan de gemeenschap. 
  Dat de publieke taken en semipublieke taken vaak bij afwezigheid van iedere vorm van 
overheidsingrijpen door particulier initiatief wordt opgepikt, is een typisch Amerikaans 
verschijnsel. Deze situatie creëert ook een unieke ondernemende categorie mensen die 
in Europa ontbreekt. Natuurlijk zijn er altijd mensen die meer uit dergelijke initiatieven 
weten te halen dan anderen. Opvallend is daarbij dat het zeker niet zo is dat de overheid 
geen steun verleent. Wel is het typerend dat de initiatieven van de andere kant komen. 
Public private partnership wordt gedragen door private initiatieven, ondernemers die de 

                                         
707 Gannon, Understanding Global Cultures, pp. 205-219. 
708 Zie voor de invloed van initiatieven van de burgerij in Boorstin, The Americans:The National Experience, pp. 49-113. Hier 
zien we ook een aspect van de maatschappelijk bepaalde houding van Amerikanen ten opzichte van nieuwkomers. Een 
houding die een integraal onderdeel is van de Amerikaanse culturele identiteit: In deze vorm is er echter geen sprake van 
idealisme dat voortkomt uit het idee dat men in Amerika aan iedereen kansen gunt, maar een materialistische basis dat 
nieuwkomers nu eenmaal noodzakelijk zijn voor de opbouw van het land. Het laat zich raden dat zodra de nieuwkomers 
niet meer noodzakelijk zijn dit aspect van de culturele identiteit van de Amerikanen om kan slaan in een tegengestelde 
houding. In zo‟n situatie worden dan allerlei argumenten bedacht om de nieuwkomers juist te weren. 
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politiek zien als faciliterend. Zakenlui beheersen de politici die er zijn om hun belangen 
te vertegenwoordigen. 
 
 

5.3 Universalisme 

 
De eerste opmerking die we kunnen maken over universalisme is dat er volgens veel 
auteurs een directe link valt te leggen tussen de Amerikaanse uiting van deze culturele 
kerndimensie en de puriteinse culturele erfenis. Daniel Boorstin geeft deze drang naar 
universalisme van de puriteinen expliciet aan in zijn boek The Americans: The Colonial 
Experience. Volgens Boorstin “never was a people more sure that it was on the right 
track.” 709 
  Het universalisme van de puriteinen kan niet los worden gezien van hun 
geloofsbelijdenis. Volgens meerdere auteurs hadden de puriteinen het oprechte geloof 
dat zij „de nieuwe martelaren‟ waren en „de Joden hadden opgevolgd als het volk dat was 
uitverkoren om een nieuw land te scheppen.‟ 
  Paul Johnson voert dit geloof in zijn boek History of the American People ver terug in de 
geschiedenis. Zo stelt Johnson dat dit uitgangspunt grotendeels was gebaseerd op een 
oude volksmythe dat het christelijke geloof naar Brittannië was gebracht door Josef van 
Armitrea (volgens sommigen door de apostel Paulus of door Jezus zelf). Vervolgens 
was het Romeinse rijk vanuit Engeland overgegaan tot het christendom. Keizer 
Constantijn die het christelijke geloof tot staatsgodsdienst had gemaakt was namelijk de 
zoon van de Britse koningin Helena. De puriteinen geloofden in deze mythe en 
gebruikten haar als legitimering voor hun verzet tegen de door het Habsburgse Rijk 
gedomineerde Contra-Reformatie.710 Maar waar aan de separatisten van Plymouth 
vooral achteraf door anderen, zoals eerder genoemde historicus George Bancroft, de 
status werd toegekend van een verbond met God, lieten de puriteinen van John 
Wintrop zich veel duidelijker in dergelijke Bijbelse termen uit.711 
  James Morone noemt het idee van de christelijke missie, samen met het geloof in een 
convenant met God en de voortdurende toets die de puriteinen moeten doorstaan om 
te bewijzen dat zij Gods genade waardig zijn, de drie belangrijkste onderdelen van het 
puriteinse denken in de Amerikaanse culturele identiteit. Volgens Morone is de 
consequentie van deze uitgangpunten dé rode draad in de geschiedenis van de 
Verenigde Staten. Het universalisme komt hierbij tot uiting in het denken dat Morone 
typeert als “redeeming „us‟ and reforming „them.‟‟‟ Redeeming us staat daarbij voor de noodzaak om het 

vaste geloof in de eigen waarheid ook voordurend te bestendigen en reforming them staat voor de missie 

om de buitenstaanders goedschiks of kwaadschiks van de waarheid te overtuigen.
712

 

  De consequentie van redeeming us is dat de in-group bij elkaar moet worden gehouden. 
Voor de puriteinen waren daarbij, zoals we gezien hebben studie en disciplinering 

                                         
709 Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 5. 
710 Zie Johnson, A History of the American People, pp. 20-21. 
711 Zie voor deze uitspraken van Wintrop zijn rede aan boord van de Arbella, het schip waarmee hij in 1630 overstak van 
Groot-Brittannië naar Boston. Zie in Lemay, An Early American Reader, pp. 14-24. 
712 Zie voor deze drie culturele uitingen, missie, covenant en beproeving in Morone, Hellfire Nation, pp. 34-46. 
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belangrijke middelen. Studie leert de leden van groep het goede en disciplinering houdt 
leden op het rechte pad of corrigeert ze als ze daarvan afwijken. 
  In verschillende studies, zoals bijvoorbeeld in het klassieke werk van Kai Erikson 
Wayward Puritans: A study in the Sociology of Deviance, wordt de relatie gelegd tussen 
enerzijds het enorm hoge percentage aan gevangenen en de manier waarop in de 
Verenigde Staten regels worden ingesteld voor goed gedrag en anderzijds de puriteinse 
culturele erfenis.713 In de Verenigde Staten is het aantal gevangenen als percentage van 
de bevolking maar liefst vier keer hoger dan in Canada en vijf keer hoger dan in 
Engeland.714 
  Naast redeeming us is er voortdurend behoefte aan een vijand. Morone geeft duidelijk 
aan wat de consequenties zijn van dit denken: “Every generation blames a slack-virtued 
“them.””715 Achtereenvolgens zijn volgens Morone deze “them” de Indianen, de niet-
Angelsaksische immigranten, zoals Chinezen en Japanners, de nazi‟s, de communisten 
en tegenwoordig de moslim fundamentalisten waartegen een War on terror dient te 
worden uitgevochten. 
  Jill Lepore toont in haar studie The Name of War een andere consequentie van het 
denken in us versus them aan. Zij laat zien hoe de puriteinse psyche van de Amerikaanse 
kolonisten in New England de taal creëerde voor de legitimering van de onderdrukking 
en uitroeiing van de inheemse Indiaanse bevolking. De manier waarop de Amerikanen 
daarbij tegen oorlog en de vijand aankijken staat volgens haar volledig in het teken van 
de tegenstelling us against them en good against evil. Zo is er volgens Lepore vaak sprake 
van „just wars‟ versus „unjust wars‟ en wordt de vijand en het vijandelijk handelen altijd op 
een andere manier aangeduid dan het eigen handelen. Er bestaat verder geen twijfel dat 
God is on our Side en dat „wij‟ de just wars vechten.716 
  Ziuaddin Sardar wijst er op dat de houding ten opzichte van de vermeende drijfveren 
van de Indianen is geweest dat “the enemy has no motivation, no history, no reason or 
rationale.” Die drijfveren waren volgens Sardar dan ook per definitie unjust. Hoe kon dat 
ook anders als de vijand de verpersoonlijking van de wil van Satan op aarde was? De 
consequentie is, zo stelt Sardar, dat met zo‟n vijand niet onderhandeld kan worden, en 
aan zo‟n vijand kunnen geen rechten worden toegekend. 717 
  Lepore stelt daarnaast dat “if war is, at least in part, a contest for meaning, can it ever 
be a fair fight when only one side has access to those perfect instruments of empire, 
pens, paper, and printing press?”718 

                                         
713 Zie in Erikson, Kai (2004, revised edition) Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance. New York: Allyn & 
Bacon. 
714 Volgens het Amerikaanse ministerie van Jusitie bedroeg het aantal gevangenen in 2007 2.245.000 personen. Opvallend 
daarbij is dat maar liefst 5 procent van de volwassen Afro-Amerikaanse mannen in de gevangenis zit, terwijl dat percentage 
voor de blanke mannen 0,7 is. Zie in Lipset, American Exceptionalism, p. 47. 
715 Morone, Hellfire Nation, p. 3. 
716 Zie in Lepore, The Name of War. Deze manier van retoriek en framing, waar het gaat om het verschil aangeven tussen de 
vijand en de eigen strijders blijft actueel. De good guys, zoals bijvoorbeeld het Israëlische leger, zullen nooit terroristische 
acties uitvoeren, maar hoogstens vergelding als motief hebben voor hun daden. Zie voor het ontstaan van dit taalgebruik in 
de Amerikaanse context eveneens Silver, Our Savage Neighbors. Zie voor het gebruik van taal in de nasleep van de aanslagen 
van 9/11 in Silberstein, War of Words. 
717 Sardar, American Dream Global Nightmare, p. 43. 
718 Lepore, The Name of War, p. xxi. 
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  Morone schrijft dat de verbeten strijd tegen de Indianen ook uit een ander aspect van 
de puriteinse leer valt te begrijpen. Zo is volgens hem dit conflict niet alleen een strijd 
tegen het kwaad, maar ook een beproeving, een jeremiad, waarbij de puriteinen door God 
werden getest. De soms ongelofelijke felheid en genadeloosheid van de puriteinen in de 
strijd tegen de Indianen valt hiermee volgens Morone te verklaren. In deze beproeving 
dienen de puriteinen te laten zien wie tot de uitverkoren behoren. 
  De Indianen werd in deze strijd letterlijk het licht in de ogen niet gegund. Neem 
bijvoorbeeld de uitspraak van William Bradford naar aanleiding van de beruchte 
afslachting van een heel Indiaans dorp aan de Mystic River ten tijde van de zogeheten 
Pequot-oorlog uit 1637. Bradford schrijft daarover dat “it was a fearfull sight to see 
them thus frying in the fire (…) but the victory seemed a sweet sacrifice (…) to 
God.”719 Cotton Mather, de meest vooraanstaande puriteinse theoloog van die tijd, 
voegde daar nog aan toe dat “after the battle, additional Pequot tribesmen came upon 
the ashes of their kinsmen and they howl‟d, they roar‟d, they stamp‟d and were the 
pictures of so many devils in desperation. To all this Heaven smiled.”720 
 
De andere kolonisatiegolven kenden minder door religie bepaalde universalistische 
uitgangspunten. De elite van Virginia had echter hele duidelijke ideeën over 
individualisme en persoonlijke vrijheid die sterk overeenkomen met universalisme. Dit 
concept van vrijheid noemt Fischer „hegemonic liberty.‟721 
  De uitgangspunten van hegemonic liberty komen duidelijk naar voren in het beroemde 
gedicht van James Thomson uit 1740. Thomson schrijft dat: “When Britain first, at 
heaven‟s command,/Arose from out of the Azure main,/This was the charter of the 
land,/And guardian angel sang this strain;/ Rule, Britannia, rule the waves:/Britons 
never will be slaves”722 Het gedicht geeft ook aan wat daarvan de consequentie was. Het 
zijn „the guardian angels‟ die de Britten - en dan in dit geval de van Britse afkomst zijnde 
distressed cavaliers - het recht gaven „to rule the waves.‟ 
  Groepen die uitgesloten waren van het aangeboren recht op vrijheid konden geen 
aanspraak maken op land en, dramatischer nog, waren voorbestemd om slaaf te zijn, 
wat de tegenpool was van individuele vrijheid. Het uitgangspunt van hegemonic liberty gaf 
bijvoorbeeld een duidelijk antwoord op de vraag ten aanzien van slavernij in relatie tot 
de universele rechten van de mens. Het kwam nooit bij de elite van Virginia op dat 
andere mensen uit de lagere sociale klasse - of laat staan dat leden van andere etnische 
groeperingen, zoals Indianen en Afrikaans-Amerikanen - deze rechten ook zouden 
hebben. Deze houding van de groeperingen die voor de slavernij waren, ontlokte 
Abraham Lincoln de uitspraak „hoe het toch mogelijk was dat degene die het hardst om 
vrijheid riepen, zelf slavenhouders waren en slavernij legitimeerden?‟723 
 

                                         
719 Geciteerd in Morone, Hellfire Nation, p. 78. 
720 Geciteerd in Morone, Hellfire Nation, p. 78. 
721 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, p. 411. 
722 Geciteerd in Fischer, Albion‟s Seed, p. 411. 
723 Zie voor deze uitspraak van Lincoln onder andere in Brogan, The Penguin History of the USA, p. 100. 
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Het geloof in het eigen gelijk van de quakers leidde in eerste instantie niet tot de 
universalistische intolerantie of het etnocentrisme en racisme ten opzichte van anderen 
zoals dat wel het geval was bij de puriteinen en de distressed cavaliers. 
  Tolerantie stond hoog in het vaandel bij de quakers. Zo garandeerde William Penn‟s 
Frame of Government uit 1682 religieuze vrijheid aan een ieder “who confess and 
acknowledge the one Almighty and Eternal God (…) and hold themselves obliged, in 
conscience, to live peacefully and justly in civil society.”724 
  In hun eigen Pennsylvania raakten de quakers in de 18de eeuw gaandeweg niet alleen 
hun meerderheidspositie kwijt, ook hun politieke dominantie werd omdergraven door 
de nieuwe kolonisten. Daarnaast bleek de tweede generatie quakers als puntje bij paaltje 
kwam minder strak in de leer. Naarmate het land schaarser werd, was men eerder 
geneigd het eigenbelang te laten prevaleren boven de oorspronkelijke waarden en 
normen. Zo kwam de houding van tolerantie ten opzichte van de Indianen onder druk 
te staan. 
 
De Schots-Ierse kolonisten ten slotte hadden uitgesproken ideeën over de invulling van 
goed versus kwaad. Zeker waar het de houding ten opzichte van de vijand aanging, 
kenden zij geen grijstinten. De vijand moest volledig worden vernietigd en alle middelen 
waren daarbij toegestaan. Deze houding verklaart Ronald Takaki in zijn boek A Different 
Mirror door de ervaringen die deze kolonisten hadden in de strijd tegen de katholieken 
Ieren.725 
  Het feit dat veel van deze kolonisten, zeker waar het de armere aanging, zich vestigden 
in de frontier versterkte deze houding alleen maar. Zo schrijft Peter Silver in zijn boek 
Our Savage Neighbors dat de oorlog tegen de Indianen, die de Middle Colonies in de jaren 
vijftig en zestig van de 18de eeuw in haar greep had, een onwrikbare “standard of loyalty 
against which individuals‟ actions could be jugded” tot gevolg had. Ruimte voor 
nuances was er niet. En niet alleen waren alle middelen geoorloofd om de strijd tegen 
de vijand te voeren, hetzelfde gold voor het gesloten houden van de eigen gelederen.726 
 
Voor de invloed van de migratie en het assimilatieproces op de culturele dimensie van 
universalisme is het volgens de moderne assimilatietheorieën cruciaal om te zien dat de 
verschillende etnische groeperingen voortdurend in interactie met elkaar waren en dat 
de vorming van culturele identiteit het resultaat was van wederzijdse beïnvloeding. De 
hedendaagse assimilatietheorieën stellen dan ook dat het onmogelijk is om een groep en 
de daarbij behorende culturele identiteit te bestuderen zonder te kijken naar de 
interactie van zo‟n groep met andere groeperingen.727 
  Typerend voor alle groeperingen is dat men voortdurend redeneerde in termen van us 
against them of anders gezegd van in-group versus out-group. De interactie had dan ook 
vergaande consequentie voor de vorming van universalistische uitgangspunten van de 
diverse groeperingen. Deze universalistische uitgangspunten uitten zich vooral in het 

                                         
724 Geciteerd in Boorstin, The Americans: The Colonial Experience, p. 34. 
725 Zie in Takaki, A Different Mirror, pp. 28-37. 
726 Silver, Our Savage Neighbors, p. xxi. 
727 Zie bijvoorbeeld in Alba, Remaking the American Mainstream, p. 32. 
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benoemen van het goede van de eigen groep versus het accentueren van het kwade van 
de andere groep of groepen. Vooral in de 19de  eeuw en het begin van de 20ste eeuw 
kreeg deze manier van denken onder invloed van het Sociaal-Darwinisme onverholen 
racistische en gewelddadige trekken. 
 
Het beeld van een vreedzame melting pot of van een spontane e pluribus unum is zeker 
misleidend. Juist door de voortdurende in-group versus out-group tegenstellingen werden 
vermeende verschillen uitvergroot en gebruikt als legitimering om een andere groep te 
onderdrukken. Ronald Takaki geeft aan dat achter deze stigmatisering en discriminatie 
bijna altijd materiële belangen schuilgingen. Dit gold volgens hem al van af de eerste 
pogingen van de puriteinen en de andere oorspronkelijke kolonisten om de Indianen 
neer te zetten als savages.728 
  James Morone bevestigt dit beeld in zijn beschrijving van de achtergronden van de 
Pequot-oorlog uit 1637. Volgens Morone ging het vooral om de inname van het 
vruchtbare land van de Connecticut-vallei.729 Takaki gaat uitgebreid in op de 
discriminatie van de Chinezen in het Westen door bijvoorbeeld de arme Ierse 
immigranten die ongeveer in dezelfde periode naar de Verenigde Staten trokken als de 
Chinezen.730 
  Ook de manier waarop de oorspronkelijke Hispanic-kolonisten werden neergezet als 
tweederangs burgers heeft volgens Takaki vooral als reden dat de blanke nieuwkomers 
uit waren op de vruchtbare grond die de Spaanssprekende kolonisten al eerder in bezit 
hadden genomen.731 
  Cash laat in zijn boek The Mind Of the South duidelijk de onverholen haat, de vreselijke 
discriminatie en het breed gedragen geweld tegen de Afrikaans-Amerikaanse bevolking 
in de periode na de afschaffing van de slavernij in het Zuiden van de Verenigde Staten 
zien.732 In al deze gevallen speelde de strijd van de vooral armere blanken om land of 
arbeidsplaatsen een rol. En in alle gevallen had deze strijd tot gevolg dat de eigen ideeën 
als steeds universalistischer werden gezien. 
 
Het melting pot-karakter van de hedendaagse Amerikaanse samenleving heeft echter 
complexe gevolgen voor hoe we universalistische uitgangspunten in het huidige 
buitenlandsbeleid terugvinden. Enerzijds zien we dat juist de afgelopen decennia het 
universalisme als belangrijk uitgangspunt voor strategische besluitvorming zeer sterk is. 
Maar anders dan in de periode tot grofweg de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt 
dit universalisme de laatste decennia gevoed door nakomelingen van niet-Britse of zelfs 
niet-Noord-Europese immigranten. Zo zijn intellectuelen als Nathan Glazer, Francis 
Fukuyama, Irvin en William Kristol en politici als Paul Wolfowitz, die gezien worden als 
architecten van het neoconservatieve gedachtegoed dat sterk stoelt op universalistische 

                                         
728 Zie in Takaki, A Different Mirror, voor meerdere voorbeelden van strijd tussen verschillen etnische groeperingen en 
racisme waarbij de achterliggende motieven vaak van materiële aard zijn.  
729 Morone, Hellfire Nation, 76-81. 
730 Zie voor hoe de Chinezen werden gediscrimineerd in Takaki, A Different Mirror, pp. 177-205. 
731 Zie hoe de blanke kolonisten in het Westen zich het land van de Hispanics toeëigenden in Takaki, A Different Mirror, pp. 
155-176. 
732 Zie in Cash, The Mind of the South. 
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uitgangspunten, geen vertegenwoordigers van de traditionele Noordoostelijke wasp-elite. 
Opvallend daarbij is wel dat zij de oorspronkelijke universalistische uitgangspunten van 
de wasp-elite, die uitgaan van het morele recht om in te grijpen, alleen nog maar 
fanatieker voorstaan.733 
  Anderzijds zien we eveneens tendensen dat universalistische uitgangspunten worden 
vervangen door een meer particularistische kijk op strategische besluitvorming. Zo 
stellen diverse auteurs dat het toenemende etnische en culturele pluralisme is terug te 
vinden in de agenda voor buitenlandsbeleid en dat etnische lobbygroepen steeds 
bepalender worden in het doordrukken van specifieke doelstellingen die direct verband 
houden met de etnische achtergronden van deze groepen. Het bekendste voorbeeld 
daarbij is natuurlijk de joodse lobby, maar ook andere etnische groeperingen zijn in 
toenemende mate in staat om hun belangen in de politieke besluitvorming mee te laten 
tellen.734  
 
Vooral de ideeën over Amerika‟s Manifest Destiny hebben invloed op de invulling van de 
culturele basisassumptie van universalisme. Een belangrijke invloed op het 
universalistische denken binnen de Amerikaanse culturele identiteit is het uitgangspunt 
dat Amerika „God‟s own country‟ is. Zo stelt Rifkin dat “what our European friends 
seem to miss is that it [the very notion that God has made of us a chosen people and 
our nation a promised land] is the very element of the American Dream that has been 
the driving engine behind the American sense of confidence (…) that each of us can 
„move mountains‟ as long as God is on our side.”735 
  Rifkin geeft de consequenties voor beleid als volgt weer: “because of our deep 
religious conviction that there are absolute and knowable guidelines about what 
constitutes good and evil and these guidelines never waver, regardless of the 
circumstances, we tend to see the world itself as a battleground where good and evil 
forces are continually at play. For that reason, our foreign policy has always been 
constructed, at least in parts, as an unfolding moral saga pitting the forces of good 
versus evil. Other countries might see our military interventions in more material terms, 
believing that for Americans, like others, self-interests and utilitarian gain are the prime 
movers. That may be. But, at least as far as justifying war, it has always been sold as a 
struggle against evil.”736 
 
De invulling van het universalisme op religieuze gronden heeft echter een belangrijke 
wijziging doorgemaakt. Walter McDougall toont aan dat terwijl het idee van een van 

                                         
733 Zie voor de uitgangspunten van deze neoconservatieve elite de website www.newamericancentury.org en natuurlijk ook 
de diverse publicaties van de individuele leden van de groep, zoals bijvoorbeeld Kagan, Robert (2005) Of Paradise and Power: 
America and Europe in the New World Order. New York: Alfred A. Knopf. Zie voor een goede analyse van de opkomst en de 
afkomst van de neoconservatieven in Lipset, American Exceptionalism, pp. 193-202. 
734 Zie voor het belang van de joodse lobby en de particularistische belangen die daarmee zijn gemoeid in Mearsheimer, De 
Israël Lobby. Zie voor studies over de invloed van andere etnische groeperingen op het buitenlandsbeleid onder andere in 
Ambrosio, Thomas, editor. (2002) Ethnic Identity Groups and U.S. Foreign Policy. Westport/London: Praeger. Zie ook 
Shepherd, George W. Jr. (1970) Racial Influences on American Foreign Policy. New York/London: Basic Books en zie Wilson, 
Ernest J. (2004) Diversity and U.S. Foreign Policy: A Reader. London/New York: Routledge. 
735 Rifkin, The European Dream. p. 19. 
736 Rifkin, The European Dream, p. 21-22. 
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God gegeven promised land bij de puriteinen en de eerste traditionele christelijke 
groeperingen dominant was de invulling van het universalisme gaandeweg verschoof 
naar die van de Verenigde Staten als een crusader state.737 In het volgende hoofdstuk zal ik 
uitgebreid ingaan op de gevolgen die deze wijzing in uitgangspunten had voor de 
strategische besluitvorming in het kader van het buitenlandsbeleid 
 
Het verlichtingsdenken en vooral de ideeën over natural liberalism waren naast de 
christelijke culturele traditie een andere peiler onder de universalistische uitgangspunten 
die fundamenteel zijn voor de Amerikaanse culturele identiteit. De uitgangspunten 
waarop de Amerikanen hun Constitutie baseerden waren, zoals men volgens Bernard 
Bailyn geloofde, niet alleen “God-given,” maar ook “distilled from reason.” Het waren 
deze uitgangspunten die „self-evident,‟ „natural‟ en „inalienable‟ waren. Het zijn ook deze 
uitgangspunten die grote gevolgen hebben voor het Amerikaanse buitenlandse politieke 
beleid. 738 
  Ten slotte leverden de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme de 
„wetenschappelijke‟ onderbouwing voor de superioriteit van de eigen waarden op. Als 
„survival of the fittest‟ het natuurlijke selectiecriterium was en de Verenigde Staten 
onmiskenbaar de „fittest‟ waren dan was daarmee ook het bewijs geleverd dat de 
natuurlijke superioriteit van het Kaukasisische ras maar één winnaar kon opleveren: de 
Verenigde Staten. 
 
De eerste consequentie die voortkwam uit het idee van Amerika als een God Given 
Country was de als legitiem veronderstelde claim op territoriale expansie. Opvallend is 
dat er twee tegengestelde ideeën waren over het enorme continent dat het achterland 
vormde van de eerste nederzettingen aan de Oostkust. Het eerste was dat het hier ging 
om een leeg en maagdelijk land dat lag te wachten om „door dappere pioniers 
ontgonnen te worden.‟ Het idee dat het land leeg was en er niemand was waar dit land 
van moest worden overgenomen leverde lange tijd de mythe op dat de Verenigde Staten 
op het continent dus ook geen buitenland hadden en dat de expansie westwaarts een 
logische opvulling was van een vacuüm.739 Dit uitgangspunt leverde het hardnekkige 
idee op dat de Verenigde Staten tot het einde van de 19de eeuw geen buitenlandsbeleid 
hadden gekend. De realiteit was natuurlijk heel anders. Allereerst waren er andere 
koloniale mogendheden en naties op het grondgebied van wat later de Verenigde Staten 
zouden worden, zoals de Spanjaarden, de Fransen en niet te vergeten Mexico. 
Bovendien waren er natuurlijk de Indiaanse volkeren. Tijdens de regeringsperiode van 
Washington werden de Indianen door de regering zelfs bestempeld als buitenlandse 
mogendheid. Zo stelde de toenmalige minister van Oorlog Henry Knox dat “the 
independent nations and tribes of the Indians ought to be considered as foreign nations, 
not as subjects of any particular States.”740 

                                         
737 Zie in McDougall, Promised Land, Crusader State. 
738 Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, p. 77. 
739 Dit is bijvoorbeeld ook letterlijk de stelling in het boek van Groenhuijsen, Charles (2005) Amerikanen zijn niet gek: Over 
Bush en baseball, misdaad en miljonairs, kerken en casino‟s, porno en politiek. Uitgeverij Balans, p. 226. 
740 Zie bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse regering een oplossing zocht om volgens de „juiste morele principes‟ om te gaan 
met het Indiaanse vraagstuk in Kagan, Dangerous Nation, pp. 81-93. 
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  De tweede gedachte is dat het Amerikaanse continent weliswaar bewoond was, maar 
dat het hierbij ging om een wild natuurvolk dat geen rechten had. Sterker nog: dat het 
eigenlijk de taak was van de pioniers om deze mensen beschaving bij te brengen. Zo 
trekt Robert D. Kaplan een duidelijke parallel tussen de motivatie van de Amerikaanse 
kolonisten „om licht in de duisternis te brengen‟ en de legitimering van het Britse 
imperialisme. Kaplan schrijft: “de Noord-Amerikaanse Indianen waren afstammelingen 
van de nomadische paardrijders van de Eurazische steppe – Scythen, Turken en 
Mongolen – die door de verdedigingslinies van Rome, Byzantium en het China van de 
Han-dynastie waren gebroken.” Het was volgens hem geheel in de traditie van de white 
man‟s burden om deze „woeste horden‟ tot de orde te roepen. “Voorbij de rivieren de 
Mississippi en de Missouri troffen de Amerikaanse militairen een hobbesiaanse wereld 
aan waar het leven werd bepaald door moorddadige etnische oorlogen ingegeven door 
concurrentiestrijd om territoria en hulpbronnen.”741 
  John Keegan stelt vervolgens in zijn boek Fields of Battle onomwonden vast dat de 
Indianen geen claim kunnen leggen op dit land. “The pretensions of the Plains Indians 
to exclusive rights over the heartland of the continent cannot, it seems to me, stand. 
Their claim, the claim of less than a million people, to possess territories capable of 
supporting not only millions more directly settled, but still more millions outside 
America waiting to be fed by those territories‟ product, is the claim not of oppressed 
primitives, but of selfish rich,” zo schrijft Keegan.742 
 
Dat de expansiedrift van de Verenigde Staten als „rising empire‟ niet stopte toen het eigen 
continent was veroverd, is volgens Frederick Jackson Turner terug te voeren op de 
culturele identiteit van de Amerikanen. In 1893 schreef Turner zijn essay The Significance 
of the Frontier in American History over de invloed van de frontier in het scheppen van de 
Amerikaanse identiteit. Hij stelde daarbij dat de “frontier has gone,” maar voegde 
daaraan toe dat “the American energy will continually demand a wider field for its 
excersise.”743 
  Sardar ziet het verband tussen de Amerikaanse culturele identiteit en de daaruit 
voortvloeiende Manifest Destiny als volgt: “War and military preparedness were the 
making of the United States. This is not mere Hollywood cinematic licence; it is a 
constant motif running through the entire course of the nation‟s history. America 
begins with taking up arms against „savage‟ native inhabitants. (…) the use of the 
military as a metaphor for society began right at the beginning – with America itself.”744 
  De belangrijkste consequentie van het universalisme van de Manifest Destiny-these is dat 
de lotsbestemming van de Verenigde Staten was dat het land zou uitgroeien tot een 
dominante mogendheid op het wereldtoneel. Robert Kagan stelt dat in eerste instantie 
de ideeën over de Verenigde Staten als empire niet losgezien kunnen worden van de 
Britse hegemonie. Amerika was in die visie een onderdeel daarvan. In dat beeld zou het 

                                         
741 Kaplan, Robert D. (2005) Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium: Reizen met soldaten in het veld. Utrecht: Het Spectrum, 
p. 17. 
742 Keegan, Fields of Battle, p. 313. Wat dit citaat zo onthutsend maakt is dat als we hier „Saoedi‟s‟ en „olie‟ invullen we een 
doctrine krijgen die het recht geeft om in te grijpen als „selfish primitives and rich‟ ons de toegang tot olie beletten. 
743 Geciteerd in Norton, A People and a Nation, p. 418. 
744 Sardar, Why Do People Hate America?, pp. 168-169. 
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Britse rijk een soort federatie zijn. Zover zou het niet komen. In de aanloop naar de 
Onafhankelijkheid en daarna formuleerden de leiders van de nieuwe staat hun eigen 
claims op een empire.745 
  Thomas Paine (1737-1809) schreef dat het Common Sense was, zoals hij in zijn 
gelijknamige pamflet uit 1776 stelde, dat een heel continent niet door een relatief klein 
eiland kon worden overheerst. Het interessante van Paine is daarbij dat hij bij zijn 
argumenten de Goddelijk Providence wegliet. Paine was een van de eerste die de 
Amerikaanse superioriteit en claim op een toekomstige empire volledig baseerde op 
wereldlijke argumenten. Sardar en Davis wijzen erop dat Thomas Jefferson al in 1786 
stelde dat “our confederacy must be viewed as the nest from which all America, North 
and South, is to be peopled.” 
  Thomas Jefferson sprak over de nieuwe natie als een “empire of liberty.” Hij hoopte 
dat de Spaanse overheersing nog even zou blijven bestaan “till our population can be 
sufficiently advanced to gain it from them piece by piece.”746 Ook George Washington 
refereerde aan de Verenigde Staten als aan een „rising empire.‟ Sardar schrijft verder dat 
reeds in 1789, het jaar dat de Constitutie van kracht werd, de term „empire‟ gemeengoed 
was geworden om de toekomst van de Verenigde Staten aan te geven. Zo stelde 
dominee Jedidiah Morse in zijn in dat jaar gepubliceerde American Geography dat “we 
cannot but anticipate the period, as not far distant, when the AMERICAN EMPIRE 
will comprehend millions of souls, west of the Mississippi.”747 
  Volgens Robert Kagan had de nieuwe republiek aan het begin van de 19de eeuw een 
duidelijk beeld van haar toekomstige plaats in het politieke spectrum.748 Formeel werd 
dit voor de eerste keer als beleidsintentie vastgelegd door president James Monroe (158-
1824).749 De naar deze president vernoemde Monroe-doctrine uit 1823 stelt dat het lot 
van het gehele Westelijk halfrond – waarmee hij Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 
bedoelt – moet worden gezien als een regio “in which in principle the rights and 
interests of the United States are involved.”750 
 

Een belangrijk kenmerk van de Amerikaanse culturele identiteit is dat het land een 
empire is „tegen wil en dank.‟ Ronald Wright laat in zijn boek What is America? zien hoe 
dit idee van een empire tegen wil en dank is terug te voeren op de observaties van 
Alexis deTocqueville uit de jaren dertig van de 19de eeuw. Zo schreef De Tocqueville 
dat „the Americans have no neighbours, and consequently they had no great wars, or 
financial crises, or inroads, or conquest to dread: they (…) have nothing to fear from a 
scourge which is more formidable to republics than all these evils combined, namely, 
military glory (…) nothing is more opposed to the well-being and the freedom of man 
than vast empires.”751 Wright stelt daarbij de retorische vraag “no neighbours? 
Tocqueville meant, of course, no white neighbours. (…) because he failed to see the first 

                                         
745 Kagan, Dangerous Nation. 
746 Geciteerd in Sardar, American Dream, Global Nightmare, p. 101. 
747 Sardar, American Dream, Global Nightmare, p. 101. 
748 Kagan, Dangerous Nation, pp. 8-9. 
749 James Monroe was de vijfde president van de Verenigde Staten tussen 1817 en 1825. 
750 Geciteerd in Sardar, American Dream, p. 102. 
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Americans, or “Indians,” as protagonists in American history, he failed to grasp that 
America already was an empire – armed, aggressive, expanding before his eyes and 
presided over by a militarist, General Andrew Jackson.”752 
  Volgens het zelfbeeld van de Amerikanen is hun land altijd pas tot actie overgegaan - 
dat wil zeggen tot militaire actie en het formuleren van een buitenlandsbeleid - als het 
niet anders kon. Dit komt goed tot uiting in het werk van Robert Kaplan. Allereerst 
definieert Kaplan het vermeende Amerikaanse imperialisme als “niets anders dan een 
vorm van isolationisme waarbij de eis van absolute, onaantastbare veiligheid in eigen 
land ertoe leidt dat men de wereld verovert, en in dat proces onderworpen wordt aan 
alle zorgen van de wereld.‟‟753 
  Vervolgens beschrijft hij het proces van natievorming via imperialistische expansie 
leidend tot absolute hegemonie van de Verenigde Staten. Het beginpunt is eigenlijk dat 
“de natie in wording die tegen de oostelijke kusten van Noord-Amerika aanschurkten, 
[…] het ontoelaatbaar had geacht dat zich achter haar rug geschut van de Europese 
mogendheden bevond.”754 Maar “de bestemming dat de Verenigde Staten op het 
westelijk deel van het continent een grootmacht vestigden werd werkelijkheid door het 
optreden van kleine groepen pioniers.”755 Deze pioniers dwongen steun van het centrale 
gezag af. 
  Als deze eerste stap tot natievorming tegen wil en dank is genomen, beschrijft Kaplan 
het proces hoe de Verenigde Staten uiteindelijk de wereldhegemonie bereikt. “Wat 
zouden de Verenigde Staten zijn geworden zonder Adolf Hitler en Hidekei Tojo?,” zo 
stelt Kaplan. Om vervolgens de vraag te beantwoorden met: “Deze dictators en de 
mensen om hen heen dwongen de V.S. uit hun zelfopgelegde isolement om het hoofd 
te kunnen bieden aan de bedreiging van hun veiligheid door het nazisme en het Japanse 
militarisme.”756 
  Maar niet alleen Kaplan laat zich in deze bewoordingen uit. Charles Groenhuijsen, 
jarenlang correspondent voor de NOS in de Verenigde Staten, titelt een van de 
hoofdstukken uit zijn boek Amerikanen zijn niet gek, „Amerika: een wereldrijk tegen wil en 
dank.‟ Hij poneert hierbij de stelling dat “de VS in de negentiende eeuw geen 
buitenlandse politiek hadden” en dat “ze zonder de Eerste Wereldoorlog veel langer 
buiten de wereldpolitiek waren gebleven.”757 
 
Het succes waarmee de Verenigde Staten onderdeel werden van het kapitalistische 
wereldsysteem - en daar uiteindelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw ook 
onmiskenbaar de dominante speler van waren geworden - heeft op verschillende 
manieren gevolgen gehad voor de versterking van de universalistische kijk op de 
werkelijkheid. 
  Allereerst hebben de Amerikanen lange tijd het geloof gehad dat hun succesvolle 
manier van produceren en de daarbij behorende manier van organiseren en 
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besluitvorming de best practice was. Dit geloof in de eigen succesformule uitte zich in het 
idee dat noch de producten noch de manier van organiseren hoefden te worden 
aangepast. Dit uitgangspunt is terug te vinden in boekenkasten die vol staan met 
literatuur gewijd aan prescriptieve aanbevelingen hoe deze „best practice American style‟ kan 
en moet worden uitgevoerd.758 
  Verder heeft deze universalistische manier van denken de vorm aangenomen van een 
self-fullfilling prophecy. De cirkelredenering was vrij simpel en gebaseerd op het idee van 
might makes right: de Amerikaanse economische hegemonie was in de tweede helft een 
feit en die hegemonie moest dan ook wel gestoeld zijn op een fundament van 
superieure waarden. 
  Zo bracht het onaantastbare geloof in zowel de militaire superioriteit als ook in de 
perfectie van de eigen economische en maatschappelijke ordening de bekende 
Amerikaanse uitgever Henry Luce er toe om in 1941 de 20ste eeuw tot „The American 
Century‟ uit te roepen. 
In feite was Luce een voorbode van Francis Fukuyama die in zijn boek The End of 
History uit 1997 dit nog eens dunnetjes overdeed. Volgens Fukuyama was de zoektocht 
van de mensheid waar het gaat om universele principes met de Amerikaanse invulling 
van democratisch liberalisme ten einde gekomen.759 
Van verschillende kanten is gewezen op het paradoxale karakter van de universalistische 
uitgangspunten. Zo stelt Seymour Lipset in zijn boek American Exceptionalism dat de 
Amerikaanse culturele identiteit zich enerzijds beroept op het feit dat zij zich afzet tegen 
de Europese gecorrumpeerde waarden en normen („het oude Europa‟). Volgens dat idee 
zijn de Verenigde Staten van het begin af aan „een nieuwe start‟ en is de culturele 
identiteit van het land uniek. 
  Anderzijds, zo schrijft Lipset, getuigen de uitgangspunten waarop de Verenigde Staten 
waren gegrondvest van Goddelijke inspiratie. Deze uitgangspunten hebben derhalve per 
definitie universele waarden, sterker nog zij waren niet alleen van toepassing op de 
Verenigde Staten maar zijn ook een voorbeeld voor anderen en in uiterste consequentie 
kunnen deze waarden ook goedschiks of kwaadschiks worden afgedwongen.760 
  De beroemde antropologe Mary Douglas wijst in haar standaardwerk Purity and Danger 
op een tweede paradox in het universalistische denken. Volgens haar is het zo dat hoe 
sterker het onwrikbare geloof in de universele uitgangspunten van de eigen waarden, 
hoe kleiner de groep wordt die er nog dezelfde ideeën op nahoudt. Het gevolg is 
sektevorming en het uitsluiten van anderen.761 

                                         
758 Deze prescriptieve benadering in de managementliteratuur was zeker dominant tot het midden van de jaren negentig 
van de vorige eeuw. Pas met het besef dat eigen methodes niet meer alleszaligmakend waren en dat andere 
productiemethodes, zoals het eerder genoemde Japanse managementsyteem, tot betere resultaten leidde, kwam hier 
verandering in. Zie voor een mooi overzicht van deze ontwikkeling onder andere in Micklethwait, John and Wooldridge, 
Adrian (1997) The Witch Doctors: What the Management Gurus are Saying, Why it Matters and How to Make Sense of It. London: 
Mandarin Paperbacks. 
759 Fukuyama, Francis (1999) Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, Amsterdam: Olympus/Uitgeverij Contact. Walter 
Russell Mead voegt aan het idee dat de Verenigde Staten het eindpunt zijn waar het gaat om een economisch en politieke 
ordening ook nog het element van godsdienst toe. Ook op dat punt, zo stelt Mead, claimen de Amerikanen de absolute 
waarheid in pacht te hebben. Zie hiervoor in Mead, God & Gold. 
760 Lipset, American Exceptionalism. 
761 Douglas, Mary (2006) Purity and Danger. London/New York: Routledge Classics. 
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  Een derde paradox van de universalistische uitgangspunten is dat ze vaak erg selectief 
worden toegepast. Zo komt een bekend voorbeeld voor de manier waarop bijvoorbeeld 
de puriteinse elite tegen de inheemse bevolking aankijkt uit John Wintrop‟s Journal. 
Wintrop beschrijft hierin de gevolgen van een storm die in 1643 over New England raast. 
Wintrop schrijft dat “it darkened the air with dust, yet through God‟s great mercy it did 
not hurt anyone, but only killed one Indian with the fall of a tree.”762 Ten aanzien van 
de slavernij waarmee de Afrikaans-Amerikaanse bevolking werd geconfronteerd wisten 
de puriteinse intellectuelen ook zo‟n draai te gegeven dat het leek alsof deze situatie van 
God was gegeven en zelfs een positieve uitwerking had op het zielenheil van de slaven. 
Opvallend is overigens dat ook het verzet tegen de slavernij uit de religieuze hoek 
kwam. De weerzin tegen dit systeem kwam echter niet in de eerste plaats voort uit de 
orthodoxe puriteinse uitgangpunten, maar is eerder een uitvloeisel van de gedachte van 
andere religieuze sekten, zoals bijvoorbeeld de quakers. 763

 

 
 

5.4 Specifiek versus Holistisch denken over de Werkelijkheid 

 
De wereldbeschouwing van de puriteinen was vooral gericht op praktische en specifieke 
zaken want die leverden objectieve en meetbare resultaten op. Deze manier van denken 
en doen wordt in de literatuur ook gezien als typisch element van de Amerikaanse 
culturele identiteit. Het duidelijkst komt deze manier van naar de werkelijkheid kijken 
terug in de eerder beschreven manier waarop de puriteinen hun Bijbelstudie ter hand 
namen. De Bijbel werd, zoals we gezien hebben, verdeeld in simpele deelvragen die 
slechts met een „Yes or No‟ beantwoord konden worden. 
 
De specifieke benadering van naar de werkelijkheid kijken werd alleen maar versterkt 
door de ervaringen in de frontier en tijdens de grote trek naar het Westen. Ook hierbij lag 
de nadruk op het oplossen van specifieke problemen. Contemplatie en filosoferen, zoals 
in het verlichtingsdenken naar voren kwam, was een luxe die slechts aan een kleine elite 
was voorbehouden. In de Amerikaanse maatschappelijke context van de frontier kreeg 
deze manier van denken geen navolging; men kon het zich simpelweg niet veroorloven. 
Hofstadter wijst in dit verband op de tegenstelling in de Amerikaanse cultuur tussen 
intelligentie en intellectuelen. Intelligentie, voor zover het in dienst staat van het 
oplossen van alledaagse problemen, staat in hoog aanzien. Anders is dat gesteld met 
intellectualisme. In brede kringen heerst volgens Hofstadter een afschuw van „doelloos 
gefilosofeer.‟764 
 

                                         
762 Geciteerd in Crasnow, Ellman and Haffenden, Philip, „New Founde Land,‟ In Bradburry, Malcolm & Temperley, 
Howard, editor (1998, third edition) Introduction to American Studies. Harlow: Pearson Education, p. 36. 
763 Zie voor een uitgebreide behandeling van de manier waarop slavernij werd gelegitimeerd en ook werd aangevallen in 
Morone, Hellfire Nation, pp. 119-222. 
764 Zie in Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life. 
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Ook de organisatie van het Amerikaanse Productie Systeem was gericht op het opdelen 
van het productieproces in kleine handelingen. De kern van deze revolutionaire 
productiewijze was dat machines gespecialiseerd waren en niet de arbeid. De gevolgen 
waren enorm. Zo bleven de lonen van geschoolde en ongeschoolde arbeid dicht bij 
elkaar. Lang in de leer blijven bij een meester, zoals in de vanuit de gildentraditie 
voortgekomen meester-knecht verhouding in Europa, was niet lonend. Langdurige 
specialistische scholing leverde evenmin genoeg extra‟s op om die inspanning te 
rechtvaardigen. Scholing moest praktisch zijn en generiek. Niet alleen productie werd 
opgedeeld in hapklare brokken ook problemen werden voortaan op die manier 
benaderd en facts and figures als onderbouwing bij besluitvorming gingen een grotere rol 
spelen dan context of kwalitatieve argumenten. 
 

Verder versterkte de komst van miljoenen nieuwe immigranten in de 19de en vroeg 20ste 
eeuw de specifieke manier van naar de werkelijkheid kijken nog meer. Dit komt ook 
duidelijk naar voren in de Amerikaanse Census die iedere tien jaar wordt gehouden. 
Over alles en nog wat houden de Amerikanen cijfers en feiten bij. Door deze enorme 
nadruk op feiten en cijfers noemt Boorstin de Verenigde Staten in het derde deel van 
zijn trilogie The Americans ook een statistical society.765 
  Martin Gannon geeft aan hoe we de fascinatie voor specifieke feitjes terug zien in de 
manier waarop Amerikanen met sport omgaan. In iedere belangrijke sport in de 
Verenigde Staten worden van iedere speler en voor bijna iedere denkbare prestaties 
feiten en statistieken bijgehouden.766 
  Ten slotte hebben we ook gezien hoe de strategische besluitvorming in grote bedrijven 
in belangrijke mate gedurende lange tijd werd gedomineerd door het opdelen van de 
werkelijkheid in deelgebieden die ieder een eigen oplossing gebaseerd op harde feiten 
behoefde. 
 
 

5.5 Taak – en Actiegerichtheid 

 
Een van de dimensies die in de Amerikaanse culturele identiteit een belangrijke plaats 
inneemt is actie- of taakgerichtheid. De relatie tussen dit uitgesproken elementen van de 
Amerikaanse culturele identiteit en het puriteinse erfgoed lijkt in eerste instantie evident. 
 
De puriteinen gingen er immers in hun interpretatie van de calvinistische dogma‟s van 
uit dat de Goddelijke genade slechts ten deel zou vallen aan diegenen die door hun 
daden duidelijk hadden gemaakt dat ze echt Gods genade waardig waren. De ervaring 
van de Goddelijke genade middels een persoonlijke wedergeboorte was waar iedere 
gelovige naar streefde. 

                                         
765 Zie in Boorstin, The Americans: The Democratic Experience. 
766 Gannon, Understanding Global Cultures, pp. 205-219. 
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  Ook hier is de situatie echter complex. De interessante figuur doet zich namelijk voor 
dat doing weliswaar een voorwaarde is om een openbaring te krijgen – zonder volgens 
Gods woord te leven en aldus het goede te doen zal een openbaring sowieso uitblijven - 
maar dat actiegerichtheid volgens de klassieke puriteinse leer niet automatisch tot een 
openbaring zal leiden. In feite is de openbaring slechts een bewijs van het feit dat de 
gelovige een uitverkorene is. Deze paradox in de puriteinse orthodoxe calvinistische 
geloofsuitgangspunten heeft tot grote spanningen geleid. Zo was de stelling dat men pas 
volwaardig lid kon worden van de kerk als men kon bewijzen Gods genade waardig te 
zijn. Ook mensen die al eerder gedoopt waren en waarvan de ouders dus volwaardig lid 
waren, moesten kunnen aantonen eveneens uitverkorenen van God te zijn. Om dat te 
kunnen bewijzen moest men getuigenis geven van een openbaring van die genade van 
God in het eigen persoonlijke leven. Die getuigenis moest dan worden getoetst. De 
enige die daartoe in staat werden geacht waren degenen die eerder zelf zo‟n proces 
hadden doorgemaakt, de saints. Hieruit wordt in de literatuur ook de enorme 
gedrevenheid om actie te ondernemen verklaard. Enerzijds is er dus letterlijk het „heilige 
moeten‟ dat Amerikanen toeschrijven aan het nemen van actie en het grijpen van 
individuele kansen. De resultaten waar deze actie toe kunnen leiden hebben namelijk 
niet alleen voor het heden en de nabije toekomst gevolgen, maar kunnen ook leiden tot 
eternal salvation. Anderzijds weet je nooit zeker of je tot de uitverkorenen behoort. Wat je 
wel zeker weet is dat als je je als een excentriekeling opstelt jouw eventuele openbaring 
nooit door de anderen die daarover moeten oordelen als zodanig zal worden erkend. 
  Actie ondernemen alleen is echter niet voldoende. Uiteindelijk gaat het namelijk om de 
beoordeling van de prestatie. Maar wat als de resultaten uitblijven? Falen wordt dan 
gezien als het bewijs dat iemand niet deugt. Dit verklaart ook de enorm felle houding 
van Amerikanen ten opzichte van losers. Is de uiterste consequentie immers niet dat 
mensen waarmee het slecht afloopt het ook niet waard waren om te winnen?767 
  Zo‟n voorbeeld van de interpretatie van falen zien we bijvoorbeeld terug in de 
beschrijving van de geschiedenis van Anne Hutchinson. Nadat zij uit New England werd 
verbannen, vestigde zij zich met haar familie in Rhode Island. Na de dood van haar 
echtgenoot trok Hutchinson met haar zes jongste kinderen het achterland in van het 
onder Nederlands gezag staande deel van de huidige staat New York. In de Nederlands-
Indiaanse oorlog van 1643 werd de hele familie, met uitzondering van één dochter, door 
Indianen vermoord. De interpretatie van de puriteinse elite was dat dit wrede einde het 
bewijs was van de innerlijke verdorvenheid van deze „American Jezebel,‟ zoals Wintrop 
haar noemde.768 

                                         
767 Dat slecht aflopen kan uiteenlopen van iemand die tweede wordt tijdens een hardloopwedstrijd – „number two is the first 
loser‟ – tot mensen die enorm onfortuinlijk zijn in zaken, problemen krijgen met de gezondheid of mensen die iedere andere 
vorm van falen overkomt. In de psychologie is het belang dat aan de eigen actiegerichtheid wordt toegekend een eigen 
leven gaan leiden. Zelfhulpprogramma‟s zijn nergens populairder dan in de Verenigde Staten of het nu om de AA gaat, 
Weightwatchers, stoppen-met-roken trainingen of persoonlijke ontwikkelingstrainingen; het uitgangspunt is altijd hetzelfde: 
als je maar wilt en je er persoonlijk volledig voor inzet is alles mogelijk. Zie voor deze nadruk op positief denken en het 
idee dat men daardoor de eigen situatie onder controle heeft in Ehrenreich, Barbara (2010) Smile or Die: How Positive 
Thinking Fooled America. London: Granta. 
768 Zie voor de geschiedenis van Anne Hutchinson onder andere in Johnson, A History of the American People, pp. 53-54. Zie 
ook in Morone, Hellfire Nation, pp. 55-67. 
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Door de nadruk die de elite uit Virgina legde op status en afkomst telden de culturele 
dimensies van actiegerichtheid  minder zwaar dan bij de puriteinen uit New England. Een 
groot verschil was dat de motivatie van de Virginians om zich in Amerika te vestigen niet 
christelijk was. Zij kenden niet de bijna goddelijke plicht om te presteren zoals de 
puriteinen. 
  Fischer stelt overigens dat de elite van Virginia waarschijnlijk harder moest werken dan 
ze toegaf. Het paste echter niet bij het ideaalbeeld van een gentlemen landowner om hard te 
moeten werken. De arbeidsethos van de elite was dan ook niet erg hoog. Zo schreef 
William Bird II: “nature is very indulgent to us, and produces its good things almost 
spontaneously. Men evade the original curse of hard labour, and sweat as much with 
eating their bread as getting it (… ) if plenty and a warm sun did not make us lazy and 
hate motion and exercise.”769 

 
Clyde Kluckhohn geeft aan dat het rusteloze zoeken naar een beter bestaan bijna een 
tweede natuur werd van de vooral armere Amerikaanse pioniers en latere immigranten. 
Deze houding had een blijvende invloed op de manier waarop Amerikanen tegen 
kansen en mogelijkheden aankijken. Kluckhohn stelt dat het bijna als een doodzonde 
wordt gezien om kansen te laten lopen. Er wordt ook van je verwacht dat je achter die 
kansen aangaat. Als je faalt is dat all in the game. Het is letterlijk easy come and easy go en 
geen volk heeft grab the opportunity, live up to your dream, zo tot credo gemaakt als de 
Amerikanen. 
  Snelheid en doelgericht handelen zijn vaak typerend voor de Amerikanen en worden 
positief benaderd.770 Richard D. Lewis wijst eveneens op een praktische verklaring voor 
de doelgerichtheid van de Amerikaanse cultuur. Zo schrijft hij dat “the pace of 
American life is different from that of other countries. In the eighteenth and nineteenth 
centuries vast tracts of open, unclaimed land to the west beckoned with some urgency 
to poorer settlers and new arrivals. For decades it was first come first served.”771 
  David Lavender stelt over dit rusteloze voorttrekken van mensen, steeds op zoek naar 
meer success, dat “out of this insatiable desire [If they were poor at the beginning, they 
confidently expected that soon they would be rich and respected. The touchstone was 
land] came one of the paradoxes of the American frontier. Having found their land after 
incredible toil, many of the seekers almost at once became dissatisfied and sought for 
something else further on. The restlessness, so bone deep it seemed like a new human 
instinct, lasted as long as there was empty land to fill, and still leaves its imprint on the 
American character. On, on, on.”772 
  Boorstin geeft aan dat het vluchtige in de Amerikaanse culturele identiteit ook 
voortkwam uit het karakter van de trek naar het Westen. Dit was niet een eenmalige 
gebeurtenis, maar een voortdurend proces dat van het begin van de kolonisatie in de 
17de eeuw tot aan het einde van de 19de eeuw plaatsvond. De gevleugelde uitspraak „Go 
West young men‟ geeft volgens hem een vertekenend beeld. Er is meer sprake van een 

                                         
769 Geciteerd in Fischer, Albion‟s Seed, p. 365. 
770 Zie in Kluckhohn, Antropologie en moderne samenleving. 
771 Richard, When Cultures Collide, p. 165. 
772 Lavender, David (1965) The Great West. Boston: Houghton Mifflin Company, p. 10. 
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voortdurende reis ín het Westen dan van een eenmalige trek náár het Westen. Keer op 
keer trokken pioniers langs ongeveer dezelfde routes verder en vestigden zij zich voor 
kortere of langere tijd ergens op die route. In hun zoektocht naar betere 
vestigingsplaatsen bouwden de Amerikaanse kolonisten huizen en bewerkten land, maar 
vertrokken dan weer plotseling op zoek naar betere plekken.773 
  Boorstin omschrijft de „vluchtigheid‟ van de sociale contacten als volgt: 
“adventuresome Americans moved westward to pursue a better life, they came together 
frequently to form temporary associations or teams to solve specific problems. 
However, given the rapid mobility of American society – a characteristic still dominant 
today - relationships among members of these groups tended to be cooperative but only 
superficially friendly. The United States is the classic „doing‟ society whose members are 
primarily interested in building and accomplishing goals.”774 Richard Hofstadter geeft 
aan dat er een groot verschil was tussen de kolonisten van Britse afkomst en kolonisten 
met een andere culturele achtergrond. Hij haalt hierbij een gezegde aan dat stelt: “when 
the German comes in the Yankee goes out.”775 
  Variaties hierop waarin Duitsers worden vervangen voor Zweden of andere nieuwe 
immigrantengroepen bestaan ook. Het punt dat Hofstadter maakt is dat het rusteloze 
zoeken naar nieuwe kansen een typisch Britse kolonistenmentaliteit was. De niet-Britse 
nieuwkomers probeerden zoveel mogelijk zich te settelen en men bleef bij elkaar om 
een hechte gemeenschap te vormen. 
 
Het verlichtingsdenken versterkte de actiegerichtheid alleen maar. Het idee van de 
schaarste van tijd is daarbij een belangrijk uitgangspunt in de Amerikaanse cultuur. 
Richard D. Lewis beschrijft het Amerikaanse tijdsbegrip als lineair. De tijd vliegt 
letterlijk voorbij en gedane zaken nemen geen keer. Exemplarisch waren hierbij de 
richtlijnen voor een efficiënt omgaan met de „schaarse‟ tijd die Benjamin Franklin in zijn 
vele geschriften vastlegde. Uitdrukkingen als „time is money,‟ „don‟t waist time‟, 

                                         
773 Boorstin, The Americans: The National Experience, pp. 51-81. 
774 Boorstin, aangehaald in Martin, Understanding Global Cultures, p. 219. De psycholoog Kurt Lewin heeft een 
verklaringsmodel gepresenteerd om de typische Amerikaanse vluchtigheid te omschrijven. Lewin beschrijft twee cultureel 
bepaalde menstypen. De eerste noemt hij de G-type, naar het ideaaltypische Duitse (German) menstype. Het tweede noemt 
hij het U-type, naar het type dat zijn ideaaltypische verschijning in de Verenigde Staten (United States) vindt. Beide type 
hebben twee schillen, een persoonlijk en een publieke schil. Het G-type wordt daarbij gekenmerkt door een dunne 
buitenlaag, de publieke schil en een overheersende kern, de persoonlijke schil, terwijl het bij het U-type precies andersom is, 
een overheersende publieke schil en een relatief kleine persoonlijke schil. Wat Lewin hiermee wil zeggen is dat de 
Amerikanen veel sneller geneigd zijn de „oppervlakte‟ van hun persoonlijkheid en de persoonlijke materiële dingen die 
daarbij horen te delen met anderen. Voor Amerikanen is het gewoon om bijvoorbeeld een auto uit te lenen of een biertje 
uit iemand zijn ijskast te halen. Het lijkt bij Amerikanen dat ze snel geneigd zijn om allerlei persoonlijke 
wetenswaardigheden, zoals de hoogte van hun salaris of de prijs van bezittingen met anderen te delen. Duitsers zijn daar 
heel anders in. Ze zijn veel gereserveerder als het gaat om het delen van persoonlijke ervaringen met anderen dan naaste 
familie of intieme vrienden. Bij nieuwe ontmoetingen nemen Amerikanen ook niet hun voorafgaande status mee. Buiten 
een situatie waarin de verhoudingen bekend zijn - en ook zeer hiërarchisch kunnen zijn - is het normaal om weer opnieuw 
te beginnen. Bij informele ontmoetingen, zoals op een sportveld, een feestje of iedere andere nieuwe situatie, is iedereen in 
beginsel weer gelijk en is tutoyeren de normaalste zaak van de wereld. Bij het G-type blijft men wie men was en neemt men 
titel en status mee. De vrouw van de doktor blijft „frau doktor‟ en tutoyeren is slechts voorbehouden aan intimi. Lewin 
wijst erop dat bij interactie tussen de beide typen veel misinterpretatie kan plaatsvinden. Zo kan het G-type het gevoel 
hebben door het U-type snel in vertrouwen te worden genomen, terwijl dit slechts om een oppervlakkige loyaliteit gaat. 
Andersom kan het U-type het idee hebben nooit door het pantser van afstandelijkheid van het G-type heen te komen. Zie 
voor deze theorie van Lewin onder andere in Trompenaars, Riding the Waves of Culture, pp. 81-86. 
775 Hofstadter, The Age of Reform, p. 44. 
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„yesterday is dead and gone‟ en „there‟s no use crying over spilled milk‟ behoren dan ook 
tot het canon van de Amerikaanse culturele identiteit. Tijd voor reflectie is er 
nauwelijks.776 
 
Door het melting pot-karakter van de Amerikaanse samenleving is deze culturele dimensie 
van actiegerichtheid alleen maar dominanter geworden. De verklaring hiervoor is 
tweeledig. Of de immigranten nu vrijwillig of deels afgedwongen naar het nieuwe 
continent kwamen, voor allen gold dat ze de drang of de noodzaak voelden om te 
presteren. 
  Bovendien geldt ook hier dat dit typische element van the American way stond voor de 
geldende mores. Een sociaal vangnet ontbrak en de solidariteit die in Europa te vinden 
was binnen de (socialistisch) georiënteerde arbeidersbeweging was grotendeels afwezig. 
Simpel gezegd was men op zichzelf aangewezen en werd men op individuele prestaties 
beoordeeld en beloond. 
 
 

5.6  Machtsafstand 

 
Hoezeer machtsafstand en toegeschreven status onderdeel uitmaakt van het 
gedachtegoed van de puriteinse leer blijkt uit de woorden van eerder genoemde 
Jonathan Edwards. Volgens Edwards hebben allen “their appointed office, place and 
station, according to their several capacities and talents, and everyone keeps his place, 
and continues in his proper business.” In zo‟n gemeenschap was ongelijkheid de 
natuurlijke ordening. Zo besluit Edwards met: “Order is Heav‟n‟s first law;/and this 
confest,/Some are, and must be, greater than the rest,/More rich, more wise …”777 
 
Gordon S. Wood toont in zijn boek The Radicalism of the American Revolution aan dat 
religie in eerste instantie in de oostelijke kuststaten als functie had de gevestigde 
autoriteit te versterken. Dit had vooral betrekking op de lagere sociale klassen. Volgens 
Wood gebruikte iedere kerkgemeenschap, inclusief de puriteinen, het geloof vooral om 
de autoriteit van de overheid er bij de gelovigen in te hameren.778 Niet alleen het 
christelijke element in de culturele erfenis van de puriteinen staat op gespannen voet 
met het idee van de Amerikaanse samenleving als egalitair. 
  Wood toont aan dat de puriteinen en vooral de elite ook in hun dagelijkse leven zeer 
gewend waren aan hiërarchische verhoudingen. Zo schrijft hij dat “in our enthusiasm to 
contrast the “traditional” society of the mother country with the “modernity” of the 
colonies, we have often overlooked how dominantly British and traditional the 
colonists‟ culture still was. (…) Like all Englishmen, the colonists continued to embrace 

                                         
776 Zie voor de vele uitdrukkingen van Benjamin Franklin onder andere in Lemay, An Early American Reader. Zie voor de 
invulling van tijd ook in Lewis, When Cultures Collide, pp. 53-54. 
777 Geciteerd in Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 19. 
778 Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 17-18. 
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deeply rooted assumptions about the order and stability in a monarchical society.” 779 
Ook die germs waren dus over komen waaien. Zo nieuw was de nieuwe sociale ordening 
blijkbaar niet. 
  Wood geeft vervolgens een groot aantal voorbeelden van hoe verschillen in hiërarchie 
in het dagelijkse leven van New England een belangrijke rol speelden. Hij schrijft dat “the 
colonists‟ sense of hierarchy was reinforced in a multitude of ways. The military seemed 
to reproduce the society, and thus it was natural for land grants to veterans of the 
French and Indian wars to be made according to rank (…) College students learned, 
sometimes through harsh punishment, the importance of hierarchy, they were required 
(…) to „show due Respect and Distance to those who are in Senior and Superior 
Classes‟ (…) All had some sense of where they stood and how they ought to behave 
towards others in this social hierarchy (…) when to pull of their hats, (…) how to bow 
(…) what to do, in short, in order to give to every person his „due title according to his 
Degree.‟ Social ranks carried designations, and such designations, whether “Mr.,” 
“Esq.,” “Yeoman,” or whatever, were virtually part of a person‟s name. (…) Every title 
from the local militia was carried over into private life; there was hardly a justice of the 
peace who was not a colonel (…) New England farmers prized the subtle shade of 
difference between husbandman and yeoman. Church pews were assigned on the basis 
of family heads‟ age and social position; and entering students at Harvard and Yale were 
ranked according to the social respectability of their families. (…) Men were in fact 
considered to be bred to their occupations.”780 

 
Wood en Fischer laten duidelijk zien dat vooral bij de distressed cavaliers de verschillen in 
hierarchie groort waren. De Britten en andere etnische groeperingen die zij op één lijn 
met zichzelf stelden, hadden rechten. Andere groeperingen zoals Indianen en de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolking hadden deze rechten in het geheel niet. Dat wil echter 
niet zeggen dat in de eigen gemeenschap iedereen als gelijke werd beschouwd. 
Allerminst: Individuele rechten binnen de gemeenschap werden afgemeten aan de 
hiërarchische positie in de samenleving.781 
  Machtsafstand was bij de kolonisten van Virginia veel groter dan bij de andere groepen 
kolonisten. Deze verschillen hadden veel te maken met de verschillen in rijkdom. De 
verdeling van de rijkdom was in geen andere kolonie ongelijker dan in Virginia en in 
Noord- en Zuid-Carolina. Zo had de rijkste 10 procent van de bevolking 50 tot 75 
procent van de welvaart in handen. Bij de andere kolonistengroepen lag dit percentage 
veel lager. Maar liefst 60 tot 70 procent van de bevolking was helemaal uitgesloten van 
landbezit.782 
  David Hackett Fischer geeft aan dat de ongelijke verdeling in Virginia door de elite 
ook bewust in stand werd gehouden om schijnbaar dezelfde situatie te creëren als men 
als feodale grootgrondbezitters gewend was. Ook probeerde de heersende klasse de 

                                         
779 Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 11-12. 
780 Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 20-24. 
781 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 212-226 en pp. 398-410. Zie ook in Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 
24-42. 
782 Fischer, Albion‟s Seed, p. 374. Zie ook in Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 31. 
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slavernij af te doen als een systeem dat eigenlijk hetzelfde was als de verhouding tussen 
de landadel en de pachtboeren in Engeland. William Byrd II probeerde de slavernij in 
een brief aan een vriend in Engeland als volgt te vergoelijken: „Our poor negroes are 
freemen in comparison of the slaves who till your ungenerous soil; at least if slavery 
consists in scarcity, and hard work.”783 
 
Het spreekt gezien het bovenstaande voor zich dat de elite in Virginia een uitgesproken 
idee had over sociale afkomst en status. Gelijkheid was dan ook niet de norm maar 
toegeschreven status. Gordon S. Wood geeft aan dat de koning en zijn familie bovenaan 
de piramide stond en dat daarna de edelen kwamen. Die piramide was in Virginia veel 
steiler dan bij de andere groepen kolonisten. Wood beschrijft dat voor iedere gentlemen 
in New England ongeveer 10 gewone mensen waren te vinden, terwijl deze verhouding in 
Virginia 1 op 25 was.784 
  Daniel Boorstin maakt duidelijk dat het in Virginia na 1700 bijna onmogelijk was om 
nog door te groeien tot de landadel. De kaarten waren toen al geschud. Het vruchtbare 
land was reeds geclaimd door een nieuwe klasse van grootgrondbezitters. Virginia werd 
vooral een „first port of entry‟ voor de latere, armere kolonisten. Ze kwamen te werken op 
de plantages of trokken door naar de frontier, zoals het Westen van Virginia of naar de 
onontgonnen gebieden in de nieuwe koloniën zoals de Carolinas, Delaware, Jersey, 
Pennsylvania, New York en de latere staten Kentucky, Tennessee, Ohio, Indiana en 
Illinois.785 
 
Wood wijst erop dat de kolonisten van vooral Virginia diverse manieren hadden om 
verschillen in status aan te geven. De belangrijkste daarvan was nog altijd „birth and 
parentage.‟ Volgens die uitgangspunten „all men were created unequal.‟ 786 Gelijkheid 
was ook helemaal niet het uitgangspunt van de founding fathers, waarvan velen uit Virgina 
kwamen. George Washington noemde landloze boeren “the grazing multitude” en 
Thomas Jefferson zag de gewone man als “the hackneyed rascals of every country [who] 
must never be consider when we calculate the national character.”787 Die laatste 
uitspraak van Jefferson is overigens zeer belangrijk. Het idee dat er achter schuil gaat is 
dat de instituten waardoor de „national character‟ wordt bepaald door de elite moeten 
worden gevormd en zeker niet moeten worden overgelaten aan de massa.  
 
De quakers kenden geen enkele hiërarchie in hun gemeenschap, noch officiële 
dominees of voorgangers. Quakers hielden bijeenkomsten waarbij een iedere die 
daartoe de drang voelde werd toegestaan het woord te voeren. Slechts het eigen geloof 
en de eigen overtuiging was heilig. Hier zien we in extreme vorm wat in de literatuur 
onder internalisme wordt verstaan. Bij de quakers betekende dit dat men volledig 
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784 Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 30. 
785 Zie voor hoe de latere kolonisten gedwongen waren om steeds verder naar het Westen te trekken om nog vrij land te 
vinden in Bailyn, Vogagers to the West. 
786 Zie voor de verschillen in status bijvoorbeeld in Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 24-43. 
787 Geciteerd in Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 27-28. 
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vertrouwde op het eigen oordeel en uitging van de eigen principes en van de eigen 
spirituele ontplooiing. 
  Het is niet verwonderlijk dat de quakers wars waren van toegeschreven status. Zowel 
in letterlijke als in figuurlijke zin kenden zij geen onderlinge verschillen. Zo was de 
kleding van alle quakers ongeveer gelijk en zag men af van iedere vorm van uiterlijk 
vertoon. Binnen de eigen gemeenschap leverde dit vanzelfsprekend geen problemen op. 
Buiten de gemeenschap was dat een heel ander verhaal. Zo weigerden de quakers 
personen van stand en status op de daarvoor geldende eerbiedwaardige wijze te groeten. 
In een aantal gevallen werden de quakers daarvoor gestraft. Dat bracht hen er echter 
alleen maar toe om nog meer uitgesproken voor de eigen uitgangpunten op te komen. 
Boorstin wijst er in dit verband op dat de uiterste consequentie van het 
gelijkheidsprincipe van de quakers was dat ze bewust het martelaarschap kozen, zo 
overtuigd waren ze van het eigen gelijk.788 
 
In de houding van de Amerikanen tot de dimensie machtsafstand is veel terug te vinden 
van de manier waarop dat begrip door de Schots-Ierse kolonisten werd ingevuld. Aan 
de ene kant wordt deze groep omschreven als trots en koppig. Zo stelt David Hackett 
Fischer dat “their humble origins did not create the spirit of subordination which others 
expected of „lower rank.‟ This fierce and stubborn pride would be a cultural fact of high 
importance in the American region which they came to dominate.”789 Fischer verklaart 
de haat van de groep Schots-Ierse kolonisten tegenover de federale overheid niet in 
eerste instantie vanuit de nieuwe situatie die zich in de frontier-gebieden voordeed, maar 
uit de eeuwenlange gespannen relatie die de Schotten en Ieren, in hun regio van afkomst 
hadden gekend met het Britse centrale gezag. 
  De haat tegenover de federale overheid is nog altijd een belangrijk kenmerk van grote 
groepen Amerikanen. Fischer wijst er echter op dat de haat tegen het centrale gezag niet 
hetzelfde is als het niet accepteren van machtsafstand. Die acceptatie had bij de Schots-
Ierse kolonisten juist een duidelijke culturele basis. De leiders waren vaak in de 
oorspronkelijke context clan-hoofden en hadden zo vanuit hun oorspronkelijke status 
overwicht en aanzien. 
  Aan de andere kant is het typerend dat deze groep zeker in de frontier  op zoek was 
naar sterk leiderschap. Maar in die context werd leiderschap niet voetstoots 
geaccepteerd op basis van verworven status. Leiders in de backwoodsmen-traditie waren 
over het algemeen mensen met veel charisma, maar typerender was nog wel dat het 
leiderschap „verdiend moest worden‟ door het stellen van een daad. Het Amerikaanse 
gezegde luidt niet voor niets dat men machtsafstand niet accepteert in een situatie 
waarin “he pulled rank on me.” Hierbij zijn weer de vele verhalen over de grote held 
van de overwegend Schots-Ierse backwoodsmen, de latere president Andrew Jackson, 
veelzeggend. In al die verhalen komt naar voren dat Jackson zelf voorop ging in de 
strijd, zich fysiek met de beste kon meten en even hard was voor anderen als voor 
zichzelf. Niet voor niets had Jackson de bijnaam Old Hickory, vernoemd naar de hardste 
houtsoort. Voor zo iemand waren de backwoodsmen bereid om hun leven te geven. 
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Het is de bijna mythische invulling van leiderschap waaraan geen enkele Amerikaanse 
president kan ontkomen. Opvallend is bijvoorbeeld dat een van de presidenten die het 
meest genuanceerd naar allerlei problemen keek, Jimmy Carter, door de Amerikanen als 
een van de zwakste leiders uit de geschiedenis wordt gezien.790 Daar staat tegenover, 
zoals ik uitgebreider in hoofdstuk 7 zal aantonen, dat het retorische gehalte van 
president George W. Bush vlak na de aanslagen van 11 september 2001 door vooral zijn 
electorale backwoodsmen-achterban in hoge mate op prijs werd gesteld. Zijn uitspraken als 
„let‟s bring them on‟ en „dead or alive‟ appelleerden precies aan de emotionele waarden 
die deze groep van de daden van een leider verwacht. 
 
Fischer wijst er eveneens op dat aan het leiderschap in de backwoodsmen-traditie altijd een 
materialistische kant zat. De leiders ontpopten zich in Amerika als landeigenaren, 
handelaren en speculanten. In deze sociale structuur waren leiders vaak „men of 
influence and interest.‟791 Deze situatie, waarin lokale politiek en lokale belangen hand in 
hand gingen, zou een blijvende invloed uitoefenen op de manier waarin in de Verenigde 
Staten met macht werd omgegaan. Volgens Fischer was democratie in deze 
backwoodsmen-cultuur ook niet iets waarbij een leider “championed the cause of his 
people; he merely invited people to champion him.”792 
  De clan-verhoudingen verklaren dat binnen de libertijnse traditie, zoals die in de frontier-
gebieden opgang deed, opvallend genoeg geen ruimte was voor politieke oppositie. 
Iedereen die er andere culturele normen of andere politieke ideeën op nahield kon op 
forse en vaak gewelddadige tegenstand rekenen. 
  De clan-verhoudingen verklaren overigens ook de ongemene arrogantie waarmee de 
elite met de macht omging. Controle op de macht was er nauwelijks. Zo konden 
politieke figuren en zakenlieden binnen deze culturele traditie vaak wegkomen met 
wanbeleid, corruptie en onverholen zelfverrijking.793 
 
Daniel Boorstin toont aan dat organisatietalent, generalistische eigenschappen, charisma 
en communicatieve vaardigheden belangrijker waren dan specialisme, in de frontier. Van 
een leider op „de grote trek naar het Westen‟ werd allereerst verwacht dat hij met 
praktische oplossingen kwam voor alledaagse problemen. Hij hoefde het wiel niet 

                                         
790 Zie voor een waardering van president Jimmy Carter (1976-1980), zoals die uit een Amerikaanse survey naar voren 
komt, onder andere in Verhagen, Frans (2007) Het ABC van de Amerikaanse verkiezingen: De beste wint nooit. Amsterdam: 
Nieuw Amsterdam Uitgevers. 
791 Fischer, Albion‟s Seed, pp. 772-777. 
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opnieuw uit te vinden, maar moest zijn manschappen inspireren en er voor zorgen dat 
de karavaan bleef door trekken.794 
  Zo waren het volgens Martin Gannon niet de scherpschutters, de Old Shatterhands, die 
de leiders waren, maar de organisatoren en de mensen met een meer algemene visie. 795 
Machtsuitoefening werd hierbij geaccepteerd en juist verwacht. „Who is in charge?‟ was 
de vraag die men vaak als eerste stelde als men in een nieuwe situatie terechtkwam. Het 
uitgangspunt was dan niet het gezamenlijke overleggen om tot actie te komen, laat staan 
het langdurig en van alle kanten naar een situatie kijken, maar de roep om iemand die 
duidelijk en actiegericht bezig was. 
  Als de situatie het vroeg werd verschil in hiërarchie geaccepteerd met een hoge mate 
van discipline. Als „natuurlijke‟ leiders zoals Daniel Boone, David Crockett en vooral de 
latere president Andrew Jackson, duidelijk wisten te maken dat zij hun positie 
verdienden, bleef men deze leiders door dik en dun steunen. 
  In een dergelijke situatie speelde mee dat de beoogde leider zich goed moest weten te 
verkopen en de nodige mensen achter zich moest weten te krijgen. Overredingskracht, 
zelfpromotie en lobbyen werd zo volgens Boorstin een belangrijk onderdeel van de 
Amerikaanse democratische traditie. Dit werkte in de context van de frontier goed. De 
bottom line was immers dat als de leider niet functioneerde hij nooit lang zijn 
machtspositie kon weten te behouden. 
  Deze traditie van verkiezingen winnen door zelfpromotie loopt als een rode draad 
door de democratische traditie in de Verenigde Staten. Het systeem evolueerde echter 
tot de huidige situatie waarbij de mechanismen voor het krijgen en behouden van de 
macht belangrijker zijn geworden dan de inhoud. 
 
Gordon S. Wood laat zien dat de sociale samenstelling van de backwoodsmen - en het 
vacuüm van de maatschappelijke ordening die het leven in de frontier bepaalden - zich 
manifesteerden in specifieke kenmerken van degenen die de macht naar zich toe wisten 
te trekken. Zo schrijft Wood dat „its leaders were quick to swear, drink, and fight and 
were scarcely gentlemen at all.” Het was vooral de onderklasse van de frontier die maar al 
te vaak een makkelijke prooi was voor politieke charlatans. 
  Kiezers werden gelokt met korte termijn oplossingen voor praktische en vooral lokale 
problemen. Of in de woorden van Woods: “There (…) existed parvenu gentlemen who 
promised the voters anything, magistrates who were habitually drunk, and candidates 
who stripped off their shirts and prepared to wrestle their way into the House of 
Burgessess.”796 
  Het is niet voor niets dat een econoom als Paul Krugmann spreekt over „crony‟ of 
„buccaneering capitalism.‟797 Lange tijd was deze situatie slechts voorbehouden aan het 
Zuiden en het Zuidwesten van de Verenigde Staten. 
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  Ik zal echter in het zevende hoofdstuk laten zien dat door de verschuiving van het 
economische en demografische zwaartepunt van het Noordoosten van de Verenigde 
Staten naar het Zuidwesten deze mentaliteit van de backwoodsmen ook op nationaal 
niveau de boventoon is gaan voeren. Een van de centrale punten uit mijn studie is de 
wijziging in de politieke besluitvorming te koppelen aan de toenemende electorale en 
maatschappelijke invloed van het culturele erfgoed van de backwoodsmen in de 
Amerikaanse politieke verhoudingen. Het is deze achterliggende electorale steun die 
bepaalt hoever deze politici die zich manifesteren als oude clan-chiefs kunnen gaan. 
 
De elite van de Verenigde Staten had op zijn minst een tegenstrijdige houding ten 
opzichte van het gelijkheidsprincipe dat zo dominant aanwezig was in het 
verlichtingsdenken. Gelijkheid was een ding, maar het ware ideaal van de elite tijdens de 
Verlichting was om als gentleman door het leven te kunnen gaan. Rijkdom en dus bezit 
was naast afkomst de manier waarop de nieuwe klasse van gentlemen kon worden 
onderscheiden van het gewone volk. Rijkdom gaf gentlemen de mogelijkheid om vrij en 
onafhankelijk te zijn. Die rijkdom werd gezien als een situatie die iemand heeft, niet als 
een doel om via hard werken te bereiken. Wood schrijft hierover: “To be sure, 
industriousness and hard work were everywhere extolled, and the Puritan ethic was 
widely preached – but only for ordinary people, not for gentlemen, and not for the sake 
of increasing the society‟s productivity. Hard, steady work was good for the character of 
the common people: it kept them out of trouble; it lifted them out of idleness and 
barbarism; and it instilled in them the proper moral values; but it was not thought to 
expand the prosperity of the society.”798 
  Zo zien we dat de elite van de Verenigde Staten van oudsher een ambivalente houding 
heeft ten opzichte van achievement versus ascription. Wood schrijft over deze ambivalente 
houding van de revolutionaire elite van de Verenigde Staten dat enerzijds “they were 
men of high ambitions yet of relatively modest origins, and this combination made 
achieved rather than ascribed standards very appealing to them.”799 
  Anderzijds ging het bij de elite nog steeds om aristocratische waarden. Het ideaal van 
de gentleman die onafhankelijk was had grote gevolgen op het denken aan de vooravond 
van de Amerikaanse Revolutie. Zo wijst Wood erop dat dit overigens uit Engeland 
afkomstige ideaal van de onafhankelijke gentleman in de Verenigde Staten een extreme 
vorm aannam. 
  Volgens door het verlichtingsdenken geïnspireerde denkers als John Adams was de 
wereld verdeeld in slechts twee categorieën mensen: „Vrije mensen en slaven.‟ Vrije 
mensen waren daarbij in zijn ogen degenen die voor hun levensonderhoud 
onafhankelijk waren van anderen: „men of property‟ dus.800 De retoriek over de 
„slavernij die Engeland de nieuwe koloniën oplegde en de vrijheidsstrijd om aan die 
slavernij te ontkomen‟ moet volgens Wood dan ook heel ruim worden geïnterpreteerd. 
De redenering was dat door alle wetten die de handel en de economische welvaart van 
de koloniën belemmerden, de koloniën afhankelijk werden gehouden en dus in 
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„slavernij‟ leefden. Deze situatie, die in allerlei pamfletten en populistische 
redevoeringen aan de kaak werd gesteld, kreeg vervolgens onder het gewone volk de 
letterlijke betekenis van het woord.801 
 
Zelfs als het gaat om kansen die voor iedereen gelijk moeten zijn, het uitgangspunt van 
het verlichtingsdenken en als zodanig ook vastgelegd in de Grondwet, is het 
Amerikaanse verlichtingsdenken niet consequent. Niet vergeten moet worden dat het 
gelijkheidsprincipe niet werd toegekend aan de Indiaanse bevolking of aan de Afrikaans-
Amerikanen. 
  De ideeën die voortkwamen uit de lotsbestemming van de Verenigde Staten werden 
even fanatiek gebruikt om gelijkheid te prediken als om het tegendeel te bewijzen. Het 
duidelijkst kwam dit naar voren in de standpunten over de slavernij. Zo zien we dat in 
de Noordoostelijke staten de voorstanders van de afschaffing van de slavernij, zoals 
bijvoorbeeld Charles Finney, de grote voorganger van de Tweede Great Awakening, die 
onverbloemd aangaf dat slavernij een schandvlek was op de bedoeling die God voor 
had met de Verenigde Staten, zich beriepen op zowel christelijke principes als op het 
uitgangspunt dat „all men were created equal‟ dat uit het verlichtingsdenken naar voren 
komt. 
  In de slavenstaten van het Zuiden en Zuidwesten was de situatie precies omgekeerd: 
hier beriep men zich juist op het feit in de Bijbel ook sprake is van slavernij en dat er 
dus geen christelijke argumenten waren om de slavernij af te schaffen. Integendeel: was 
het immers niet zo dat de Afrikaans-Amerikanen volgens de Darwinistische 
uitgangspunten veel lager op de ladder van evolutionaire beschaving stonden en simpel 
gezegd niet in staat waren om als vrije mensen te leven?802 
 
De manier waarop religie is georganiseerd binnen de Verenigde Staten heeft volgens D. 
W. Meinig nog een belangrijke consequentie voor de manier waarop tegen macht wordt 
aangekeken en dat is in de verhouding ten opzichte van de overheid en vooral de 
centrale, federale overheid. Meinig wijst erop dat “each denomination was perforce an 
extensive geographical system. (…) They not only furnished millions of people with a 
primary relationship of belonging; they also afforded opportunities unmatched 
elsewhere for gaining experience in voluntary organization, developing lay leadership, 
and regulating human behavior. Their network of representative units gave ample 
occasion for communicating local concerns to their national leaders and for transmitting 
the authority of the leadership to the local units.”803 
  Hier zien we goed hoe het religieuze en politieke systeem in de Verenigde Staten 
werkt. Christelijke gemeenschappen bestaan bij de gratie van het feit dat zij de culturele 
waarden van de grassroot-gemeenschap weten te verwoorden en landelijk opererende 
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politieke vertegenwoordigers dienen bij hun besluitvorming goed rekening te houden 
met de lokale belangen. 
 
Verschillende auteurs wijzen er op dat het verkeerd is om te veronderstellen dat de 
frontier vooral werd gekenmerkt door rechteloosheid. Er was echter geen bestaand recht 
waar de pioniers zich op konden beroepen. 
  Enerzijds om de simpele reden dat de pioniers letterlijk voor de gevestigde orde 
uitging en anderzijds omdat als men zich al op bestaand recht wilde beroepen dit recht 
vaak niet praktisch toepasbaar was. En praktische toepasbaarheid was het eerste en 
enige criterium voor zowel vaststellen als uitvoeren van rechtspraak. 
  Boorstin wijst er op dat het typerend was dat het recht niet alleen snel werd 
uitgevoerd, maar ook een beperkte variatie in uitvoering kende. De snelheid van de 
uitvoering was noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld handhaving van de wet tijdens de trek 
naar het Westen. Men had simpelweg geen tijd om dagen over een zaak te delibereren, 
zo stelt Boorstin. 
  Hetzelfde gold ook bijvoorbeeld bij het handhaven en uitvoeren van het recht in 
mijnwerkersnederzettingen. Allereerst was er vaak niemand die betaald werd voor het 
uitoefenen van de rechtspraak. Een professioneel ambtenarenapparaat, rechters, 
aanklagers of advocaten kwam pas veel later op. Iedereen werkte dus pro-deo. Tijd was 
letterlijk geld waard. Een mijnwerker die betrokken was bij een rechtzaak miste die dag 
zijn potentiële inkomsten. Snelheid van handelen stond dus voorop. 
  Verder was het bijna onmogelijk om een verdachte lang in voorarrest te houden. Er 
waren simpelweg geen faciliteiten voor. Er was meestal ook niemand die was aangesteld 
of werd betaald om deze taak op zich te nemen. De uitspraak was daarom vaak zeer 
direct en fysiek. De variatie was ongeveer tussen lijfstraffen en de doodstraf. 804  
  Boorstin wijst er op dat een aspect van het ontbreken van een centraal gezag of een 
gecodeerd rechtssysteem het uitgesproken democratische karakter bij het vaststellen van 
de schuldvraag was. Bijna iedereen kon aanwezig zijn bij de uiteindelijke vaststelling van 
de schuldvraag en bijna iedereen had daarbij stemrecht.805 
  De juryrechtspraak was de consequentie van deze vorm van democratische 
rechtspraak. Bij het ontbreken van een gevestigd en professioneel rechtsapparaat en het 
eveneens ontbreken van adequate wetgeving en gecodeerde eerdere rechtspraak waar 
men zich op kon beroepen, was zo‟n jury-uitspraak ook noodzakelijk om een sociaal 
draagvlak te creëren voor de uitvoering van de strafmaat. Hier is de vraag 
gerechtvaardigd of dit systeem in de huidige tijd niet over haar „houdbaarheidsdatum‟ 
heen is. 
  De manier waarop de kolonisten hun eigen recht grepen en daaromheen regels en 
eigen wetten formuleerden en ten uitvoer brachten, is ook symptomatisch voor de 
houding ten opzichte van de federale overheid. Die overheid wordt op zijn best gezien 
als een noodzakelijk kwaad, maar moet zich verre houden van zaken die mensen ook 
zelf en onderling kunnen regelen. Dit is een grondhouding die nooit is verdwenen. Zo 
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beschrijft Robert Kaplan in zijn boek Het Einde van Amerika dat Amerikanen nog altijd 
op deze manier hun eigen boontjes doppen.806 
 
 

5.7 Masculiniteit 

 
David Hackett Fischer geeft een aantal voorbeelden van sterke vrouwen in New England 
en Virginia, zoals eerder genoemde Ann Hutchinson. De algehele teneur is echter die 
van een mannenmaatschappij waar de sekserollen duidelijk zijn gescheiden. Dit 
typerende kenmerk binnen de Amerikaanse culturele traditie in de koloniale periode was 
vooral terug te vinden in Virginia. 
  Mannen - en dan specifiek de door Fischer beschreven mannen uit de elite - worden 
door hemomschreven als „sexual predators‟ en vrouwen, zo geeft hij aan, werden in 
koloniaal Virginia aangeduid als „breeders.‟ 
  De vrije seksuele moraal van de mannen was volgens Fischer algemeen van toepassing. 
Mannen zagen iedere vrouw als een lustobject. Hoezeer dat gold als de geldende mores 
blijkt wel uit het gezegde dat in het koloniale Virginia de ronde deed: “a virgin can be 
defined as a girl that can run faster than her uncle.” Vooral waar het ging om 
ondergeschikten, zoals vrouwelijke bedienden en slaven, eigenden de mannen zich 
vergaande seksuele privileges toe. Zo haalt Fischer meerdere passages aan uit het 
dagboek van William Byrd II waarin deze vertelt over zijn seksuele escapades met 
bedienden en slavinnen. 807 
 
Typerend voor de verhouding in het Zuiden ten opzichte van vrouwen en dan in het 
bijzonder van Afrikaans-Amerikaanse vrouwen is de houding van president Thomas 
Jefferson. Op basis van DNA-onderzoek is in 1994 gebleken dat de al tijdens zijn leven 
circulerende geruchten dat Jefferson bij een van zijn slaven meerdere kinderen had 
verwekt op waarheid berustten. De slavin, die van Jefferson vijf en misschien wel meer 
kinderen had gekregen, heette Sally Hennings. Wat de situatie precair maakt, is dat deze 
Sally Hennings slechts 14 jaar was toen zij de maîtresse werd van de 30 jaar oudere 
Jefferson. Francis Adams en Barry Sanders zijn in hun boek Alienable Rights hard in hun 
oordeel over de moraliteit die een rol speelde in deze „relatie‟ tussen meester en slaaf. 
Zo schrijven zij dat “what W.E.B. Du Bois808 called „the legal defilement of Negro 
women‟ we can today in fact call rape, institutionalized as a prerogative of white males 
who controlled a system in which blacks remain powerless.”809 
  Het is gezien de sociale afkomst van de elite uit Virginia niet zo verwonderlijk dat de 
masculiniteit van deze groep zich uit in een grote bijdrage van de distressed cavaliers en hun 

                                         
806 Zie in Kaplan, Robert D. (1999) Het Einde van Amerika. Utrecht: Het Spectrum. 
807 Zie voor de manieren waarop de seksen met elkaar omgaan in Virginia in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 298-306. 
808 W.E.B. du Bois (1868-1963) was een van de grote voorvechters voor Amerikanen van Afrikaans-Amerikaanse afkomst 
en oprichter van de NAACP. 
809 Adams, Alienable Right, pp. 90-91. 
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nakomelingen in vooral de hogere rangen van het Amerikaanse leger.810 Zo was het de 
toenmalige president Thomas Jefferson die in 1804 de officiersopleiding van West Point 
instelde. Walter Russell Mead wijst er in zijn boek Special Providence op dat de 
beroepscode van „eer en trouw aan de vlag,‟ die in deze rangen van het Amerikaanse 
leger nog altijd sterk vertegenwoordigd is, voor een groot deel is terug te voeren op de 
gangbare culturele codes die leefden onder deze groep zuidelijke distressed cavaliers.811 
 
Waar de codes van de hogere rangen in het Amerikaanse leger zijn terug te voeren op 
de cultuurcluster van de distressed cavaliers, ligt dat heel anders voor de waarden en 
normen ten aanzien van oorlogvoering zoals die dominant zijn onder de rank and file, de 
grondtroepen, van het leger. Niet verwonderlijk omdat traditioneel in deze rank en file de 
lagere sociale klassen van de Amerikaanse samenleving en dan vooral de armere 
katholieke Ierse immigranten oververtegenwoordigd waren. Dat is overigens iets waar 
de meeste Ieren zeer trots op zijn. Zo wijst Robert F. Kennedy jr. er in het voorwoord 
van het boekje May The Road Rise to Meet You, over de geschiedenis van de Amerikanen 
van Ierse afkomst, op dat de Ieren meer militaire medailles hebben ontvangen dan 
welke andere etnische groep dan ook.812 Ook de armere kolonisten van protestants 
Schots-Ierse afkomst vinden we terug als grondtroepen van het leger. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw worden deze rank and file van het leger vooral ook aangevulkd 
door Hispancis en Afrikaanse-Amerikanen.813 
 
Volgens David Hackett Fischer was seksisme en daarmee gepaard gaande wreedheid in 
de strijd een integraal onderdeel van de culturele identiteit van Schots-Ierse 
backwoodsmen. De Amerikaanse filmer Brian de Palma maakte er in zijn films Casualties of 
War uit 1989, en Redacted uit 2007, die respectievelijk over de Vietnam-oorlog en over de 
oorlog in Irak gaan, een punt van door te stellen dat oorlog en verkrachting in de 
Amerikaanse context dicht bij elkaar liggen. In beide films staat het thema van 
(groeps)verkrachtingen centraal. Die wreedheid zien we volgens Fischer niet alleen terug 
in de strijd tegen de Indianen, maar ook in de andere oorlogen die de Amerikanen 
hebben gevoerd. Opvallend zijn volgens Fischer bijvoorbeeld de verschillen in 
oorlogsvoering tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. In de 
Noordoostelijke staten en in de kuststreken van Virginia werd de oorlog gevoerd als een 
strijd tussen reguliere troepen. Hier volgde men ongeveer de regels van het spel, zoals 
blijkt uit de behandeling van krijgsgevangenen. De strijd in frontier-gebieden voltrok zich 
volgens heel andere patronen. Persoonlijke vetes en wederzijdse haat tussen 
bijvoorbeeld de Schotten en de Engelse kolonisten uitten zich in een strijd waarbij no-
surrender, revenge en no-prisoners het devies was.814 
  Het idee van no surrender, revenge en no-prisoners loopt als een rode draad door de manier 
van oorlogsvoering van de Amerikaanse grondtroepen. We zien deze manier van 

                                         
810 Zie voor familietradities waar het gaat om het leveren van officieren voor het Amerikaanse leger door de zuidelijke elite 
bijvoorbeeld in Schama, De Amerikaanse Toekomst. 
811 Mead, Special Providence, p. 180. 
812 Kennedy, Robert F. Jr.. In Padden, May the Road Rise to Meet You, p. xi. 
813 Zie hier voor bijvoorbeeld in Fry, How the Scots Made America, pp. 62-79. 
814 Zie voor dit onderdeel van de culturele identiteit van de Schots-Ierse borderlanders in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 765-772. 
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oorlogsvoeren in de vroege geschiedenis van de Verenigde Staten ook terug in de 
Texaanse onafhankelijkheidsoorlog en in de strijd tegen de Indianen in de 19de eeuw. 
James McEnteer geeft in zijn boek Deep in the Heart aan hoezeer de backwoodsmen-
mentaliteit vooral in Texas manifest is geworden. Het is daarbij de „Alamo-mythe‟ die 
grote invloed heeft gehad op de culturele identiteit van de Amerikanen. De Alamo was 
een tot vesting omgebouwd klooster in San Antonio. Tijdens de strijd om de Texaanse 
afscheiding van Mexico hadden zich hier in 1836 186 opstandelingen verschanst, 
ongeveer een derde van deze mannen was van Schots-Ierse afkomst. De opstandelingen 
werden echter verrast door het leger van de Mexiaaanse opperbevelhebber Santa Anna. 
De leider van de Texanen, Ben Travis, trok vervolgens een lijn in het zand en kondigde 
aan dat men tot de laatste man zou vechten. Naast deze „line in the sand‟ en „no-surrender‟-
houding heeft de inname van de Alamo, die de dood van alle opstandelingen tot gevolg 
had, een door wraakgevoellens gedreven no-prisoners-mentaliteit met zich meegebracht. 
Deze manier van oorlogsvoering bleek al snel na de inname van de Alamo. Zo versloeg 
Sam Houston, de latere eerste president van Texas, het leger van Santa Anna in 1837, 
bij San Jacinto. Met als strijdkreet „Remember the Alamo,‟ hielden de Texanen, zelfs nadat 
de slag was gestreden, vreselijk huis onder de Mexicanen.815 
  Deze nietsontziende manier van oorlogvoeren pasten de Amerikanen ook toe op de 
Indianen in de oorlogen van de 19de eeuw. Zonder aanzien des persoons werden 
herhaaldelijk onschuldige mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De rol van de Ierse 
kolonisten was daarbij groot. Zo blijkt bijvoorbeeld dat alle soldaten die omkwamen in 
de beruchte slag bij Little Big Horn in 1876 een Ierse achternaam hebben.816 Deze 
dominantie van de backwoodsmen-mentaliteit in de rank en file van het leger is allerminst 
verdwenen. James C. Cobb stelt bijvoorbeeld in zijn artikel Does Mind Still Matter? dat 40 
procent van de grondtroepen tijdens Operation Desert Storm uit 1991, afkomstig was uit 
de staten uit het Zuidoosten van de Verenigde Staten. De reden die in de studie werd 
opgegeven om het leger in te gaan was daarbij vooral “it‟s part of our heritage to 
fight.”817 
  Het is deze culturele erfenis ten aanzien van oorlogsvoering die Walter Russell Mead in 
zijn boek Amerika en de Wereld tot de retorische vraag brengt “hoe het toch mogelijk is 
dat als Amerikanen oorlog voeren ze er altijd full blast in gaan, slechts genoegen nemen 
met een totale overwinning en in alle conflicten die ze hebben uitgevochten veel meer 
slachtoffers hebben gemaakt dan hun tegenstanders?”818 Mead beantwoordt zijn eigen 

                                         
815 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de backwoodsmen-mentaliteit in Texas en de gevolgen die dit heeft gehad voor 
de culturele identiteit in McEnteer, James (2004) Deep in the Heart: The Texas Tendency in American Politics. London/Westport: 
Preager. 
816 Kennedy, Robert F. Jr. in Padden, May the Road Rise to Meet You, p. xi. 
817 Cobb, James C. (1999) „Does Mind Still Matter?‟ in Redefining Southern Culture: Mind & Identity in the Modern South. Athens 
(Georgia)/Londen: The University of Georgia Press, p. 76. Een goed voorbeeld van de mentaliteit van de Amerikaanse 
rank and file komt naar voren in het boek Jarhead van de marinier Anthony Swofford. Zie in Swofford, Anthony (2003) 
Jarhead. New York: Pocket Books. 
818 Zie in Mead, Walter Russell (2004) Amerika en de Wereld: De Amerikaanse Buitenlandse Politiek in een Wereld vol Bedreigingen. 
Utrecht: Het Spectrum, pp. 218-220. Zie voor een analyse van het geweldadige gedrag van de Amerikaanse soldaten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in hun strijd tegen de Japanse soldaten bijvoorbeeld in Schrijver, Peter (2010) Bloody Pacific: 
American Soldiers at War with Japan. Houndshill: Palgrave MacMillan. Schrijver laat zien dat geweld in oorlog iets universeels 
is en dat ook de Japanse soldaten enorme wreedheden begingen. Maar Schrijver probeert het specifieke karakter van de 
manier van oorlogvoeren van de Amerikaanse soldaten te verklaren vanuit hun culturele achtergronden en net als auteurs 
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vraag in zijn boek Special Providence door te stellen dat “we are not simply a people of 
merchants, missionaries, and constitutional lawyers (…). Once war begins, a significant 
element of American public opinion supports waging them at the highest possible 
intensity (…) presidents came under intense pressure not only from military leaders but 
also from public opinion to hit the enemy with all available force in all available places 
(…).”819 Mead maakt hier ook de cruciale koppeling tussen culturele identiteit en het 
process van strategische besluitvorming als hij vraagt “why is it that American public 
opinion is sometimes so quick (…) to support armed intervention abroad? What are the 
provocations that can energize public opinion (at least some of it) for war? How, if at 
all, is this war lobby related to the other elements of American public on issues of 
foreign policy?” Mead geeft vervolgens een helder antwoord op deze vraag: het 
antwoord moet gevonden worden in de culturele identiteit van de backwoodsmen, of zoals 
Mead de noemt: “the Jacksonian school, so named here in honor of the seventh 
president of the United States.”820 
 
Een karakteristieke eigenschap van de frontier was dat het bovenal een aangelegenheid 
voor mannen was. Zo waren het de mannen die als eerste vertrokken. Als zij al vrouwen 
of kinderen hadden, dan kwamen die pas later wanneer de mannen zich gesetteld 
hadden. Die mannencultuur is daarbij een redenen voor de hoge masculiniteitscore van 
de Amerikaanse samenleving.821 
  Gary Gerstle wijst in zijn studie American Crucible echter op een element dat bij auteurs 
als Jefferson, De Crèvecoeur, De Tocqueville of Turner niet specifiek aan bod komt en 
dat is invloed van de meer gewelddadige kant van het leven in de frontier op de vorming 
van de Amerikaanse culturele identiteit. Gerstle doelt hierbij vooral op de oorlogen 
tegen de Indianen. 
  Volgens Gerstle heeft deze strijd een grote invloed gehad op de ontwikkeling van 
specifieke culturele kernwaarden.822 Gerstle haalt president Theodore Roosevelt aan die 
de frontier als bepalend voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit ziet. 
Roosevelt verwoordt deze visie door te stellen dat “a race of peaceful, unwarlike 
farmers would have been helpless before such foes as the red Indian, and no auxiliary 
military forces could have protected them to move westward (… ). The West would 
never have been settled save for the fierce courage and the eager desire to brave danger 
so characteristic of the stalwart backwoodsmen.”823 
  De gewelddadige invulling van masculiniteit is een belangrijk element van de 
Amerikaanse culturele identiteit. In de eerste plaats is deze voortgekomen uit de 
ervaringen in de frontier en heeft zij een grote invloed gehad op de psyche van de 

                                                                                                                                      
als Mead, Gerstle en Wright ziet hij een rode lijn in de houding van de soldaten tegen hun vijanden die terugvoert tot de 
ervaringen van de backwoodsmen in de frontier. 
819 Mead, Special Providence, pp. 220-223. 
820 Mead, Special Providence, pp. 220-223. 
821 Rifkin, The European Dream, pp. 31-32. Zie voor hoe de verhouding tussen mannen en vrouwen in de periode  1776 tot 
1850 steeds meer in het voordeel van de mannen uitpakt in Verenigde Staten naarmate men meer naar het Westen trekt in 
Finke, The Churching of America, p. 69. 
822 Zie in Gerstle, Gary (2001) American Crucible: Race and the Nation in the Twentieth Century, Princeton/Oxford: Princeton 
University Press. 
823 Geciteerd in Gerstle, American Crucible, p. 20. 
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Amerikanen. Daarnaast moeten we niet vergeten dat deze gewelddadige houding ten 
opzichte van de Indianen ook onderdeel was van de al bestaande culturele identiteit. 
Roosevelt schrijft deze eigenschappen vooral toe aan de germs van Schot-Ierse 
backwoodsmen. Zo schrijft Gerstle dat “in Roosevelt‟s eyes, the settlers who mattered 
were not the godly Puritans of New England or the virtuous farmers who diligently 
worked the land or the merchants who made great fortunes by acquiring and trading the 
continent‟s abundant resources. Rather, they were the backwoodsmen who bravely 
ventured forth into the trans-Appalachian wilderness to battle the Indians and clear the 
land. These backwoodsmen, in Roosevelt‟s eyes, like the Germans who had invaded 
Britain, were warriors above all, and their primary task was not placid husbandry but 
relentless war against the savage Indians who claimed these lands as their own. 
Roosevelt had no use for a Turnerian view of the frontier as an uninhabited place 
awaiting cultivation by diligent bands of husbandmen.”824 De frontier en de germs vormen 
hier een explosieve mix. 
 
Tot zover is bovenstaande een descriptieve beschrijving van masculiniteit. Roosevelt gaf 
echter aan de invulling van deze culturele diemensie die zo kenmerkend was voor het 
leven in de frontier een duidelijk prescriptieve betekenis mee. Masculiniteit was volgens 
Roosevelt niet alleen noodzakelijk om je als kolonist of latere immigrant staande te 
houden, door deze masculiniteit ontstond ook het fundament voor de Amerikaanse 
cultuur. Gerstle schrijft daarover dat “Roosevelt regarded the conquest of the Indians 
and the winning of the West as “the great epic feat in the history of our race.” (…) And 
just as the struggle to subdue the Celts had given rise to a super-Teutonic race in 
Britain, so too the war to exterminate the Indians created the “Americans, the fittest 
English speaking race yet to appear on earth.””825 
  Roosevelt toont zich hier een Sociaal-Darwinist avant la lettre. Er is nog een element 
ten aanzien van deze vorm van masculiniteit dat eveneens prescriptief is: als oorlog het 
Amerikaanse volk haar grootsheid heeft geschonken, dan moet oorlog die grootsheid 
ook blijven bestendigen. Vandaar Roosevelt‟s tegenstand tegen de ideeën van president 
Woodrow Wilson (1856-1926) die Amerikaanse inmenging in de Eerste Wereldoorlog 
zag als een bijdrage om een oorlog te winnen „die een einde moest maken aan alle 
oorlogen.‟826 Dit idealistische idee stuitte tegen de borst van de realist die Roosevelt was. 
Gerstle toont aan dat in de ogen van Roosevelt in de Eerste Wereldoorlog “Americans 
were being tested in battle (…) and thus be able to demonstrate valor and to force 
themselves into a hardened and glorious nation.” 
  Richard Slotkin gaat nog verder. Hij spreekt over “regeneration through violence” als 
belangrijke uitkomst van het geweld in de frontier tegen vooral de Indianen.827 

                                         
824 Gerstle, American Crucible, pp. 19-20. 
825 Gerstle, American Crucible, p. 20. 
826 Woodrow Wilson was de 28ste president van de Verenigde Staten tussen 1913 en 1919. 
827 Geciteerd in Gibson, William J. „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era,‟ in Wolfe, America at 
Century‟s End, p. 337. Voor de uitgebreide ideeën van Richard Slotkin over de invloed van geweld op de Amerikaanse 
culturele identiteit zie zijn ‟regeneration trilogie:‟ Slotkin, Richard (2000, 1973) Regeneration through Violence: The Mythology of the 
American Frontier, 1600 – 1860. Norman: University of Oklahoma Press; Slotkin, Richard (1994, 1985) The Fatal Environment: 
The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization. Norman: University of Oklahoma Press; Slotkin, Richard (1998, 1992) 
Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. Norman: University of Oklahoma Press. 
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  William Gibson geeft daarbij twee belangrijke elementen aan van die „regeneration.‟ De 
eerste is wat hij noemt “American technological and logistic superiority in warfare 
became encoded as a sign of cultural and moral superiority. Thus, European and 
American civilization “deserved” to defeat Indian “savagery,” and in turn, each victory 
by Anglo warriors “regenerated,” or revitalized, the society as a whole. The long history 
of U.S. victories, from the Indian wars through World War II, reinforced the centrality 
of wars and warriors symbols of masculine virility and American virtue.”828 
  In de tweede plaats geeft Gibson aan dat het proces van regeneration ook letterlijk moet 
worden opgevat. Zo schrijft Gibson dat “the „ price‟ of freedom is a periodic sacrifice of 
the nation‟s youth. (…) blood sacrifice can only be redeemed by more blood sacrifice. 
Without new sacrifices, then all those who have died before will have died in vain.”829 
  De boodschap is duidelijk: Ieder generatie geeft zijn bloed voor de volgende generatie 
en iedere opvolgende generatie is verplicht om datzelfde te doen. Hier zien we ook de 
kracht van tradities bij soldaten om hun ervaringen uit te wisselen met een vorige 
generatie strijders. Dat soort bijeenkomsten zijn er volgens Gibson niet alleen om van 
de ouderen te leren, ze zijn er eveneens voor de ouderen om van de jongere generatie 
de garantie te krijgen dat ook zij bereid zijn hun bloed voor de natie te geven. 
  Er is nog een aspect waarbij Gibson het verband legt tussen de manier waarop de 
Amerikanen tegen oorlog aankijken en de invloed op de culturele identiteit. Zo stelt 
Gibson “a central component of the paramilitary culture is (…) that only war can 
provide males the key ritual transition from boyhood to manhood.”830 Het gaat dus niet 
alleen om de „nation‟ die getest wordt door oorlog en daar sterker uit naar voren komt. 
Oorlog en het gebruik van de artefacts, zoals wapens en het ophemelen van de symboliek 
en de helden die daarmee samengaan, is in de frontier-traditie een noodzaak om de stap 
van adolescentie naar volwassenheid te maken. 
  Ten slotte wijst Gibson erop dat in dit proces van „regeneration‟ geen ruimte is voor 
nederlagen. “If the nation‟s long tradition of military victories had always been 
portrayed as divine omens of cultural and moral superiority, then defeat, by definition, 
cast doubt on the entire American social fabric. (…) At issue is not just one war, 
Vietnam, but the entire cultural legacy of war as fundamental to the American 
experience, the role of becoming a warrior male gender ideal, and the political wisdom 
and morality of fighting new expeditionary wars in other Third World countries. How 
American society comes to view the Vietnam War thus has major repercussions for 
how it views its historical past, the kind of future World order it hopes tot create, and 
America‟s place in that order.”831 
  Wat bovenstaand citaat zo belangwekkend maakt is dat als we „Vietnam‟ voor „Irak‟ 
vervangen we kunnen begrijpen hoezeer het wel of niet terugtrekken van de 
Amerikaanse troepen uit Irak en onder welke condities dat plaats zal vinden, invloed 
heeft op de houding van het Amerikaanse electoraat. De conclusie hierbij is dat anti-

                                         
828 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, p. 377. 
829 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, p. 387. 
830 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, p. 390. 
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militarisme niet alleen ver te zoeken is in de door de in de frontier gevormde 
Amerikaanse culturele identiteit, maar dat het in bepaalde kringen ook gezien wordt als 
fundamenteel on-Amerikaans. 
 
Martin Gannon wijst er in zijn boek Understanding Global Cultures op dat de toepassing, 
de acceptatie en de sublimatie van geweld in de vorm van de enorme concurrentie op 
ieder niveau van het maatschappelijk leven niet alleen uit de germs van de kolonisten en 
latere immigranten of uit het frontier-karakter kan worden verklaard, maar ook zijn 
oorsprong heeft in de complexe vorm van assimilatie binnen de Amerikaanse 
samenleving. Gannon stelt dat groeperingen die op het continent vaak letterlijk met 
elkaar in oorlog waren geweest, werden gedwongen om als burgers van een nieuw land 
met elkaar samen te leven. Maar ook in het nieuwe land moesten ze concurreren om 
een claim te verwerven deel uit te kunnen maken van de culturele identiteit. 
Onderdrukte agressie vond een uitlaatklep in keiharde concurrentie en sport. Zo 
gebruikt Martin Gannon Amerikaans football, ook wel omschreven als een 
„geritualiseerde manier van een loopgravenoorlog,‟ als een metafoor voor de 
Amerikaanse cultuur.832 
 
 

5.8 Onzekerheidsvermijding 

 
In een analyse van de Amerikaanse invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding 
zijn twee kanten te onderscheiden. Allereerst is er de positieve invulling van omgaan 
met onzekerheden. Onzekerheden worden dan gezien als kansen en het grijpen van die 
kansen is zoals we eerder gezien hebben een van de belangrijkste aspecten van de 
Amerikaanse culturele identiteit. 
  In de tweede plaats is er echter ook de negatieve invulling van deze dimensie. Deze 
gespannen houding van de Amerikanen met onzekerheden is vaak onderbelicht 
gebleven. In de volgende paragraaf zal ik op beide aspecten ingaan. 
 
De manier waarop Amerikanen tegen het benutten van kansen aankijken, wordt door  
David Hackett Fischer deels verklaard door te wijzen op het ondernemende karakter 
van de eerste kolonisten. Vooral de houding en de inzet van de puriteinen uit New 
England werd hierbij spreekwoordelijk. Gecombineerd met de oneindige mogelijkheden 
die het nieuwe continent bood, werd hierdoor volgens diverse auteurs de basis gelegd 
voor de positieve invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding die zo kenmerkend 
is voor de Amerikaanse culturele identiteit. 
  Zo wijst Boorstin erop dat de nieuwe ondernemingen en ondernemers uit New England 
handelsroutes openden die voorheen nog helemaal niet bestonden. “The commerce of 
the sea demanded versatility. It called for quick decisions and the willingness to jettison 
unprofitable cargo,” zo schrijft Boorstin.833 Het nemen van risico‟s werd zodoende 
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onderdeel van de culturele identiteit. Boorstin vat de nieuwe ondernemingsgeest die 
juist inspeelt op het nemen van risico‟s en het accepteren van verandering goed samen 
als hij stelt dat “when before had men put so much faith in the unexpected.”834 
 
Bij de invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding blijkt hoe de verschillende 
dimensies niet los van elkaar zijn te beschouwen maar een patroon vormen. Boorstin 
laat namelijk eveneens zien hoe traditionele gezagsverhoudingen werden ondermijnd en 
achievement in de plaats kwam van ascription. In Europa waren handelsroutes in handen 
van eeuwenoude elites en werden officieren slechts gerekruteerd uit een oude 
scheeparistocratie met contacten, status en geld. In de nieuwe koloniën bestond zo‟n 
klasse niet. Iedereen met durf, doorzettingsvermogen en capaciteiten kon opklimmen 
van eenvoudige matroos tot kapitein op een eigen schip. Dit was ook precies wat 
gebeurde. In een enkele generatie ontstond een geheel nieuw gilden van zeelieden.835 
Succes en falen lagen dicht bij elkaar, maar niet gewaagd was ook nooit gewonnen. 
Deze ondernemingsgerichtheid werd een belangrijke eigenschap van ondernemers in de 
Nieuwe Wereld: uitdagingen waren er om aan te gaan en niemand keek je er op aan als 
je een keer faalde. Self made men werden als helden vereerd en iedereen droomde zo op 
zijn manier van de invulling van de pursuit of happiness. 
 
Benjamin Barber wijst in zijn boek met de veelzeggende titel Het Rijk van de Angst op de 
tweede invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding. Deze invulling schets een 
heel wat negatiever, in sommige gevallen zelfs paranoïde, beeld van de manier waarop 
Amerikanen met onzekerheid omgaan. Barber toont aan dat door het gewelddadige 
karakter van de frontier de angst om alles wat men heeft verworven weer kwijt te raken 
bijna een tweede natuur werd. 
  Onzekerheid wordt in de context van de frontier volgens Barber op de meest directe 
manier vermeden. Enerzijds is dat door het recht te eisen op het hebben en dragen van 
wapens. 
  Anderzijds werd onzekerheid in de context van de frontier gereduceerd door nooit te 
wachten tot men wordt aangevallen, maar er voor te zorgen dat men de eerste klap 
uitdeelt. 
  Barber wijst in dit verband op de voor mijn case belangrijke doctrine van de preemptive 
strike. Deze doctrine heeft in de context van de frontier een lange traditie. In de simpelste 
vorm komt het neer op „eerst schieten en dan vragen.‟ Bovendien eigenden de mensen 
in de frontier  zich het recht toe om eigen rechter als spelen als er een bedreiging was. 
  Het is overigens goed om te zien dat dit soort bedreigingen niet per se afkomstig 
hoefden te zijn van Indianen. Gewone blanke overtreders van de wet werden op 
dezelfde meedogenloze manier aangepakt, waarbij meestal maar één straf gold en dat 
was de doodstraf. 
 
Hernan de Soto geeft een aanvullende interpretatie van de consequentie van de angst 
van de bewoners van de frontier om alles weer kwijt te raken. De Soto stelt in zijn boek 

                                         
834 Boorstin, The Americans: The National Experience, p. 1. 
835 Boorstin, The Americans: The National Experience, pp. 7-9. 
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Het Mysterie van Kapitaal dat het enige waar Amerikanen in de frontier zekerheid aan 
konden ontleden – afgezien van het toepassen van fysiek geweld – eigendomsrechten 
waren. 
  Het vaststellen van eigendomsrechten was dan ook een van de meest cruciale aspecten 
in het leven van de frontiermen. Het is daarbij goed om te zien dat met de term „free‟ land 
privé-bezit wordt bedoeld. Privé-bezit en de daarbij behorende eigendomsrechten 
spelen een cruciale rol in de Amerikaanse culturele identiteit. Bezit geeft zekerheid. 
Meer dan wat ook is dit de kern van „de Amerikaanse droom‟ voor veel kolonisten en 
latere immigranten. Volgens veel auteurs, zoals Louis Hartz, is hiermee ook aangegeven 
dat socialisme, met als gevolg het collectief en zelfs staatsbezit, binnen de Amerikaanse 
culturele traditie niet alleen wordt gezien als niet effectief, maar bovenal als on-
Amerikaans.836 
  Het verkrijgen van de zo begeerde eigendomsbewijzen had overigens nogal wat voeten 
in de aarde. In het begin probeerden de kolonisten orde te scheppen door de 
rechtsbeginselen van de Engelse eigendomswetten toe te passen. Maar de Engelse wet 
was niet toereikend. 
  De Engelse wet was vooral het product van een maatschappij die het landbezit 
concentreerde in de handen van een kleine klasse van grootgrondbezitters waarbij 
eigendomsrechten op eeuwen oude familielijnen terugvoerden. De Amerikaanse frontier 
werd echter gekenmerkt door een maatschappij die in een hoog tempo nieuwe vormen 
van toegang tot eigendom genereerde. 
  De Soto toont aan hoe cruciaal het was dat als men zich ergens vestigde, men er ook 
zeker van wilde zijn dat het land waar men een huis bouwde en de grond ging bewerken 
ook eigendom werd. De problemen waren daarbij legio. Het was bijvoorbeeld lange tijd 
onduidelijk welke regels er golden bij het inmeten en vastleggen van stukken grond. Zo 
kon het voorkomen dat een kolonist een aantal hectaren land kreeg toegewezen. Hij 
ging er dan van uit dat het perceel rechthoekig van vorm was. Vervolgens kon hij er dan 
tot zijn ontzetting achterkomen dat het land van zijn buurman in een cirkel was 
uitgelegd en zo zijn perceel gedeeltelijk overlapte. 
  Bovendien ging men in het ene geval uit van natuurlijke grenzen, zoals een rivier, een 
heuvel of een meer, terwijl in andere gevallen rechte lijnen werden getrokken. 
  Ook waren er lange tijd technische tekortkomingen in de procedures voor 
landmetingen. Dit bleek een groot dilemma met zich mee te brengen. In de eerste plaats 
was er namelijk niemand om die rechten vast te leggen. 
  In bijna alle gevallen werden claims op nieuw land gemaakt door pioniers die daar 
arriveerden voordat er sprake was van enige vorm van centraal gezag. Bij afwezigheid 
van een georganiseerd en goed werkend rechtssysteem gingen de kolonisten in hun trek 
naar het Westen er toe over het recht in eigen hand te nemen. Men bezette land, en 
claimde daarvan het eigendom door een eigen rechtssysteem te ontwikkelen. Deze 
„rechten‟ kwamen bekend te staan als „tomahawkrechten‟, „hutrechten‟ of 
„maisrechten.‟837 

                                         
836 Zie in Hartz, The Liberal Tradition in America. 
837 Tomahawkrechten‟ werden verzekerd door het vellen van enkele bomen bij een bron en door de schors van een aantal 
bomen te markeren met de initialen van degene die de verbeteringen had aangebracht. (…) „Hutrechten‟ en „maïsrechten‟ 
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Het is hier nogmaals van belang om aan te geven dat de haat tegen de federale overheid 
die zo kenmerkend is voor de culturele identiteit van de backwoodsmen in de frontier vooral 
werd gevoed door de angst om alles wat men met bloed zweet en tranen had verworven 
weer kwijt te raken. In principe was al het land immers van de federale staat. De 
belangen van degenen die als pionier maagdelijk land als eerste claimden, stonden haaks 
op de belangen van de gevestigde orde. Veel autoriteiten waren er van overtuigd dat 
deze vaak nieuwe Amerikanen de wet niet gehoorzaamden en vervolgd moesten 
worden. In de twintig jaar na het aannemen van de Amerikaanse Grondwet bleef het 
Congres zich op alle mogelijke manieren keren tegen de kolonisten die zich op land 
hadden gevestigd dat zich buiten de officiële grenzen van de staat bevond, zoals de 
Proclamatielijn van 1763. Eenzelfde tegenstand ondervonden degenen die zich illegaal 
op al reeds eerder door anderen geclaimd land hadden gevestigd. Zo wilde George 
Washington mensen die zich op zijn landbouwgrond in Virginia hadden gevestigd laten 
verwijderen. Washington moest bakzeil halen uit angst dat de nieuwe kolonisten tegen 
hem in opstand zouden komen. Dat laatste was zeker niet hypothetisch. Als 
belangrijkste karaktertrek van de pioniers werd hun „gewelddadige en onvermurwbare 
haat tegen de wet‟ gezien. 
  Opvallend aan de hele grondproblematiek was dat de autoriteiten zich steeds 
neerlegden bij de situatie en de wetgeving aan de realiteit aanpasten. De eerste 
belangrijke juridische innovatie was om de kolonist toe-eigening vooraf te geven door 
hem toe te staan land te kopen dat hij verbeterd had. Wat onder verbeteren werd 
verstaan, werd daarbij steeds ruimer geïnterpreteerd. Waar het in feite op neerkwam was 
dat als een pionier een claim op een stuk land liet gelden hij dat land ook kon kopen. De 
pioniers gingen daarbij over tot het opzetten van eigen claimorganisaties. In eerste 
instanties waren die organisaties bedoeld tegen speculanten en claimontduikers. 
Gaandeweg stelden zij regels en procedures op die door het centrale gezag werden 
overgenomen en tot wet werden gepromoveerd. 

   De claimorganisaties werden vooral beroemd in de mijnbouwsector. Het hoogtepunt 
van deze claims in de mijnsector speelde zich af in de periode die startte na de Gold Rush 
in Californië van 1849. Ook hier ging de informele wet de officiële wetgeving voor. Dit 
was des te opmerkelijker omdat het Congres had besloten dat delfstofrijke gronden 
expliciet uitgesloten zouden worden van de inmiddels Algemene Wet van Toe-eigening 
Vooraf die in 1841 was aangenomen. Tussen 1849 en 1866 regelden de mijnwerkers 
hun eigen zaakjes zoals de claimclubs dat met de landtoewijzing in de frontier-gebieden 
van de 18de  en begin 19de eeuw ook hadden gedaan. Net als de landbezetters richtten de 
mijnwerkers organisaties op om hun informele rechten te regelen en de plichten die de 
individuele mijnwerkers hadden ten aanzien van het bezette land vast te leggen. 
  Deze contracten kwamen bekend te staan als mijndistrictregels. Zo creëerden de 
goudzoekers een praktisch toepasbare mijnwet. Pas in 1866 verklaarde het Congres dat 
ook de delfstofrijke gronden van het land officieel openstonden voor ontginning en dat 

                                                                                                                                      
betekenden land in bezit nemen door er een blokhut te bouwen of er maïs te verbouwen. Zie hiervoor in Soto, Hernando 
de (2000) Het mysterie van het kapitaal: Waarom kapitalisme zo‟n succes is in het Westen maar faalt in de rest van de wereld. Utrecht: Het 
Spectrum, pp. 118-119. 
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alle exploitatie van grondstoffen onderworpen moest zijn aan de „plaatselijke gebruiken 
en regels van mijnwerkers in mijndistricten.‟ Op 10 mei 1872, ruim twintig jaar na het 
begin van de Gold Rush nam het Amerikaanse Congres de Algemene Mijnwet aan. Deze 
wet nam integraal de belangrijkste principes van de mijndistrictregels over, zoals het 
recht van iedereen die een mijn had verbeterd om de eigendomsrechten voor een 
redelijke prijs van de overheid te kopen. 
  Het is opvallend hoeveel nadruk er in geschiedenisboeken wordt gelegd op de 
beroemde Homestead Act uit 1862, waarbij de federale overheid 64 ha. land toekende aan 
iedere kolonist die bereid was voor vijf jaar op die grond te gaan wonen en het in 
cultuur te brengen. In feite sanctioneerde het Congres toen enkel wat de kolonisten en 
immigranten al ruim een eeuw deden. 
 
De angst om alles weer te verliezen, die volgens Barber zo‟n fundamentele rol speelt in 
de Amerikaanse culturele identiteit, werd alleen maar versterkt door de immigratie en de 
economische ontwikkelingen vanaf het midden van de 9de eeuw. Vooral de arme 
migranten en degene die met gevaar voor eigen lijf en leden aan onderdrukking, 
armoede of – zoals het geval van de joden – aan genocide waren ontvlucht stond 
behoud van het materiële bezit en de veiligheid die men had weten te verkrijgen boven 
alles. 
 
 

5.9  Tijd 

 
Het begrip tijd heeft in de Amerikaanse context altijd een belangrijke rol gespeeld. Bij 
de puriteinen overheerste enerzijds het idee dat met de kolonisatie van de Nieuwe 
Wereld de tijd letterlijk opnieuw was begonnen. Anderzijds stond de beschikbare tijd 
om het bewijs van God te krijgen dat men op de goede weg was onder grote druk. Tijd 
was schaars en verloren tijd een zonde. 
 
Het uitgangspunt van schaarste van tijd werd alleen maar bevestigd door de ideeën die 
voortkwamen uit de Verlichting. Voor de opkomst van de kapitalistische productiewijze 
en het verlichtingsdenken was het begrip tijd direct gekoppeld aan de natuur en gezien 
als van God gegeven. Door de Verlichting werd het begrip tijd echter net zo rationeel 
benaderd als met de natuur was gebeurd. Tijd werd, zoals we eerder gezien hebben, een 
instrument in dienst van de actiegerichtheid van de mens. Die had daarbij als plicht om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de tijd die hem ter beschikking stond. Tijd werd 
door de verlichtingsfilosofen gezien als schaars, lineair en sequentieel verlopend. Tijd 
moest dan ook goed worden besteed, want „time is money‟ en „alles op zijn tijd‟, was het 
uitgangspunt. Als iets eenmaal was gebeurd was dat ook definitief. „Bezint dus eer gij 
begint,‟ want „gedane zaken nemen geen keer.‟838 
 

                                         
838 Vele van dit soort typerende uitspraken over de invulling van tijd komen van de hand van Benjamin Franklin. Zie 
hiervoor bijvoorbeeld in Lemay, An Early American Reader, pp. 30-35. 
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De regionale verschillen bij de invulling van het tijdsbegrip, zoals dat door de 
Verlichting dominant werd, waren aanzienlijk. Jeremy Rifkin geeft aan hoe de synthese 
tussen de puriteinse culturele traditie en het verlichtingsdenken plaatsvond. In de 
Amerikaanse culturele geschiedenis werd met het gebruik van tijd niet alleen 
doelmatigheid nagestreefd, maar zat er ook een waardenoordeel aan vast. Zo stelt Rifkin 
dat “the new notion of efficiency was ideally suited to the unique American 
temperament, with its emphasis on Reformation theology and Enlightenment science. 
Efficiency is a rational, technological mediated way to continually improve one‟s 
productivity. The more efficient one becomes, the more sure one is that he or she is 
improving his or her lot, all to the glory of God. (…) We Americans tend to equate 
efficiency with good moral values (….).839 De toepassing van efficiency in organisatie, in 
het onderwijs en zelfs in het privéleven krijgt daardoor een morele lading die het in 
andere landen niet heeft.840 
 
De kolonisten van Virginia en van Noord en Zuid Carolina ontwikkelden echter een 
heel ander idee over tijd dan de puriteinen uit Massachusetts. Tegenover het puriteinse 
uitgangspunt van „het heilige moeten‟ om zo goed mogelijk gebruik te maken van de 
schaarse tijd, stelden de grootgrondbezitters uit het Zuiden het idee van de „killing of 
time.‟841 Tijd in Virginia werd bepaald door de natuur en door de cyclus die de tabak 
doorliep. Ook de kalender en het sociale leven volgden deze natuurlijke cyclus. Tijd 
werd niet zoals bij de puriteinen opgelegd en beheerst, maar beleefd. Het benutten van 
de schaarse tijd sloot echter weer naadloos aan bij de ideeën die heersten in de frontier. 
Alleen was het motief hier niet het verwezenlijken van een ideaal maar het benutten van 
kansen.  
 
De ideeën van opnieuw beginnen en haast hebben komen zeker ook naar voren in de 
literatuur die de Amerikaanse samenleving ziet als een melting pot. De nieuwe 
immigranten hadden vaak het idee dat ze voor een nieuw begin stonden en dat men 
bewust of afgedwongen het verleden achter zich had moeten laten. 
  Herman Melville (1819 – 1891), de beroemde Amerikaanse schrijver, gaf zijn visie op 
de tijd en de consequenties die daaruit volgen treffend weer: “The past is dead, and has 
no resurrection (…) the Past is the text-book of tyrants; the Future the Bible of the 
Free.”842 
  Dit uitgangspunt van geen verleden en slechts een orientatie op de toekomst werd 
versterkt omdat het afzweren van de eigen eerdere geschiedenis een bijna vereiste 
houding was om zich aan te passen en staande te houden op het nieuwe continent. Des 
te sneller men assimileerde met des te minder tegenstand en discriminatie werd men 
geconfronteerd. 
  Duidelijk was dat de Amerikaanse samenleving niet gediend was van onaangepaste 
types die te koop bleven lopen met hun eigen oude culturele bagage. Zo waren de 

                                         
839 Rifkin, The European Dream, pp. 113-114. 
840 Zie voor een verdere uitwerking van de morele impact van efficiency in Rifkin, The European Dream, pp. 114-115. 
841 Zie voor deze term in Fischer, Albion‟s Seed, p. 368  
842 Geciteerd in Schlesinger, The Disuniting of America, p. 30. 
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Chinezen, in 1882, de eerste etnische groep die werden uitgesloten van mogelijkheden 
om naar de Verenigde Staten te emigreren. Als reden daarvoor werd aangegeven dat „zij 
niet in staat waren om zich aan de Amerikaanse samenleving aan te passen.‟ 
  Ook andere etnische groeperingen werden er op afgerekend als ze te veel bleven 
vasthouden aan hun oude culturele patronen. Zo beschrijft Gary Gerstle “the chilling 
response” van president Franklin Delano Roosevelt op het bezoek van 400 orthodoxe 
rabbijnen die in 1943 kwamen vragen om de Joden in Europa te redden van de 
vernietiging door de nazi‟s. Roosevelt was niet bereid om deze rabbijnen te ontvangen. 
Als officiële reden werd opgegeven dat deze “[rabbis] were not representative of the 
most thoughtful elements in Jewry.”843 
  Opvallend daarbij is dat men in de joodse gemeenschap eveneens probeerde om in 
woord en gebaar het verleden zoveel mogelijk achter zich te laten. Zo diskwalificeerde 
het joodse congreslid Sol Bloom de missie van de rabbijnen door te stellen “that it 
would be undignified for such an un-American looking group to appear in 
Washington.”844 
  Veelzeggend voor de definitieve breuk van veel Amerikanen met hun verleden is de 
massale verandering van familienamen. Het meest in het oog springend is dit wel in de 
filmindustrie, een branche die grotendeels werd gedomineerd door eerste generatie 
immigranten. Producenten, acteurs en actrices gingen massaal over op het aannemen 
van Engelse achternamen. Zo heette de beroemde producent William Fox 
oorspronkelijk Wilhelm Fried, veranderde de van Russisch-Joodse afkomst zijnde Issur 
Danielovitch Demsky zijn naam in Kirk Douglas en werd de actrice Doris Kappelhof 
bekend onder de naam Doris Day. Los van deze sterren veranderden hele generaties 
Schmidt‟s, Garfinkle‟s en Levitche‟s hun namen in respectievelijk Smith, Garfield en 
Lewis.845 
 
 

5.10  Conclusie 

 
De eerste opmerking naar aanleiding van mijn studie naar het ontstaan en de 
ontwikkeling van de door mij geselecteerde culturele kerndimensies is dat er volgens mij 
vaak veel te veel aandacht is besteed aan de invloed van de heersende elites op het 
ontstaan en op de invulling van de door mij behandelde culturele kerndimensies. Zolang 
deze elites - en dan vooral degenen van puriteinse afkomst uit het Noordoosten - echter 
niet alleen de economische macht maar ook de politieke macht vertegenwoordigden 
kon de mythe in stand worden gehouden dat hun waarden stonden voor de 
Amerikaanse culturele identiteit. Dit uitgangspunt maskeerde de werkelijkheid dat er 
altijd sprake is geweest van verschillende historisch gegroeide waardestelsels. 
 

                                         
843 Geciteerd in Gerstle, American Crucible, p. 184. 
844 Gerstle, American Crucible, pp. 183-184. 
845 Zie in Bill Bryson, Made in America, pp. 305-306. 
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De belangrijkste conclusie is dat er geen sprake is van dé Amerikaanse culturele 
identiteit. Concreet wil dit zeggen dat de verschillende dimensies zich op verschillende 
momenten in de tijd onder invloed van verschillende factoren op verschillende 
manieren hebben gemanifesteerd en dat dit tot uiting komt in verschillende elkaar 
beconcurrerende clusters. Het zijn deze verschillen in waardestelsels die ik in het 
volgende hoofdstuk verder zal uitwerken en waarbij ik me zal concentreren op de 
gevolgen die dit heeft voor het proces van politiek strategische besluitvorming. 
 
 



252 
 

6  Culturele Identiteit, Geografische Clustering en Politieke 
Cultuur 

 

6.1  Inleiding 

 
In zijn studie Albion‟s Seed geeft David Hackett Fischer aan hoe de door hem 
onderscheiden vier clusters van culturele identiteit geografisch zijn terug te vinden in de 
Verenigde Staten. Zo schrijft Fischer dat “by the year 1770 the four folk cultures had 
taken firm root in British America. (…) All expanded rapidly. Emigrants from 
Massachusetts founded colonies with similar cultures in Connecticut, New Hampshire, 
southern Maine, eastern Vermont. Long Island, East Jersey, upstate New York and 
northern Ohio. The culture of tidewater Virginia expanded into southern Maryland, 
Southern Delaware, coastal North Carolina and west beyond the mountains of parts of 
Kentucky. The folkways of the Delaware Valley spread through West Jersey, eastern 
Pennsylvania, parts of northeastern Maryland and central Ohio. After 1740 the 
borderers of North Britain rapidly occupied the Appalachian highlands from 
Pennsylvania to Georgia and moved to the Mississippi.”846 
 
Hoe belangrijk volgens Fischer de invloed van de oorspronkelijke culturele clusters was 
op de politiek blijkt wel uit het feit dat volgens hem bijna alle presidenten van de 
Verenigde Staten - en eveneens hun naaste medewerkers zoals staf en ministers - zijn 
terug te voeren op deze clusters. Zo schrijft Fischer dat maar liefst achttien presidenten 
directe nakomelingen zijn van Schots-Ierse-kolonisten uit de eerste immigratiegolf van 
de 18de eeuw. Zestien presidenten zijn afkomstig van puriteinse kolonisten. Van tien 
presidenten is de lijn terug te voeren tot de plantagehouders van Virginia. Opvallend is 
dat de cultuurcluster van de Middle States ondervertegenwoordigd is. Weliswaar heeft een 
aantal presidenten een quaker-achtergrond, maar de invloed van deze groepering op de 
politiek was traditioneel laag. 
  Kenmerkend is verder dat tot 1856 de achtergronden van de verschillende presidenten 
direct zijn terug te voeren tot één van de vier culturele clusters. Na 1856 zien we daar 
verandering in optreden. Er komen dan presidenten waarvan de culturele oorsprong is 
terug te voeren op minstens twee en soms zelfs drie van de culturele clusters.847 
 
Maar crucialer nog dan de afkomst van de verschillende presidenten is volgens Fischer 
de constatering dat de vier dominante culturen elkaar vaak het licht in de ogen niet 
gunden en ieder hun eigen doelstellingen en agenda hadden. Zo wantrouwden de 

                                         
846 Fischer, Albion‟s Seed, p. 812. 
847 Zie voor de genealogie van de presidenten van de Verenigde Staten in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 834-839. 
Alleen Martin van Buren en John F. Kennedy voldoen niet aan dit beeld. Van Buren gold als een „luitenant‟ van  Andrew 
Jackson, de vertegenwoordiger van de backwoodsmen. Hij was geboren in de staat New York en van Nederlands 
calvinistische afkomst. Kennedy was van Iers-katholieke afkomst. Zijn familie was in het midden van de 19de eeuw 
geëmigreerd maar grotendeels geassimileerd met het New England establishment. 
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puriteinen de Virginians. Gezamenlijk haatten zij weer de quakers en alle drie keken zij 
neer op de Schots-Ierse backwoodsmen. De belangrijkste reden voor dit wantrouwen is 
volgens Fischer niet alleen dat er verschillen zijn in objectieve materiële belangen, maar 
dat men botst over de invulling van culturele normen en waarden. Het onderlinge 
wantrouwen en de regelrechte afkeer voor de waarden waar de andere groepen voor 
staan neemt niet weg dat men bij het verkrijgen van een noodzakelijke meerderheid - 
nodig om beleidsbeslissingen te nemen - genoodzaakt was coalities aan te gaan.848 
 
Fischer is niet de enige die op basis van dit uitgangspunt tot een regionale indeling van 
culturele clusters komt.849 Zo schrijft Raymond Gastil  “(…) it is useful to divide the 
country into cultural regions as defined primarily by variations in the cultures of the 
people that dominated the first settlement and the cultural traits developed by these 
people in the formative period (where these are significant), and secondary by variations 
in the cultures of people that dominated later settlements, as well as cultural traits 
developed subsequently. Regions will be defined where there are large areas of relative 
homogeneity in these factors, and regional borders will be placed, when possible, where 
there are significant discontinuities.”850 
 
In dit hoofdstuk zal ik in de eerste plaats laten zien dat de verschillen in culturele 
identiteit, zoals die in de bovenstaande hoofdstukken zijn aangetoond en uitgewerkt, 
zijn terug te vinden in geografisch te onderscheiden clusters. 
  In de tweede plaats zal ik aantonen dat de verschillen in de invulling van de 
behandelende culturele kerndimensies die tussen de geografische clusters bestaan grote 
gevolgen hebben gehad voor de politieke verhoudingen. Dit verband tussen culturele 

                                         
848 Fischer nuanceert overigens zijn eigen indeling door aan te geven dat “these cultural regions were not static in their 
structure. By 1988, the original four regions of British America had greatly expanded, and were also joined by other 
regional cultures which did not exist two centuries earlier.” Als invloeden die een rol hebben gespeeld bij het tot stand 
komen van deze huidige indeling noemt Fischer onder andere de komst van vele nieuwe immigranten in de periode na de 
Onafhankelijkheid. Verder is Fischer ook niet blind voor de invloed van autonome sociaal-maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen op de vorming van de culturele identiteit. En zo komt Fischer tot zijn concluderende 
opmerking over de culturele clusters in de Verenigde Staten zoals die volgens hem dominant waren tegen het einde van de 
20ste eeuw. Fischer schrijft daarover dat “altogether, there were now at least seven cultural regions in the continental United 
States: 
The Northern Tier, including New England, the upper old northwest, the northern plains and the Pacific northwest, all 
settled by Yankees but now dominated by other ethnic groups who are Roman Catholic in New England, Lutheran in the 
middle west. 
Greater New York, small in area but 10 percent of the national population, and a very heavy infusion of middle European 
and Jewish culture grafted on the old Dutch root. 
Midland America, extending from Pennsylvania west through the Ohio valley and the middle west to the Rocky Mountains, 
marked by a diversity of European immigrant groups; the leading religion in many midland counties is Methodist. 
The Great Basin, a predominantly Mormon culture in Utah, and parts of Idaho, Nevada, Arizona, Colorado and Wyoming; a 
mix of New England, midland and highland southern culture 
The Coastal South, from southern Maryland to Florida and the Texas coast near Houston. Its culture is tempered by large 
numbers of northern immigrants. 
The Southern Highlands, including Appalachia, the old south-west, the Ozark Plateau, and much of Texas and Oklahoma 
which are still dominated by the old ethnic groups; the leading culture is Baptist. 
Southern California, a hybrid of highland southern, midland, Hispanic and Jewish culture, spreading into Nevada, Arizona 
and New Mexico.” Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 887-888. 
849 Voor een goed overzicht van de verschillende indelingen van de Verenigde Staten in geografisch te onderscheiden 
clusters en de criteria die daarbij worden gehanteerd zie onder andere in Gastil, Cultural Regions in the United States. 
850 Gastil, Cultural Regions in the United States, pp. 26-27. 
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identiteit en politieke cultuur is van cruciaal belang omdat het aangeeft hoe de invulling 
van de culturele kernwaarden invloed uitoefent op het proces van politiek strategische 
besluitvorming. Bij dit laatste punt zal ik laten zien hoe in het strategische 
besluitvormingsproces er een aantoonbare interactie is tussen de culturele identiteit van 
de grassroot en de politieke agenda van de elite. 
 
 

6.2  De Tweedeling in Noord versus Zuid 

 
Als eerste indeling in geografisch te onderscheiden geografische regio‟s met ieder hun 
eigen culturele identiteit en politieke cultuur wordt traditioneel de scheiding tussen het 
Noorden en het Zuiden gegeven.851 Dit onderscheid dienen we echter van enige 
kanttekeningen te voorzien aangezien het deels reëel is, deels ook berust op een mythe. 
Zo geeft James C. Cobb in zijn boek Away Down South een verhelderend overzicht van 
de historische context van het ontstaan van deze tegenstelling.852 
  Volgens Cobb het in de eerste plaats opvallend dat “like all questions of identity, the 
point at which “southern” began to convey sociocultural as well as geographical 
distinctions is largely a matter of perception. Initially, the American colonies were most 
likely to be divided between the “eastern” colonies of New England and the “southern” 
ones, which included the remainder stretching all the way down to Georgia.”853 
  Een tweede punt dat bij de scheiding tussen Noord en Zuid moet worden opgemerkt 
is dat het Zuiden tot zeker het begin van de 19de eeuw niet als marginaal of afwijkend 
van de norm werd gezien. Dit is in ieder geval de stelling van Jack P. Greene in zijn 
boek Pursuits of Happiness. Greene gaat zelfs zover dat hij stelt dat niet de puriteinen en 
hun New England way moeten worden gezien als de grondleggers van de Amerikaanse 
culturele identiteit, maar dat die eer feitelijke te beurt valt aan de eerste kolonisten van 
Jamestown in Virginia.854  
 
Het ontstaan van de mythe van de puriteinse culturele overheersing alsmede die van de 
dominante cavalier-cultuur moeten we, zoals eerder gesteld, plaatsen in de duidelijke 
historische context van de „surging egalitarianism of the Jacksonian era.‟ Dit geeft aan 
dat we kritisch moeten kijken naar de indeling van Fischer.855 

                                         
851 Deze indeling in Noord en Zuid als de twee regio‟s waar de culturele identiteit van de Verenigde Staten op is gebaseerd 
zien we ook nog terug in hedendaagse literatuur. Zie bijvoorbeeld in Greene, Jack P. (1988) Pursuits of Happiness: The Social 
Development of Early Modern British Colonies and the Formation of American Culture. London: Chapel Hill. Zie ook in Breen, T. H. 
(1980) Puritans and Adventurers: Change and Persistence in Early America. New York: Oxford University Press. 
852 Cobb, James C. (2005) Away Down South: History of Southern Identity. New York/Oxford: Oxford University Press. 
853 Cobb, Away Down South, p. 9. 
854 Zie in Greene, Pursuits of Happiness. 
855 Naast de behoefte om tegenwicht te bieden aan het „egalitarianism of the Jacksonian era‟ wijst Kevin Phillips er op dat 
“this depiction of a Royalist and cavalier past was grossly overstated, an American version of the romantic nationalism 
widespread in nineteenth century Europe of Wagner, Garibaldi, and Louis Napoleon.” Phillips wijst er verder op hoezeer 
leidende figuren uit het Zuiden zelf in deze historische mythe gingen geloven. Zo schrijft hij dat “Jeb Stuart, the 
Confederate cavalry general, wore golden spurs to burnish his image as beau-sabreur and knight-errand, but his particular 
Stuart ancestry was Presbyterian Scotch-Irish by way of Pennsylvania.” Zie in Phillips, The Cousins‟ Wars, pp. 350-351. Zie 
voor de manier waarop vooral de kolonisten en immigranten van Schots-Ierse afkomst in het Zuiden zich ook graag 
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  Het is daarbij opvallend dat in de meeste studies veel minder aandacht wordt besteed 
aan de specifieke distressed cavaliers-cultuur uit het Zuiden dan bij Fischer. Typerend is 
bijvoorbeeld dat de figuur van gouverneur Berkeley, of de cavalier-klasse in het algemeen 
die bij Fischer zo‟n prominente rol speelt, er in de andere studies bekaaid af komen.856 
Gastil schrijft over de invloed van de cavaliers dat “it is important to remember how few 
aristocrats there were in the South before the Revolutionary War. They were confined 
almost entirely to Virginia-Maryland and the Charleston area.”857 Gastil schrijft over 
deze cavaliers dat “in these circles the most enlightened thought of Europe was already 
accepted. It was a period of deism and skepticism.”858 
 
De overheersende culturele identiteit in het Zuiden zal in de loop der tijd steeds meer 
gaan afwijken van het culturele waardestelsel van de elite. Typerend is juist dat anti-
intellectualisme en een evangelistische religieuze beleving de boventoon gaan voeren. 
  De cultuur van het Zuiden kan volgens Gastil dan ook niet worden afgeleid van die 
van de cavaliers, maar moet eerder worden toegeschreven aan de eerste settlers van lagere 
sociale afkomst. Gastil schrijft over de tegenstellingen tussen de elite en het grassroot-
karakter van de mentaliteit in het Zuiden dat “as time passed and the South expanded to 
the west and south, the aristocrats were less often men of culture, and more often 
nouveuax riches of the worst sort.”859 
  Ook Kevin Phillips relativeert de invloed van de cavaliers op de culturele identiteit van 
het Zuiden. Zo stelt Phillips dat “the true ancestry of the South, while distinctive from 
that of New England, had little to do with a quasi-Norman heritage borrowed from 
Ivanhoe. Even in Virginia, with its genuine strain of aristocratic émigrés, old families, and 
plantation culture reaching back to the reign of Charles I, the cavalier impress was 
relatively minor (…).” 
  Phillips laat geen onduidelijkheid bestaan over waar de culturele identiteit van het 
Zuiden dan wel op kan worden teruggevoerd. Zo schrijft hij dat “a part of Virginia‟s 
population was also descended from indentured servants and transported criminals. (…) 
convicts were sent to Virginia and Maryland in such numbers that the two were 
described as practically penal colonies. (…) Less romanticized and more easily 
documented is the greater imprint put on the South by frontiersmen and frontier 
military-mindedness – not just by Kentucky riflemen or the spirit of the Alamo but 
more distant old-country antecedents. Dixie‟s British – sprung population include a 
higher ratio of forebears from old English western and northern frontiers - the warfare 
oriented “marches” or former counties Palatine – as well as from the eighteenth century 
Celtic borderlands and mountain redoubts. We can think of these streams as the 

                                                                                                                                      
identificeerde met deels gefingeerde iconen uit de riddertijd zoals Ivanhoe, de romanfiguur van Sir Walter Scott, in Fry, How 
the Scots made America, pp. 169-170. Hoe diep die identificatie gaat en hoe weerbarstig dit sentiment is, geeft Fry aan door te 
stellen dat “this association of a make-believe Scotland with a make-believe South has been hard tot shake off.” In Fry, 
How the Scots made America, p. 185. 
856 In de index van Gastil ontbreekt Berkeley bijvoorbeeld in het geheel. 
857 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 177. 
858 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 178. Zie voor een relativering van de cavalier-invloed op de politieke cultuur 
in het Zuiden bijvoorbeeld ook in Phillips, Kevin (1999) The Cousins‟ Wars: Religion, Politics, & The Triumph of Anglo-America. 
New York: Basic Books, pp. 351-352. 
859 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 177. 
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fighting Britons, in contrast to the urban, commercial, and seafaring English who 
dominated the eastern or Puritan states.”860 
  Zoals ik eerder heb laten zien zijn auteurs als Wilbur J. Cash en James Mc Enteer nog 
uitgesprokener over de geringe invloed van de elite in de zuidelijke staten. Bij hem 
moeten we de expansie west en zuidwaarts helemaal niet toeschrijven aan „aristocraten.‟ 
  Cash geeft bijvoorbeeld aan dat wat gezien werd als het Oude Zuiden van de 
plantagehouders in feite een nieuw fenomeen uit de 19de eeuw was. Immers: de grote 
katoenplantages in de zuidelijke staten Zuidwest van Virginia zoals Zuid-Carolina, 
Alabama, Mississipi en Louisiana waren pas opgekomen na de introductie van de 
uitvinding van de cotton gin door Eli Whitney in 1793. Cash geeft vervolgens aan wie dan 
wel de zuidelijke ruling class vertegenwoordigde. Volgens hem waren het “the strong, the 
pushing, the ambitious among the old coonhunting population of the backcountry.”861 
 
De kanttekening op het culturele karakter van het Zuiden wil niet zeggen dat er geen 
sprake is van een onderscheidende zuidelijke cultuur met alle gevolgen van dien voor 
het proces van strategische besluitvorming. We moeten echter goed zien dat als we het 
over het Zuiden hebben – en over de typische culturele identiteit van het Zuiden – we 
feitelijk twee culturele identiteiten onder de loep nemen. De ene cultuur is die van de 
relatief kleine aristocratie en de andere is de zuidelijke mentaliteit die uit de in aantal en 
geografische dekking veel belangrijkere onderklasse van het Zuiden voortkomt. 
  Als we de gevolgen hiervan projecteren op de regionale indeling, zoals door Fischer 
wordt gepresenteerd, moeten we in ieder geval stellen dat het Zuiden - met uitzondering 
van de kustgebieden zuid van Maryland tot aan de grens van Florida - en het 
Zuidwesten van de Verenigde Staten, zoals Texas veel meer een backwoodsmen-mentaliteit 
heeft dan dat er de distressed cavaliers-mentaliteit van Fischer is terug te vinden.862 
 
 

                                         
860 Zie in Phillips, The Cousins‟ Wars, pp. 351-352. 
861 James Cobb geeft ook een voorbeeld van zo‟n “stout young Irishman” zoals die door Cash wordt neergezet: “Cash‟s 
Irishman had arrived with his bride in the Carolina upcountry in 1800 and used his life savings of 20 dollar to buy forty 
acres of land, toiling round the clock with his wife´s help to clear and plant cotton on it. Bit by bit, he acquired slaves and 
more land until, at age fifty and by then a magistrate, he built a true “big house” crude and box-like but large and fronted 
by huge columns so that when it became eventually painted white, it stood out from the fields and pinewoods as a most 
“imposing structure.” (…) finally as a crown on his career, “the old Irishman went to the legislature, where he waxed 
innocently pompous, and, in short, became a really striking figure of a man.” At his death in 1854, his estate included 2,000 
acres of land, more than a hundred slaves, and four cotton gins, and, of course, the fledgling county/seat newspaper had 
eulogized him as “a gentleman of the old school” and “a noble specimen of the chivalry at its best.” Zie in Cobb, Away 
Down South, p. 170. Zie voor deze relativering van de „oude‟ cultuur van het Oude Zuiden ook in Fry. Fry geeft aan dat “so 
for Southerners to delude themselves that they had anything much in common with the historic realms of Europe was a 
nonsense (...) The planters who lounged on the porches of their mansions surveying their plantations and their tolling 
blacks belonged, for the most part, to a society which had been hacked out of the wilderness, often by brutal force (…).” 
De identificatie met de plantagehouders en hun krampachtig vasthouden aan de slavernij moet volgens Fry eveneens 
worden gerelativeerd. “Just 30.000 families in the entire South owned any slaves at all, and larger owners did not number 
10.000.” In Fry, How the Scots made America, pp. 170-171. 
862 Natuurlijk is er voor het Zuiden ook een fijnmazigere indeling te maken dan alleen een tweedeling tussen een 
aristocratisch Zuiden en een backwoodsmen Zuiden. Zie hiervoor voor een indeling van de diverse socioculturele subdivisies 
in het Zuiden in Gastil, Cultural Regions in the United States, pp. 174-204. 
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6.3  Naar een Culturele en Geografische Driedeling: Noord-Zuid en 
West 

 
De eerste keer dat de regionale indeling in Noord en Zuid vorm kreeg was door de 
kaart van John Wesley Powell uit 1888.863 Powell‟s kaart bleek feitelijk al gedateerd toen 
hij gepubliceerd werd. Meinig merkt hierover op dat “expansion soon added a West to 
this standard set, then California and Oregon a distant Pacific pair, but as the full 
continental expanse began to be filled, the need for revision became increasingly 
apparent.”864 
  De belangrijkste „revision‟ bij het indelen van de regionale culturele verschillen en de 
daaruit voortvloeiende politieke culturen kwam op naam van Frederick Jackson Turner. 
De invloed van Turner op het debat over de verschillen in politieke cultuur is geweest 
dat hij aandacht vestigde op de voor Amerika typerende driedeling tussen Noord-Zuid 
en de frontier van het Westen.865 
  De benadering van Turner heeft grote gevolgen voor de indeling van culturele clusters. 
Zo wordt naast de traditionele tegenstelling tussen het Noorden en het Zuiden 
gesproken over de Middle States. Maar anders dan bij Fischer zien we dat bij veel auteurs 
minder specifieke aandacht wordt besteed aan de rol van de quakers in deze regio. De 
andere, overigens ook blanke, protestantse en Europese groeperingen zoals Duitsers, 
Zweden en Nederlanders krijgen bij auteurs als Gastil meer aandacht.866 
  Donald William Meinig schrijft over deze traditionele indeling in drie politieke clusters 
dat “New England, Middle States, and Southern States routinely appear in early 
geographies, census listings, and common reference.”867  
  Allereerst zien we dat de kolonisatie van het achterland van staten als New York, 
Pennsylvania en Virginia weliswaar door de elites van die regio‟s werd geïnitieerd, zij 
bezaten immers voor een groot deel de eigendomsrechten die door latere kolonisten en 
immigranten werden gepacht of gekocht, maar dat de cultuur van deze feitelijke 
kolonisten in vele gevallen afweek van die van deze elites. Hierdoor zien we dat de 
mentaliteit van deze backwoodsmen dominanter is dan uit de regionale clustering, zoals die 
vanuit de top down-benadering naar voren komt, zou blijken. Deze backwoodsmen zijn 
immers niet alleen geen puriteinen of cavaliers maar grotendeels van armere Schots-Ierse 
of Duitse afkomst. Bovendien maken ze ook veel langer een situatie van grote 
onzekerheid mee die het leven in de frontier-regio‟s bepaalt en de culturele identiteit 
vorm geeft. 
  Een tweede nuance waar het gaat om de grotere invloed van de backwoodsmen is te 
maken voor het Noorden en het Midwesten. Meinig laat in het eerste deel van zijn 
vierdelige studie The Shaping of America zien hoe deze staten voor een belangrijk deel 

                                         
863 Deze kaart van de Verenigde Staten waarin het land werd opgedeeld in verschillende culturele en politieke regio‟s was 
het eerste monogram van de in 1888 opgerichte National Geografic Society. 
864 Meinig, The Shaping of America: Volume 3, p. 309. 
865 Turner, Frederic Jackson, „The Significance of the Frontier in American History,‟ in Turner, Frederic Jackson (1920) The 
Frontier in American History. New York: Henry Holt and Company. 
866 Zie voor het ontstaan van de cultuur in Pennsylvania onder andere in Gastil, Cultural Regions in the United States, pp. 165-
174. 
867 Meinig, The Shaping of America: Volume 3, p. 309. 
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vanuit het Zuiden zijn gekoloniseerd.868 Daarvoor zijn twee belangrijke redenen aan te 
voeren. Allereerst werd de trek naar het Westen in het Noorden veel langer 
tegengehouden dan in het Zuiden. Niet alleen speelde de aanwezigheid van de Fransen 
daarbij tot het einde van de Zevenjarige oorlog een rol. Zeker zo belangrijk was dat in 
het Noorden de inheemse Indianen veel heftiger en langer weerstand boden dan in het 
Zuiden.869 Bovendien was het in het Zuiden mogelijk om de Appalachen over te trekken 
en vandaar bijvoorbeeld via het stroomgebied van de Ohio-rivier naar verschillende 
kanten uit te waaieren.870 
  De verschillen in culturele identiteit in de staten noordelijke staten Ohio, Indiana en 
Illinois komt eveneens goed naar voren in het werk van James M. McPherson Battle Cry 
of Freedom. McPherson schrijft dat “most of the initial settlers there came from the upper 
South and Pennsylvania. They populated the southern part of the region and evoved a 
corn-hog-whiskey economy, selling their small surplus in markets accessible by the 
Ohio-Mississippi river network. (…) They remained rural, southern, and localist in their 
orientation, hostile towards „Yankees‟ of New England heritage who settled the 
northern portions of these states made accessible by the Erie-Canal after 1825.”871 
  Zo is te verklaren dat het oorspronkelijke culturele waardepatroon van veel van de 
latere bluecollar workers en vooral van de rurale bevolking in het Noorden in grote lijnen 
overeenkomt met dat van de backwoodsmen uit de Zuidelijke staten, terwijl de elite uit die 
staten meer de culturele trekken had van die van de puriteinen uit het Noordoosten. 
  Een derde regio waarvoor we kunnen aangeven dat de backwoodsmen-mentaliteit 
dominant is gebleven zijn de staten zoals Montana, Colorado en Wyoming. Terwijl 
Fischer en ook Brogan daar de invloed van de New Englanders van belang achten, 
kunnen we stellen dat de backwoodsmen-mentaliteit hier dominanter is gebleven dan in 
menig andere staat. 
  Allereerst geldt daarbij dat een groot deel van de kolonisatie van deze staten vanuit het 
Zuiden heeft plaatsgevonden. Zo was de eerste economische ontwikkeling die deze 
regio heeft gekend de veehouderij die vanuit Texas werd geïnitieerd. 
  Bovendien zijn er geen andere staten aan te wijzen - met uitzondering misschien van 
de grensgebieden in Texas en New Mexico - waarin de frontier-mentaliteit tot zolang in 
de geschiedenis manifest is geweest.872 
  Na het werk van Turner heeft men gaandeweg de traditionele tweedeling van Amerika 
in een Noordelijke en een Zuidelijke culturele identiteit losgelaten. Zo herzag het 
Bureau van Census in 1910 haar traditionele indeling en kwam met een Noord-Zuid-
West indeling met vervolgens een opdeling in negen verschillende divisies.873 
 

                                         
868 Meinig, The Shaping of America, p. 361. 
869 Zie voor de sterke positie van de Indianen in het Noorden bijvoorbeeld inTaylor, The Divided Ground. 
870 Meinig, Volume 1, p. 360. 
871 Zie in McPherson, James M. (1988) Battle Cry of Freedom: The American Civil War. London: Penguin Books, p. 31. 
872 Zie voor de rol van de invloed van het Zuiden op de ontwikkeling van Texas onder andere McMurty, Larry (1985) 
Lonesome Dove. New York: Simon & Schuster. Zie voor de uiterst geweldige geschiedenis van Wyoming en Montana 
bijvoorbeeld de beschrijvingen over de zogeheten Johnson County War uit 1892. Deze strijd tussen veeboeren en 
landbouwers staat niet voor niets bekend als de Wyoming Civil War en leidde tot het afkondigen van een noodwet en het 
zenden van de Vijfde en Zesde Cavalerie om een einde te maken aan de bloedige strijd. 
873 Zie voor deze indeling www.census.gov/geo/www/us_regdiv.pdf. 

http://www.census.gov/geo/www/us_regdiv.pdf
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Concluderend kunnen we stellen dat de historisch bepaalde geografische clusters van 
culturele identiteit, zoals die door meerdere auteurs zijn beschreven, nog altijd bestaan 
en grotendeels overeenkomen met de indeling die ook door Fischer wordt gehanteerd. 
De nuance die ik daarbij wil aanbrengen is echter dat de invloed van de grassroot-
mentaliteit van de backwoodsmen veel groter is dan door Fischer wordt aangenomen. Het 
belang van deze nuance zal des te duidelijker worden als we deze betrekken op wat ik in 
het volgende hoofdstuk de southernization van de Amerikaanse identiteit zal noemen. 
Deze southernization, die zich over een periode van de laatste vijftig jaar heeft voltrokken, 
staat daarbij dan niet voor de uitbreiding van de mentaliteit van de distressed cavaliers maar 
voor de steeds dominantere positie die de culturele identiteit van de backwoodsmen heeft 
gekregen in het proces van de politieke strategische besluitvorming. 
 
 

6.4 Geografische Culturele Clusters en Politieke Cultuur 

 
Aan het einde van de 19de eeuw waren de verschillende culturele regio‟s van de 
Verenigde Staten letterlijk in kaart gebracht. Het duurde echter tot ruim in de tweede 
helft van de 20ste eeuw voordat die verscheidenheid aan culturele identiteit ook in 
verband werd gebracht met verschillen in politieke cultuur. Richard J. Ellis wijst er 
daarbij op hoezeer men lange tijd vasthield aan de theorie van Louis Hartz dat de 
Amerikaanse culturele identiteit voortkwam uit het Lockeaanse liberale denken. Het 
uitgangspunt was dat er misschien wel wat verschillen waren maar dat de consensus 
over de invulling van het Amerikaanse culturele credo en de consequenties daarvan op 
het politieke besluitvormingsproces overheersend was. In de meeste gevallen blijft het 
dan ook bij nuanceringen. 
  Zo beschrijft bijvoorbeeld David F. Ericson de tegenstellingen tussen de diverse 
groeperingen ten opzichte van belangrijke geschilpunten zoals de ratificering van de 
Grondwet, de Nullification debatten in de jaren twintig van de 19de eeuw waarbij de 
tegenstelling tussen de macht van de staten versus de macht van de centrale overheid 
aan bod kwam en natuurlijk de tegenstellingen ten aanzien van de slavernij in de jaren 
vijftig van de 19de eeuw. De stelling van Ericson is echter “there was (is) a fundamental 
liberal consensus in America.”874 Dit uitgangspunt is in lijn met het idee van Hartz dat 
als de Verenigde Staten niet al van het begin af aan liberaal waren, ze dat in ieder geval 
werden.875 
 
In de literatuur wordt de nadruk op culturele identiteit als drijvende kracht achter 
politieke besluitvorming pas eind jaren zestig van de vorige eeuw opgepikt. Een van de 
eerste auteurs die het idee van consensus achter de Amerikaanse politieke cultuur loslaat 

                                         
874 Zie Ericson, David F. (1993) The Shaping of American Liberalism: The Debates over Ratification, Nullification, and Slavery. 
Chicago/London: The University of Chicago Press, p. 3. 
875 Zie voor een kritische benadering van deze op Hartz gebaseerde „consensus theorie‟ in Ellis, Richard J. (1993) American 
Political Cultures. New York/Oxford: Oxford University Press, p. viii en p. 165. 
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is Daniel Elazar. In zijn boek American Federalism uit 1972 komt Elazar met een indeling 
van de Verenigde Staten in drie politieke culturen. 
  Elazar wijst op het onderscheid tussen wat hij de politieke mentaliteit in het 
Noordoosten, het Zuiden en het Westen noemt. Voor het Noordoosten geeft hij 
daarbij aan dat de politieke mentaliteit vooral „moralistic‟ van aard is. Voor het Westen 
stelt hij dat de „individualistic‟ politieke cultuur dominant is en voor het Zuiden geeft 
Elazar aan dat daar de, zoals hij noemt, „traditionalistic‟ politieke cultuur de boventoon 
voert.876 
  De drie kwalificaties zijn volgens Elazar terug te voeren op de culturele identiteit zoals 
die door de eerste kolonisten was gevestigd. Individualistisch staat daarbij dan voor de 
libertijnse instelling van de kolonisten uit de frontier-gebieden. De moralistische politieke 
cultuur is terug te voeren op de puriteinse traditie en de traditionalistische invulling van 
politiek is te herleiden tot de cultuur van de distressed cavaliers uit het Zuiden. De indeling 
van Elazar sluit bijna naadloos aan bij de eerdere geografische indelingen en de culturele 
clusters van Fischer.877 
  Na het werk van Elazar is het idee van de Verenigde Staten bestaande uit verschillende 
regio‟s met ieder hun eigen politieke cultuur misschien het meest expliciet verwoord in 
het boek van Joel Garreau The Nine Nations of North America. Garreau begint zijn boek 
met de pakkende openingszin: “Forget the pious wisdom you‟ve been handed about 
North America.”878 Garreau vervolgt verder met te stellen dat “consider, instead, the 
way North America really works. It is Nine Nations. Each has its capital and its 
distinctive web of power and influence.”879 
  Richard J. Ellis stelt dat de uitgangspunten van Elazar van grote invloed zijn geweest 
op het denken in de Verenigde Staten over de politieke cultuur van het land. Door het 
werk van Elazar is men volgens hem gaan beseffen dat er juist eerder tegenstellingen 
zijn wat betreft de culturele identiteit die ten grondslag ligt aan politieke cultuur dan dat 
er overeenstemming is. Fischer en andere onderzoekers die eenzelfde uitgangspunt 
hebben zijn dan ook zeker schatplichtig aan Elazar.880 
  Het probleem bij Elazar is volgens Ellis echter de kwalificaties en de inhoud daarvan 
die hij aan de verschillende clusters meegeeft. Zo stelt Ellis dat “the fundamental 
weakness of Elazar‟s categorization (…) is that the categories are not derived from 
dimensions. Instead Elazar‟s types are derived inductively from regional variations in 
the United States: traditionalism is drawn from the plantation-centered system of the 
South, and moralism from New England Puritanism. As a result the categories are 

                                         
876 Zie voor de indeling van Amerika in drie politieke clusters in Elazar, Daniel (1970) Cities of the Prairie. New York: Basic 
Books en Elazar, Daniel (1972) American Federalism, New York: Thomas Y. Cromwell, pp. 106-7. 
877 Elazar, American Federalism. 
878 Garreau, Joel (1981) The Nine Nation of America. Boston: Houghton Mifflin, p. 1. Overigens neemt Garreau Canada en 
delen van het Caribische gebied mee in zijn studie. Als we alleen naar de Verenigde Staten kijken, komt hij tot zeven regio‟s 
die in grote lijnen weer overeenkomen met die van Fischer. Zie voor zijn regio‟s: „Maps to the Nine Nations,‟ p. 204. In een 
aantal studies is een poging gedaan om de culturele identiteit van de bevolking middels vragenlijsten vast te leggen. James 
Patterson en Peter Kim komen daarbij tot een map van negen „moral regions of America‟. Zie in Patterson, The Day 
America told the Truth, p. 12. 
879 Garreau, The Nine Nation of America, p. 1. 
880 Ellis, American Political Cultures, p. 165-170. 
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neither mutually exclusive nor exhaustive. Nor do they travel well across time or 
space.”881 
 
Ellis gebruikt in zijn boek American Political Cultures bij het classificeren van de 
Amerikaanse politieke cultuur niet de methode van de historisch bepaalde verschillen 
maar neemt als uitgangspunt het grid/group-model van de antropologe Mary Douglas.882 
Het mooie van het grid/group-model is dat het vier culturele dimensies, namelijk 
individualisme versus collectivisme en hiërarchie versus gelijkheid in één model bij 
elkaar brengt. Door de verschillende kwadranten die zo ontstaan is het mogelijk om een 
verschil aan te brengen tussen de invulling van het individualisme of egalitarisme van de 
puriteinen versus de invulling daarvan door de cavaliers uit Virginia of de overwegend 
Schots-Ierse kolonisten uit de frontier.883 
 
 

6.4.1 Politieke Clusters en het Binnenlandsbeleid 

 
Als het gaat om de waarden waarop de Amerikaanse culturele identiteit is gebaseerd 
beroepen vrijwel alle auteurs zich op de principes die zijn vastgelegd in de Declaration of 
Independence uit 1776, de Constitution en de daaraan toegevoegde Bill of Rights uit 
respectievelijk 1787 en 1791. 
  Richard D. Lewis spreekt in zijn boek The Cultural Imperative zelfs over cultural blackholes 
als hij het over deze principes heeft. Een cultural black hole is volgens Lewis “an 
undiscussable core belief of such intense gravity that it transcends or distorts any other 
beliefs, values, or set of principles that enter the spherical boundary of its gravitational 
field and absorbs, indeed swallows up, the precepts held by the “victim””884 
  Het Amerikaanse geloof in the self evident truths omschrijft Lewis als: “Here we have an 
example of a yawning cultural black hole of staggering dimensions. Its surface gravity is 
so strong that it enables a U.S. President to mobilize half a million troops in a few hours 

                                         
881 Ellis, American Political Cultures, p. 169. 
882 Mary Douglas presenteerde dit model in haar boek Natural Symbols uit 1970. Het grid/group model bestaat uit twee assen. 
Op de verticale as, de grid-as, wordt de mate waarin een samenleving over hiërarchische posities binnen de sociale structuur 
beschikt vastgelegd. Een samenleving die hoog scoort op grid kent omschrijvingen van gedrag dat bij bepaalde, vaak 
hiërarchisch geordende posities hoort. Een samenleving die daarentegen laag scoort op deze dimensie bestaat vooral uit 
individuen die ieder voor zich binnen het sociale bestel een positie dienen te veroveren maar deze ook weer zo kwijt 
kunnen raken. De tweede as, die van group, typeert de samenleving naar mate waarin het handelen van individuen 
ondergeschikt wordt gemaakt aan het groepsbelang en daarbij allerlei mechanismes kent om het individu in meer of 
mindere mate aan de groep te binden. Deze positie wordt afgezet tegen een samenleving waarin niet de groep bepalend is 
voor het handelen maar juist het individu. 
Zo ontstaan in het model vier typologieën met ieder hun eigen specifieke politieke cultuur. De vier typologieën worden 
omschreven als allereerst individualistisch, dit is het low grid/low group-kwadrant. Vervolgens is er het diagonaal daarvan 
optredende high grid/high group-kwadrant dit wordt omschreven als hiërarchisch. Het derde kwadrant is dat van low grid/high 
group dat als egalitaristisch wordt gekwalificeerd en het vierde kwadrant bestaat uit de combinatie high grid/low group. Dit laatste 
kwadrant krijgt in de literatuur de term fatalistisch mee. Zie in Douglas, Mary (1970) Natural Symbols: Explorations in Cosmology. 
New York: Pantheon. 
883 Ellis beschrijft deze combinaties voor de verschillende regio‟s uitgebreid in zijn boek. Zie in Ellis, American Political 
Cultures. 
884 Lewis, The Cultural Imperative, p. 117. 
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and dispatch them to Kuwait, Haiti, Panama, Vietnam, Grenada, Korea, or Afghanistan 
in the unalterable belief that only Americans can preserve democracy and free-trade 
routes.”885 
  De vraag die wij ons dienen te stellen is of de Amerikanen in hun geloof in de 
vermeende universele principes waar deze fundamenten van hun natie voor staat wel 
allemaal van dezelfde waarden uitgaan. 
 
De tegenstellingen tussen de verschillende politieke clusters bleken al direct bij het 
opstellen van de Grondwet en bij het indienen van de Amendementen. In tegenstelling 
tot de mythe dat de Grondwet tot stand kwam nadat de „wijze founding fathers alle 
staatsvormen hadden bestudeerd en daarna het beste hadden uitgekozen,‟ was de 
Constitution en de Bill of Rights volgens Fischer het resultaat van felle strijd waarbij de 
verschillende cultureel bepaalde uitgangspunten van de verschillende bloedgroepen 
heftig met elkaar botsten. 
  De belangrijkste geschilpunten waren de invloed van de federale overheid, de manier 
waarop vertegenwoordiging tot stand moest komen en last but not least wat gedaan 
moest worden met de slaven en de manier waarop de slaven een rol hadden in het 
vaststellen van de stemverhoudingen tussen de staten.886 
  Zo kwamen de principes van moreel universalisme en ordelijke vrijheid van de 
puriteinen duidelijk naar voren in hun politieke doelstellingen. De puriteinen stonden 
een sterke federale staat voor en waren tegenstanders van de slavernij. Heel anders 
waren de uitgangspunten van de backwoodsmen die fel tegen de invloed van de staat 
waren zoals die werd vastgelegd in de Grondwet. De backwoodsmen hanteerden daarbij 
het principe van natural freedom en elbow room. Daartegenover stond weer het 
uitgangspunt van hegemonic freedom van de Virginians waarmee zij legitimeerden dat de 
slavernij niet in strijd was met de universele rechten van mensen. 
  Het beeld dat uit het onderzoek van Fischer naar voren komt is dat het feitelijk eerder 
verwonderlijk was dat de Verenigde Staten niet uit elkaar zijn gevallen in verschillende 
onafhankelijke regio‟s dan dat er een federale staat ontstond. De bekendste en meest 
dramatische scheiding tussen de verschillende bloedgroepen was natuurlijk de 
Amerikaanse Burgeroorlog, maar ook op andere momenten in de geschiedenis scheelde 
het niet veel of er was een „Balkanisering‟ van de Verenigde Staten opgetreden. 
 
Om de eenheid te bewaren waren de vertegenwoordigers van de verschillende 
cultuurclusters gedwongen om coalities te sluiten. De meest logische manier daarbij was 
dat twee of meerdere partijen compromissen sloten en inhoudelijk water bij de wijn 
deden. Een andere manier was om een zogeheten omnibus-kandidaat te vinden die 
appelleerde aan de uiteenlopende culturele sentimenten van het electoraat. Het mooiste 
was daarbij dan dat zo‟n kandidaat ook werkelijk zijn roots had in de verschillende 
cultuurclusters en daardoor authentiek over kon komen. 

                                         
885 Lewis, The Cultural Imperative, p. 119. 
886 Zie voor deze geschilpunten die op de agenda stonden bij de onderhandelingen over het opstellen en ratificeren van de 
grondwet onder andere in Adams, Alienable Rights. Zie ook in McKay, American Politics & Society. 
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  Zo was bijvoorbeeld president Abraham Lincoln (1809-1865) afkomstig van puriteinse 
voorouders.887 Zijn vader was echter ingetrouwd in een van oorsprong quaker-familie 
die was geïmmigreerd naar de frontier van de Ohio-vallei. Ook Woodrow Wilson en 
Franklin Delano Roosevelt waren presidenten met een dergelijke meervoudige culturele 
achtergrond.888 Wilson had zijn wortels in de zuidelijke staten Georgia en Virginia en 
was daardoor acceptabel voor de zuidelijke kiezers. Daarnaast sprak zijn presbyteriaanse 
moraliteit het electoraat in de noordelijke staten aan. Bovendien kwam hij zelf direct uit 
de backwoods-regio van New Jersey. Wilson had overigens de macht kunnen grijpen 
omdat de Republikeinse partij verdeeld was geraakt tijdens het bewind van zijn 
voorganger Theodore Roosevelt. Roosevelt was in diskrediet geraakt binnen de partij 
omdat zijn backwoodsmen-manier van persoonlijk leiderschap niet door alle 
afgevaardigden werd geaccepteerd. 
  Na de ambtstermijn van Wilson verdween de regenboogfractie van Wilson weer. 
President Franklin Delano Roosevelt blies die coalitie nieuw leven in tijdens de 
economische crisis van de jaren dertig. Roosevelt had zelf zijn oorspronkelijke roots in 
New England, maar door het falen van zijn Republikeinse voorgangers bleek hij instaat 
om met zijn pragmatische economische beleid en op materialistische vooruitgang 
gerichte overheidsingrijpen een electorale meerderheid te creëren. 
  De regenboogcoalitie van Roosevelt bestond uit een bijna onheilige alliantie van 
kiezers uit het verpauperde Zuiden en nieuwe, vooral armere emigranten, uit het 
industriële Noorden die hun stem konden laten gelden. Deze coalitie kreeg daarnaast de 
steun van de toenmalig leidende fracties van de Amerikaanse economische elite.889 
 
De regionale scheiding van verschillende culturele clusters is de laatste decennia alleen 
maar extremer geworden. Dit is in ieder geval de stelling van auteurs als Robert Kaplan 
en Bill Bishop. Zo geeft Kaplan aan dat de Verenigde Staten uit elkaar vallen in semi-
autonome regio‟s die in steeds mindere mate nog iets te maken willen hebben met de 
centrale overheid in Washington. 
  Bishop laat zien dat Amerikanen van gelijke gezindheid bij elkaar gaan wonen en zo 
min mogelijk contact hebben met leden van groeperingen die er andere culturele 
waarden op na houden. Beide auteurs zijn negatief over de uitkomst. Een 
gemeenschappelijk credo, zoals auteurs als Huntington voorstaan, is volgens hen een 
Utopia. Niet voor niets luidt de titel van Kaplan‟s boek Het Einde van Amerika en heeft 
Bishop‟s boek als ondertitel Why the Clustering of Like-Minded America is Tearing us Apart. 
890 
 
Maar de verschillen in culturele identiteit spelen niet alleen een rol op lokaal niveau. De 
laatste decennia zijn de verschillen in culturele waarden van de verschillende culturele 

                                         
887 Abraham Lincoln was de 16de president van de Verenigde Staten tussen 1861 en 1865. 
888 In het geval dat die authenticiteit van nature ontbrak kon hij ook worden gecreëerd. Typerend daarvoor waren 
bijvoorbeeld de cabin log and hard cider campagnes van de opvolgers van Andrew Jackson in de 19de eeuw. Het kwam er in 
feitelijk alle opvolgende verkiezingscampagnes op neer dat iedere presidentskandidaat op zijn minst moest laten zien zijn 
roots te hebben onder het gewone volk. 
889 Fischer, Albion Seeds, p. 875. 
890 Kaplan, Het Einde van Amerika. Zie ook in Bishop, The Big Sort. 
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clusters meer en meer inzet geworden van zowel nationaal als ook van internationaal 
politiek beleid. 
 
 

6.4.2 Politieke Clusters en het Buitenlandsbeleid 

 
Het uitgangspunt dat verschillende culturele clusters ieder met een eigen invulling van 
het buitenlandsbeleid komen, zien we het meest expliciet terug in het werk van Walter 
Russell Mead. Mead presenteert in zijn boek Special Providence een viertal benaderingen 
ten aanzien van het formuleren en uitvoeren van een buitenlandsbeleid dat gebaseerd is 
op culturele kernwaarden.891 
  Het mooie van Mead‟s analyse is in de eerste plaats dat hij aandacht besteedt aan de 
invloed van een cultureel bepaalde invulling van buitenlandsbeleid en daarmee direct 
ook refereert aan de uitgangspunten en bevindingen van David Hackett Fischer. 
  Dit uitgangspunt brengt in de tweede plaats met zich mee dat Mead uitgaat van 
tegengestelde waarden die door de verschillende scholen naar voren worden gebracht 
en hij dus niet stelt dat het buitenlandsbeleid de resultante is van een consensus maar 
van noodzakelijke coalities tussen groepen met verschillende waarden. Dit laatste punt 
is van fundamenteel belang omdat het idee van consensus uitgaat van een 
buitenlandsbeleid dat altijd dezelfde lijn volgt, terwijl het coalitie-idee als consequentie 
heeft dat bij veranderende allianties ook fundamentele veranderingen van beleid met alle 
gevolgen van dien kunnen plaatsvinden. 
 
De vier cultuurclusters van David Hackett Fischer zijn goed te herkennen in het werk 
van Mead. Zo zijn er volgens Mead twee opvattingen die in het Noorden de boventoon 
voeren. 
  Allereerst zijn er politici die militaire interventies legitimeren vanuit een morele 
universele zendingsdrang. Deze politiek noemt hij Wilsoniaans, genoemd naar president 
Woodrow Wilson.892 
  Volgens Mead is er een overduidelijke relatie tussen de opkomst van deze op de 
christelijke missie gerichte politieke cultuur en een actief gevoerd buitenlandsbeleid 
zoals dat door „idealistische‟ politici zoals Wilson werd gevoerd. Mead stelt dat deze 
invloed op drie niveaus zichtbaar is. Zo schrijft Mead dat “on the first level came the 
demand for an active role by the American government in giving American missionaries 
the right of entry into other countries (…) As the missionary movement grew, and grew 

                                         
891 Mead, Special Providence. 
892 De koppeling die Mead maakt tussen leidende Amerikaanse politieke figuren als de drie presidenten, Wilson, Jefferson 
en Jackson en de minister van Financiën, Hamilton en het type beleid waar zij voor staan wordt in de literatuur grotendeels 
gedeeld. Toch zijn ook hier wel nuances in aan te brengen. Zo geeft Frank Ninkovitch een andere betekenis aan een 
Wilsoniaans beleid. Ninkovich stelt dat “for half a century (in de 20ste eeuw. GE), American foreign policy was based on 
the assumption that world history has stumbled onto new, dangerous, and radically uncertain terrain that obliged American 
policy-makers to abandon traditional diplomacy. (…) Contrary to common image of Wilson as a moralist and idealist 
(which in part he was), this book emphasizes the serious and distinctly modern kind of threat that his idealistic solutions 
were intended to eliminate. (…). There was nothing utopian about all this.” Ninkovich, Frank (1999) The Wilsonian Century: 
U.S. Foreign Policy Since 1900. Chicago & London: The University of Chicago Press, pp. 12-13. 
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more successful, missionaries and their allies moved to a second level of political 
activism. It became increasingly important to protect the lives, property, and other 
interests of American missionaries, and the effort to do so consumed more of the 
energy and time of the American diplomatic community. (…) On the third and highest 
level of activity, missionaries sought to persuade the U.S. government to use its 
influence to promote what would now be called a human rights agenda in the 
developing world.”893 
  Dat dit op christelijke missie gebaseerde beleid ook van toepassing is op de 
Amerikaanse betrokkenheid in het Midden-Oosten is de hoofdstelling in het boek van 
Michael B. Oren Power, Faith and Fantasy. Oren toont aan dat de groeperingen die 
materialistische belangen voorstaan in deze regio en de groeperingen die een christelijke 
roeping uitdragen twee autonoom optredende bewegingen kunnen zijn. Wat echter 
evident is dat beide groeperingen elkaar makkelijk kunnen vinden als het gaat om het 
formuleren van een gemeenschappelijk buitenlandsbeleid.894 
  De tweede stroming uit het Noorden is meer materialistisch ingesteld. Dit is de 
Hamiltoniaanse richting, genoemd naar de eerste minister van Financiën, Alexander 
Hamilton. Voor deze stroming is het actief ondersteunen van de Amerikaanse 
economische liberale vrijheden en vooral van de industriële expansie van primair belang. 
  Mead geeft aan hoe door de tijd heen de Hamiltoniaanse fractie op allerlei manieren 
heeft geprobeerd haar politieke agenda door te voeren. Zo waren het de Hamiltonianen 
die stonden voor een sterke federale staat en het opzetten van een centraal 
banksysteem. Beide elementen zagen zij, samen met het vormgeven van een modern 
leger en vooral van een machtige vloot, als de noodzakelijke voorwaarden om 
economische expansie te kunnen bewerkstelligen. Hamiltonianen waren bij het 
uitvoeren van hun politieke agenda dan ook niet voorstanders van isolationisme maar 
kennen als uitgangspunt dat de Amerikanen het recht en zelfs de plicht hebben om hun 
principes in de praktijk te brengen.895 Centraal hierbij staat dan overigens wel dat het 
uitvoeren van die principes meer dan bij de Wilsonianen in direct verband staat met 
materiële belangen. 
  De derde stroming is degene die Mead Jeffersoniaans noemt, naar president Thomas 
Jefferson, als vertegenwoordiger van de elite uit Virginia. Virginia en de zuidelijke staten 
stonden primair voor de bescherming van de Amerikaanse binnenlandse belangen. De 
Verenigde Staten hadden volgens de Jeffersonianen daarbij genoeg aan het eigen 
continent. Verdere expansie kon alleen door het uitvoeren van de Hamiltoniaanse 

                                         
893 Mead, Special Providence, pp.147-148. Opvallend is natuurlijk dat hoewel in de literatuur de Wilsoniaanse traditie 
allesbehalve onopgemerkt is gebleven deze door de kritiek uit de hoek van de realisten wordt gezien als idealistisch en 
wereldvreemd. Zie daarvoor bijvoorbeeld in Carr, The Twenty Years‟ Crisis. Het punt waar het om gaat is echter niet of de 
uitkomst van de Wilsoniaanse-agenda als succesvol kan worden beoordeeld – gesteld dat daar criteria voor zijn aan te geven 
- maar of deze agenda appelleert aan één culturele cluster in de Verenigde Staten en daardoor per definitie niet 
wereldvreemd is maar juist eigen is aan in ieder geval een van de bloedgroepen binnen de Amerikaanse culturele identiteit. 
894 Oren, Michael B. (2007) Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East, 1776 to the Present. New York/London: W. 
W. Norton & Company. 
895 Het is bijvoorbeeld opvallend dat de uitgesproken neoconservatieve denker Robert Kagan het Amerikaanse 
buitenlandsbeleid in zijn boek Dangerous Nation plaatst binnen de volgens hem dominante Hamiltoniaanse manier van 
politiek bedrijven. Zie Kagan, Dangerous Nation. 
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agenda en ging dan ten koste van de typische Amerikaanse waarden als directe 
democratie en individuele vrijheid.896 
  Dat wil echter niet zeggen dat Jeffersonianen niet actief zijn in het formuleren en 
uitvoeren van een buitenlandsbeleid. Voor Wilsoniaans idealisme was in die opvatting 
echter geen plaats en Hamiltoniaanse expansie moest worden vermeden. Real Politiek 
voerde de boventoon. Bondgenootschappen en militaire avonturen werden alleen 
aangegaan als ze noodzakelijk waren. Opvallend is verder de vergaande betrokkenheid 
van de Jeffersonianen in de vooral hogere geledingen van het leger. West Point – de 
officiersopleiding van het leger is bijvoorbeeld in 1802 opgezet door Jefferson zelf.897 
Typerend is dat de top van het leger nog altijd in hoge mate verbonden is met de 
historische elite uit Virginia en het aristocratische Zuiden.898 
  De vierde stroming vernoemt Mead naar president Andrew Jackson, dé ultieme 
vertegenwoordiger van de Scots-Ierse backwoodsmen. Jacksonianen staan volgens Mead 
vooral voor een isolationistische politiek. Een betere wereld interesseert ze doorgaans 
niet. Wel hebben ze begrippen als eer, moed en een onwrikbare patriottistische trouw 
aan Amerika hoog in het vaandel staan. Als Amerika wordt aangevallen staan ze klaar 
om de Amerikaanse waarden met geweld en zonder scrupules te verdedigen. 
  Mead geeft aan hoe de mentaliteit van de Jacksonians is terug te vinden in de uitvoering 
van gewapende conflicten. Zo schrijft hij dat “it isn‟t fashionable to say so, but the 
United States of America is the most dangerous military power in the history of the 
World. Since World War II, the United States has continued to employ devastating 
force against both civil and military targets.”899 Mead vervolgt daarop dat “the American 
war record should make us think. An observer who thought of American foreign policy 
only in terms of the commercial realism of the Hamiltonians, the crusading moralism of 
Wilsonian transcendentalists and the supple pacifism of the principled but slippery 
Jeffersonians would be at loss to account for American ruthlessness at war.”900 Die 
„ruthlessness‟ is direct terug te voeren op de institutionalisering van geweld als 
onderdeel van de Jacksoniaanse culturele identiteit.901 

                                         
896 Hier zien we in de literatuur ook voordurend de vraag of het feitelijk uitgevoerde beleid niet ten koste gaat van de 
Amerikaanse waarden. Opvallend is dat de inhoud van die Amerikaanse waarden dan vooral aansluit bij de invulling die 
daarvan gegeven wordt door de Jeffersonianen. Deze traditie van kritiek leveren op het Amerikaanse beleid omdat het in 
strijd is met de Amerikaanse „core values‟ voert terug op het werk van historici als William Appleman Williams en Charles 
Beard. Ook hedendaagse auteurs als William Walker III volgen deze lijn van betoog. Zie voor zo‟n aanpak bijvoorbeeld in 
Walker III, William O. (2009) National Security and Core Values in American History. New York: Cambridge University Press. 
Ook hier geldt het punt dat het gevoerde beleid niet zozeer in strijd is met dé Amerikaanse culturele basiswaarden maar 
juist appelleert aan de basiswaarden van een van die stromingen. 
897 Zie hiervoor bijvoorbeeld in Schama, De Amerikaanse Toekomst, pp. 53-72. Schama wijst er overigens op dat Jefferson 
West-Point vooral heeft opgericht om controle te houden op de officiersopleiding en daarmee op de top van een nationaal 
leger waar juist Hamilton ook een groot voorstander van was, p. 56. 
898 Zie bijvoorbeeld in Ellis, American Political Clusters, pp. 104-105. 
899 Mead, Special Providence, p. 219. 
900 Mead, Special Providence, p. 220. Mead schuwt ook niet om de „ruthlessness‟ van de Amerikaanse manier van oorlog 
voeren in detail te noemen, zie pp. 218-219. Zijn conclusie is dat in alle gewapende conflicten (WOII, de Koreaanse 
Oorlog, Vietnam) de Verenigde Staten veel meer slachtoffers maakten dan dat ze zelf hadden en daarbij zonder aanziens 
des persoons te werk gingen.  
901 De grote betrokkenheid van de Amerikanen van Schots-Ierse afkomst blijkt onder andere uit het feit dat van alle 
etnische groeperingen juist aan deze groep het meeste aantal militaire onderscheidingen is uitgedeeld. Zie in Padden, May the 
Road Rise to Meet You. 
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  Cruciaal bij de manier van vechten bij vertegenwoordigers van de Jacksoninaanse 
fractie is dat men bang is voor alles wat men niet kent en dat men overal vijanden ziet. 
Ter compensering van die angst is het devies bij de Jacksonianen „shoot first, ask 
questions afterwards.‟ Zo is de preemptive strike een fenomeen met een lange traditie in de 
Amerikaanse manier van oorlogvoeren die volgens meerdere auteurs direct kan worden 
teruggevoerd op de ervaringen uit de frontier waar de Jacksoniaanse cultuur dominant 
was.902 
 
Mead ontkomt echter niet aan het dilemma van enerzijds de classificatie van de 
verschillende politieke culturen op basis van culturele kernwaarden en anderzijds de 
indeling op basis van de beschrijving van de feitelijke handelingen. Zo komt Mead met 
een aantal relativerende opmerkingen die zijn scholen ook weer niet al te direct en 
statisch verbinden met de vier culturele clusters van Fischer. 
  Mead erkent allereerst dat “naming the four schools for historical figures was a 
difficult choice.”903 Daarvoor is een aantal redenen aan te geven. Zo is het natuurlijk 
vreemd om te spreken over Wilsonians in de 19de eeuw als Wilson nog helemaal niet op 
het politieke toneel is verschenen. 
  Verder beseft Mead dat een aantal van de kwalificaties die hij aan de vier figuren 
ophangt maar ten dele bij deze figuren hoort. 
  Ten slotte brengt Mead nog een nuance aan door te stellen dat “beyond clearly 
recognizable subgroups (…), it is also possible to divide the schools into purists and 
synthesizers, [and] into „high fliers” and “low flyers.”904 
  Belangrijker is echter dat Mead met zijn vier scholen dezelfde problemen heeft als 
Elazar voor hem. Door typerend gedrag toe te schrijven aan een groep wordt het lastig 
als ditzelfde gedrag ook door een andere groep wordt geëtaleerd. Mead probeert dit 
probleem te ondervangen door meer nuance in de benaderingen van de verschillende 
scholen aan te brengen. Zo stelt hij dat “of course none of these schools is monolithic. 
Among Wilsonians there are at least two major groups. Right Wilsonians believe that 
the United States as it exists today has generally fulfilled the dream of the Founding 
Fathers. We do not need to reform ourselves at home; we can and should attempt to 
spread the values and practices of American society as they exist through the world.” 
Het zijn vooral de neoconservatieven die we in dit kamp vinden. 
  De Wilsonians kennen volgens Mead ook een radical fractie. Deze radical Wilsonians 
houden de Verenigde Staten een spiegel voor. “Radical Wilsonians believe that the 
United States is far from living up to its true values of the nation.” Volgens deze fractie 
“we must simultaneously act to reform ourselves while we seek to reform others.” 905 
Problematisch wordt het echter als de christelijke zendingsdrang van de Wilsonianen 

                                         
902 Zie voor die relatie tussen de preemptive strike en de culturele identiteit zoals die vooral in de frontier opkwam en terug te 
vinden is in de Jacksoniaanse traditie in het werk van Barber, Het rijk van de angst. Zie ook in Walker III, National Security and 
Core Values. Walker schrijft dat “alone or with their families, men poured into the backcountry lands, protecting themselves 
with guns, and thereby continuing the practice of preemptive self-defense begun in the first years of settlement,” p. 14. 
903 Mead, Special Providence, p. 88. 
904 Mead, Special Providence, pp. 93-94. 
905 Mead, Special Providence, p. 92. 
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eveneens een fundamenteel onderdeel van de politieke cultuur van de Jacksonianen 
wordt, zoals bij de christelijk fundamentalisten. 
 
  Ook de Hamiltonians deelt Mead op in twee groepen. Zo ziet hij zowel een noordelijke 
als een zuidelijke tak van de Hamiltonians. Mead schrijft dat “southern Hamiltonians 
agreed with northern Hamiltonians that national economic development was the key to 
national power, but they did not confuse national development with the sectional 
interest of New England or the financial interest of Wall Street.”906 
 
Mijn stelling is dat deze zuidelijke Hamiltonians in hun economische en politieke beleid 
overwegend de vertegenwoordigers zijn van de backwoodsmen uit het Zuiden en 
Zuidwesten. Het nastreven van materiële belangen is binnen deze culturele cluster 
helemaal niet minder belangrijk dan bij de „klassieke‟ Hamiltonianen uit het 
Noordoosten, net zo als moraliteit hoog in het vaandel staat zoals bij de oorspronkelijke 
Wilsonianen. 
  Waar het echter om gaat is dat de politieke cultuur van de „nieuwe Hamiltonianen‟ 
staat voor heel andere economische belangen. Belangen die juist beter zijn gediend met 
een neoliberale beheersconceptie voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse 
politiek en dat de waarden zoals die worden uitgedragen, afwijken van die van de 
economische elite uit het Noordoosten. 
Het dit cultureel waardestelsel dat in de laatste decennia dominant is geworden in de 
Verenigde Staten en het zijn de waarden van deze cluster die we terugzien in het 
politieke besluitvormingsproces in de aanloop en het verloop van de War on terror. Het is 
dan ook de beschrijving en de analyse van dit proces dat allereerst centraal zal staan in 
mijn laatste hoofdstuk. 
 

                                         
906 Mead, Special Providence, p. 93. 



269 
 

 

7 Aanloop en Verloop van de War on Terror 

7.1 Inleiding en Begripsbepaling 

 
In dit afsluitende hoofdstuk richt ik me op de invloed van de vermeende Amerikaanse 
culturele identiteit op het proces van strategische besluitvorming tijdens de War on terror. 
  De War on terror werd aangekondigd na de terroristische aanslagen van Al Qaida op de 
Twin Towers van het World Trade Centre in New York op 11 september 2001. President 
George W. Bush gebruikte deze term voor de eerste keer officieel in zijn door de 
televisie uitgezonden toespraak voor de Senaat op 20 september 2001.907 Bush zei toen: 
“Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until 
every terrorist group of global reach has been found and defeated.”908 
  De benaming War on terror werd na het in functie treden van president Barack Obama 
in 2008 niet overgenomen. Zo kondigde minister van Buitenlandse Zaken Hillary 
Clinton in maart van 2009 af dat „the administation has stopped using the phrase.” In 
plaats daarvan spreekt men voortaan over „Overseas Contingency Operations.‟909 The War on 
terror heeft dus niet langer dan een kleine tien jaar bestaan. 
 
Bij de introductie van de term War on terror wordt de suggestie gewekt dat er vanaf dat 
moment een duidelijke wijziging plaatsvindt in het gevoerde beleid. Niet alleen is de 
vijand schijnbaar anders dan daarvoor, het wereldbeeld is blijkbaar eveneens gewijzigd 
en de doelstellingen en de middelen die worden ingezet om deze doelen te bereiken, 
wijken af van het voorafgaande beleid. 
  Als we de context waarin de War on terror werd afgekondigd eer aan willen doen, is de 
benaming War on terror veel te beperkt en de periode van tien jaar veel te kort om de 
complexiteit van het vermeende nieuwe beleid mee te vangen. 
  Het eerste punt dat ik wil maken is dat dit beleid niet zomaar uit de lucht kwam vallen. 
Het is onmiskenbaar een feit dat de kiem van het beleid dat na de aanslagen van 11 
september wordt geformuleerd al veel eerder was gelegd.910 

                                         
907 De term War on terror is overigens nooit officieel vastgelegd als een Doctrine en ook zijn er andere benamingen in 
omloop zoals Global War on terror en War on terrorism. 
908 Zie voor de volledige tekst van deze toespraak in Silberstein, War of Words, p. 24. Bush had overigens op zondag de 16de 
september zich al eerder in dergelijke termen uitgelaten. Hij had toen gezegd dat „this crusade, this war on terrorism, is 
going to take a while.‟ Deze, overigens nergens officieel vastgelegde uitspraak kwam hem op grote kritiek te staan vanuit de 
Islamitische gemeenschap door het gebruik van het woord „crusade.‟ Hiermee werd de suggestie gewekt dat het om een 
oorlog tussen de islam en het christendom zou gaan. Officieel is die referentie daarna niet meer gemaakt. We zullen echter 
zien dat de term „kruistocht‟ een belangrijke rol is gaan spelen in de beeldvorming rondom de oorlog en dat diverse 
beleidsmedewerkers van Bush en hoge militairen zich van dergelijke beeldspraak bedienden. Zie hiervoor bijvoorbeeld in 
Kaplan, With God on their Side. 
909 Zie voor deze uitspraak van Clinton bijvoorbeeld „US Drops „War on Terror‟ Phrase, Clinton Says‟, in Wall Street Journal, 
31 maart 2009. Overigens brak Obama niet helemaal met de beleidsdoelstellingen en de bijbehorende terminologie van zijn 
voorganger door in januari 2010 nog te zeggen dat „the United States of America is at war with Al Qaida‟. Zie artikel met 
gelijknamige titel in The Daily Telegraph, 8 januari 2010. 
910 Sommige auteurs gaan zover dat ze stellen dat de aanslagen zelfs geïnitieerd zijn door beleidsmedewerkers van Bush. Zie 
voor samenzweringstheorieën over de aanslagen op de Twin Towers onder andere in Griffin, David Ray (2005) The 9/11 
Commission Report: Omissions and Distortions. Northhampton (Mass. USA): Olive Branch Press. De belangrijkste stelling 
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  Een tweede punt is dat het gevoerde beleid dat typerend is voor de War on terror niet 
alleen verklaard kan worden vanuit een top down-perspectief. De stelling hierbij is dan dat 
het beleid van Bush werd gekidnapt door een relatief kleine groep neoconservatieven. 
  Zoals ik zal aantonen hebben deze neoconservatieven zeker een belangrijke rol 
gespeeld. Maar de invloed die zij hebben gehad kan juist niet los worden gezien van 
ingrijpende veranderingen in het sociale en economische krachtenveld. 
  Bovendien konden de initiatieven van deze neoconservatieven slechts ten uitvoer 
worden gebracht doordat ze overeenkwamen met de materiële belangen die tijdens de 
wijzigingen in de economische verhoudingen dominant werden en vooral ook doordat 
het geformuleerde en geplande beleid na de aanslagen van 9/11 legitimiteit kreeg door 
de aansluiting ervan bij de historisch bepaalde bottom up-invulling van culturele 
basisassumpties. Het is dan ook niet zo dat het gevoerde beleid tijdens de War on terror 
en de consequenties daarvan in strijd zijn met de fundamentele Amerikaanse „core values‟ 
zoals bijvoorbeeld Walker III in zijn boek National Security and Core Values in American 
History stelt.911 Integendeel: het beleid had niet gevoerd kunnen worden als het niet juist 
aan had gesloten bij de kernwaarden van in ieder geval een meerderheid van het 
Amerikaanse electoraat. 
  In de derde plaats laat ik zien dat de electorale meerderheid die in laatste instantie de 
legitimiteit heeft verleend aan het beleid niet spontaan is gevormd als reactie op de 
aanslagen. Net als dat het geformuleerde beleid en de achterliggende doelstelling in een 
breder economisch en maatschappelijk perspectief moeten worden geplaatst, geldt dat 
ook voor de grassroot-acceptatie van dit beleid en waar het voor staat in termen van 
invulling van Amerikaanse culturele kernwaarden. 
 
In dit hoofdstuk zal ik in de eerste plaats de economische en maatschappelijke context 
schetsen die een verklaring geeft voor de wijziging van het beleid. Ik zal daarbij laten 
zien dat er een structurele verschuiving heeft plaatsgevonden van het economische en 
demografische zwaartepunt binnen de Verenigde Staten van het Noordoosten naar het 
Zuidwesten. Hierdoor zijn de machtsverhoudingen in de Verenigde Staten gewijzigd. 
  In de tweede helft van de twintigste eeuw is een andere economische elite dominant 
geworden. Het gevolg hiervan was dat de bijbehorende invulling van culturele 
kerndimensies die de boventoon is gaan voeren in het economische verkeer en de 
politieke cultuur vooral gezocht moet worden in het waardestelsel dat typerend is voor 
de backwoodsmen uit vooral het Zuiden en het Zuidwesten. Ik zal hierbij in navolging van 
andere auteurs spreken over de southernization van de Verenigde Staten. 
  Ik zal vervolgens aantonen dat deze southernization tot gevolg heeft gehad dat het 
draagvlak voor de zogeheten New Deal-coalition, die tussen grofweg 1932 en 1970 het 

                                                                                                                                      
daarbij is dat de beleidsmakers rondom Bush de aanslagen op de Twin Towers erg goed uitkwamen omdat zij een legitimatie 
boden voor het uitvoeren van een beleid dat al langere tijd werd geambieerd. 
911 Walker III, William O. (2009) National Security and Core Values in American History. New York: Cambridge University 
Press. Dit idee, dat een aantal beleidsmedewerkers een beleid voert dat in strijd is met de fundamentele waarden waar de 
Verenigde Staten voor staan, is een terugkerend thema in de literatuur over de Amerikaanse buitenlandse politiek. Zie voor 
een duidelijk voorbeeld hiervan in Williams, William Appleman (1959, 2009, Fiftienth Anniversary Edition) The Tragedy of 
American Diplomacy. New York/London: W.W. Norton & Company. Zie hoe dit vooral van toepassing is op de strategische 
besluitvorming tijdens de War on terror onder andere in Mayer, Jane (2008) The Dark Side: The Inside Story of How the War on 
Terror Turned into a War on American Ideals. New York: Random House. 
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beleid had vorm gegeven, in de laatste decennia van de vorige eeuw aan grote erosie 
onderhevig was. 
  Bovendien zal ik aangeven hoe een nieuwe politieke coalitie haar voorkeur voor een 
wijzing van het beleid niet alleen heeft gepland maar vooral heeft weten te legitimeren 
en heeft uitgevoerd in een klimaat van een culture war. Tegenstellingen tussen de 
verschillende culturele clusters werden in deze periode op de spits gedreven. De 
uitkomst was een beleid waarin door de polarisatie van de standpunten extreme 
beleidsdoelstellingen dominant konden worden. Deze beleidsdoelstellingen werden 
vooral geformuleerd door de neoconservatieve fractie binnen de Republikeinse partij 
maar konden eveneens op brede steun rekenen van zowel de economische elite van 
deze partij als van het grassroot-electoraat. 
  Ten slotte ga ik in op de veranderende internationale politieke verhoudingen die een 
verklaring geven voor de wijzigingen van beleid zoals die in de War on terror naar voren 
kwamen. 
 
In de tweede plaats zal ik ingaan op de concrete invulling van de in de voorafgaande 
hoofdstukken gebruikte culturele kerndimensies bij het strategische 
besluitvormingsproces tijdens de directe aanloop en het verloop van de War on terror. 
  Ik zal deze invulling van de culturele kerndimensies laten zien bij de verschillende 
stadia, zoals de formulering in termen van een grand strategy, de concrete planning, de 
legitimering en de operationele uitvoering, die in het proces van strategische 
besluitvorming zijn te onderscheiden. 
  Mijn stelling hierbij is dat we door een verschuiving van het nationale politieke en 
maatschappelijke zwaartepunt juist die invulling van de behandelde kerndimensies 
dominant zien worden die kenmerkend zijn voor de culturele cluster van de 
zogenoemde backwoodsmen. In het hele proces van strategievorming zien we vervolgens 
een wisselwerking optreden van de manier waarop deze invulling zowel leeft binnen de 
grassroot van de Amerikaanse samenleving als binnen de elite van deze culturele cluster. 
 
 

7.2 De Aanloop naar de War on Terror: De Southernization van de 
Verenigde Staten 

 
Onder leiding van president Franklin Delano Roosevelt kwam in 1932 de New Deal-
coalitie aan de macht. Fischer stelt dat “this New Deal coalition united disparate cultural 
groups who shared little more than their revulsion to the cultures, policies an moral 
purposes of the Republican coalition that had failed so dismally during the Great 
Depression.”912 
  Walter Russell Mead schrijft de invulling van het binnenlands- en buitenlandsbeleid 
vooral toe aan wat hij de eerder genoemde Hamiltoniaanse denkrichting noemt binnen 
de Amerikaanse politieke cultuur. Deze coalitie van de top uit het Amerikaanse 

                                         
912 Fischer, Albion Seeds, p. 875. Vanuit een cultureel perspectief is het van belang om te zien dat die Republikeinse coalitie 
vooral gedragen werd door de puriteinse elite uit de noordoostelijke staten. 
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bedrijfsleven en de financiële wereld begreep hoe belangrijk een sterke nationale 
overheid was om de Amerikaanse economie uit het slop van de economische crisis te 
trekken. 
  De New Deal-coalitie bleef na de Tweede Wereldoorlog in tact en kenmerkte zich door 
wat in de literatuur bekend staat als een fordistische beheersconceptie.913 Mead stelt dat “in 
de periode van grofweg 1923 tot 1973 door het zakenleven het reguleerde optreden van 
de overheid in belangrijke mate gesteund werd. Hierdoor ontstond een situatie waarbij 
de opbrengsten van de grote bedrijven dankzij de relatief geoliede betrekkingen tussen 
de grote zakenwereld en de grote vakbonden verdeeld konden worden onder de 
belangrijkste stakeholders.”914 
  De jaren tussen 1948 en 1965 worden als de hoogtijdagen van het fordisme bestempeld. 
Deze periode wordt grotendeels gekenmerkt door een uitgesproken bipartisan 
binnenlands- en buitenlandsbeleid.915 De steun voor de New Deal kwam dus niet alleen 
van de Democraten. Ook de Republikeinen steunden in die periode zowel het 
binnenlands- als het buitenlandsbeleid zoals in de New Deal was vastgelegd. 
  Zo schrijft Kim Phillips-Fein in haar boek Invisible Hands dat “the Eisenhower 
administration did not simply tolerate the New Deal. It actively embraced the idea that 
government could play a positieve role in society by transcending the narrow self-
interest of economic classes and mediating conflicts between social groups.”916 Dat wil 
niet zeggen dat er geen tegenkrachten waren. Volgens Mead lag de kiem van het latere 
uiteenvallen van de coalitie feitelijk al besloten in de tegengestelde culturele waarden van 
verschillende grassroot-groeperingen die hun steun hadden gegeven aan het tot stand 
komen van de New Deal-coalitie. 
  De oppositie kwam niet alleen uit de grassroot-hoek. De ondertitel van het werk van 
Phillips-Fein The Businessmen‟s Crusade Against the New Deal spreekt daarbij voor zichzelf. 
Een grote groep invloedrijke ondernemingen zoals de DuPont en General Electric, 
gesteund door conservatieve economen als Friedrich von Hayek, sprak zich uit tegen de 
„nanny state‟ en de „un-American way of doing business‟ die het gevolg waren van de 
New Deal. 
  Mead stelt dat het fundamentele probleem van de New Deal was dat “het beleid haaks 
stond op de invulling van individualisme en de daarvan afgeleide afkeer van de invloed 
van de staat op het economische verkeer en op individuele vrijheden.”917 
 
De specifieke invulling van de „waarden uit het oude Amerika‟ werd vooral gevoeld in 
de zuidelijke en zuidwestelijke staten. Fischer toont aan hoe Roosevelt en zijn 
beleidsmedewerkers dit probleem lange tijd uit de weg wisten te gaan. Zo namen zij 
afstand van het op puriteinse waarden gebaseerde ingrijpen van de overheid in het 
privé-leven van de burgers en werd bijvoorbeeld de gehate Drooglegging afgeschaft. Op 

                                         
913 Zie voor het ontstaan van deze politieke coalitie die een fordistische beheersconceptie voorstond onder andere in van 
der Pijl, The Making of the Atlantic Ruling Class. 
914 Zie in Mead, Amerika en de Wereld, p. 80. 
915 Zie bijvoorbeeld in Bishop, The Big Sort, p. 82.  
916 Phillips-Fein, Kim (2009) Invisible Hands: The Businessmen‟s Crusade Against the New Deal. New York/London: W. W. 
Norton, p. 56. 
917 Zie in Mead, Amerika en de Wereld, p. 91 



273 
 

die manier gaven zij toe aan de libertijnse invulling van het individualisme zoals dat 
door de meerderheid van de kiezers uit het Zuiden, Zuidwesten en Midwesten gedragen 
werd. 
  Aan de andere kant nam de invloed van de overheid in het economische verkeer 
enorm toe. Dit „afstand nemen van de oude waarden van Amerika‟ werd daarbij volgens 
Fischer door de zuiderlingen geaccepteerd zolang de armoede hoog was.918 
  Van meerdere kanten wordt echter aangegeven dat de zuiderlingen er altijd van uit zijn 
blijven gaan dat „hun tijd wel weer zou komen en dat ze dan wraak zouden kunnen 
nemen op door de noorderlingen veroorzaakte ineenstorting van hun geliefde Old 
South.‟919 
  De consequentie van het gevoerde beleid was dat de overheid het Zuiden economisch 
op de been wist te krijgen maar dat de zuidelijke mentaliteit, die in de periode na 1877 
meer en meer racistische trekken had gekregen, niet werd aangepakt.920 Dat probleem 
werd bewust vooruitgeschoven tot de periode van 1955 tot 1965 als de strijd om de 
burgerrechten van de Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep in volle hevigheid wordt 
uitgevochten. Dan zal ook blijken dat deze hervormingen voor veel zuiderlingen een 
brug te ver zijn en dat zij meer en meer afstand nemen van dit onderdeel van het beleid. 
 
De paradox was dat naarmate de welvaart in de zuidelijke staten toenam – als gevolg 
overigens van juist dat verafschuwde overheidsingrijpen – het verzet tegen de culturele 
waarden die de New Deal vertegenwoordigde steeds groter werd.921 
   De door de Democratische partij geleide New Deal-coalitie raakte eind jaren veertig de 
zuidelijke stemmen kwijt. De van oorsprong democraten zuid van de Mason Dixon-lijn 
scheidden zich uit ontevredenheid over de voorgestelde burgerrechten voor de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep af van hun partij. In 1948 gaven vier zuidelijke 
staten hun steun aan presidentskandidaat Strom Thurmond, gouverneur van Zuid-
Carolina en de leider van de „States Right Democratic Party‟, beter bekend als de 
Dixiecrats. 
  Zittend president Harry Truman wist de verkiezingen te winnen en schijnbaar leek de 
aanval van de Dixiecrats op niets uit te lopen. Volgens Fischer ligt dat anders. Volgens 
hem waren de Democraten gedwongen om in ieder geval voldoende culturele 
legitimering te krijgen bij de zuidelijke democraten. Zo ziet Fischer twee grote 
verschillen tussen Truman en de ambtsperiode van zijn voorganger Roosevelt. In de 
eerste plaats was Truman afkomstig uit de Missouri-backcountry. Zijn afkomst en de 
manier waarop hij aansluiting zocht bij de culturele waarden van die achterban bleek 
duidelijk uit zijn agressieve en soms zelfs profane uitlatingen. Zo luidde bijvoorbeeld 
zijn verkiezingskreet „Give ém Hell, Harry!‟ In de tweede plaats nam Truman afstand 

                                         
918 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 874-877. 
919 Zie bijvoorbeeld in Zwiers, Maarten. „Fort Dixie: Het Zuiden en het Amerikaanse buitenlandsbeleid in de twintigste 
eeuw,‟ in Vrede en Veiligheid, jaargang 37, nummer 2, 2008, pp. 212-235. 
920 Dit is ook de centrale these van Wilbur J. Cash. Cash stelt dat er geen winst is behaald als de zuidelijke staten weliswaar 
economisch gezien als overwinnaar uit de Tweede Wereldoorlog komen maar er niets aan de mentaliteit is veranderd. Zie 
in Cash, The Mind of the South. 
921 Zie hiervoor bijvoorbeeld in Mead, Amerika en de Wereld, pp. 78. 
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van het idee dat het de staat was die voor de mensen zorgde. Zijn belangrijkste 
boodschap aan de kiezers was „Vote your own interests!‟922 
  De Democraten uit het Zuiden liepen bij de verkiezingen van 1952 en 1956 in 
toenemende mate over naar het kamp van de Republikeinen. Die trend versterkt zich 
alleen maar in de jaren zestig met als belangrijkste waterscheiding het tekenen van de 
Civil Rights Act in 1964 door president Lyndon B. Johnson. Legendarisch werd de 
profetische uitspraak van Johnson die bij het tekenen zou hebben gezegd: “We have 
lost the South for 50 years.”923 
  Wat vervolgens in een periode van ongeveer 20 jaar plaatsvindt, is wat men in de 
literatuur de Great Reversal is gaan noemen. Terwijl de Republikeinen het Zuiden 
overnemen krijgen de Democraten juist een machtsbasis in de noordelijke staten en 
vooral in het Noordoosten. Dezelfde staten die in 1861 tegen de slavernij kozen, 
stemden nu voor de burgerrechten van de Afrikaans-Amerikanen en omgekeerd liepen 
de 11 oude Confederate staten over naar de Republikeinse partij. Zo zijn de namen van de 
partijen weliswaar omgedraaid, het cultureel bepaalde kiespatroon is hetzelfde gebleven. 
Walter Dean Burnham trekt daarbij als conclusie dat hier sprake is van “durable 
community norms which have their historical origins in the values of the original 
settlers and their descendants.”924 
 
 

7.2.1 De Verschuiving van het Economische Zwaartepunt naar het Zuiden 

 
Een van de eerste die onderzoek deed naar de invloed van de „durable community 
norms‟ op het stemgedrag van het Amerikaanse electoraat was Kevin Phillips. Phillips 
wees er in zijn in 1969 verschenen boek The Emerging Republican Majority op dat het land 
meer en meer in twee regionale blokken was te verdelen waarbij het stemgedrag vooral 
werd bepaald door historisch bepaalde culturele verschillen. Dat de Republikeinse partij 
daarbij als winnaar naar voren kwam was volgens Phillips het gevolg van een aantal 
structurele veranderingen.925 
  De eerste structurele verandering waarop Phillips wees was de geleidelijke verschuiving 
van het economische zwaartepunt van het Noorden naar het Zuiden. Belangrijk in dit 
proces was de door de federale overheid ingezette reorganisatie van de economie in het 
Zuiden. Het officiële startsein voor deze reorganisatie is terug te voeren tot 1938 als 
president Roosevelt stelt dat “you need more industries in Texas,” om uit de 
economische malaise te komen van de Grote Depressie.926 Maar het ging Roosevelt en 
de New Dealers vooral ook om de combinatie tussen werk en koopkracht. Gebaseerd op 

                                         
922 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, p. 881. 
923 Geciteerd in onder andere Micklethwait, The Right Nation, p. 10. 
924 Geciteerd in Fischer, Albion‟s Seed, p. 882. Deze Great Reversal wordt onder andere uitgebreid beschreven in Applebome, 
Dixie Rising, pp. 104-110. Zie verder onder andere ook in Phillips, American Theocracy, pp. 174-182. 
925 Phillips, Kevin (1969) The Emerging Republican Majority. New York: Arlington House. Dit boek van Phillips werd 
overigens geschreven als strategische input bij de sverkiezing van Richard Nixon, vandaar ook de ondertitel bij de uitgave 
uit 1970 die luidde: The Political Bible for the Nixon Era. 
926 Geciteerd in Schulman, Bruce J. (1994) From Cotton Belt to Sunbelt: Federal Policy, Economic Development, & the Transformation 
of the South, 1938-1980. Durham/London: Duke University Press, p. 63. 
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de ideeën van de econoom John Maynard Keynes (1883-1946) werd in 1938 de 
zogeheten Fair Labor Standard Act aangenomen. Het directe gevolg van deze wet was dat 
ook in het Zuiden een minimumloon werd ingevoerd. Het resultaat was dat de weg 
werd vrijgemaakt voor productie gebaseerd op semi-geschoolde en geschoolde arbeid. 
  Doorslaggevend bij de opkomst van de industriële ontwikkeling in het Zuiden was de 
opkomst van de defensie-industrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze sector zou 
een blijvende rol spelen in de industriële productie in het Zuiden.927 De investeringen 
voor de defensie-industrie kwamen niet bij toeval in het Zuiden terecht. Deels was 
hierbij sprake van eerder genoemde macro-economische stimulering om het Zuiden 
mee te krijgen in een noodzakelijke upgrading van de industriële productie, deels was 
het toekennen van de investeringen ook het resultaat van intensief lobbyen door 
afgevaardigden uit het Zuiden. 
  Maarten Zwiers toont aan dat zuidelijke Democraten - alleen al door het feit dat zij in 
de meeste gevallen voor meerdere termijnen werden herkozen op basis van senioriteit - 
vaak als voorzitter opereerden van invloedrijke commissies die gingen over de 
toekenning van overheidsbestedingen. Gevolg van die machtspositie was dat zij in staat 
waren hun eigen staten buitenproportioneel te laten profiteren van de 
overheidsbestedingen voor wapentuig.928 
  De paradox van deze situatie was dat terwijl men in het Zuiden fel afgaf en afgeeft op 
alles wat met overheidsingrijpen te maken heeft, de realiteit was en nog altijd is, dat het 
Zuiden meer dan welke andere regio in de Verenigde Staten profiteert van 
overheidsbemoeienis. 
  Peter Applebome gaat uitgebreid in op het verschil tussen retoriek en realiteit als het 
om de overheidsbijdrage aan het Zuiden gaat. Zo stelde de leider van de Republikeinse 
partij in het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich, afkomstig uit Cobb County in 
Georgia, in 1995, dat New York City “was a culture of waste.” De realiteit is echter dat 
per hoofd van bevolking de New Yorkers ongeveer 5.000$ kregen terwijl de inwoners 
van Cobb County maar liefst profiteren van een bijdrage van bijna 10.000$ per persoon. 
Applebome concludeert dat “just as the South benefited more than anyplace else in 
America from the programs of the hated big-government, Cobb turned out to be one of 
the hungriest hogs at the contemporary federal trough.” In 1992 kreeg Cobb maar liefs 
3,4 miljard dollar en was daarmee goed voor 41 procent meer aan overheidsinkomsten 
dan het gemiddelde van alle andere counties in de Verenigde Staten.929 
  Een tweede sector die vooral rondom de Tweede Wereldoorlog in het Zuidenwesten, 
Westen en Midwesten tot grote bloei kwam was de olie-industrie. In 1948 bestond de 
helft van de rijkste Amerikaanse ondernemingen uit olieconcerns. In 1982 becijferde het 
zakenblad Forbes dat van de dertig grootste familiekapitalen in de Verenigde Staten de 
helft haar oorsprong had in de olie-industrie. Het belang van olie werd echter niet alleen 
gevoeld door de rijke elite uit bovengenoemde regio‟s. Zo schrijft Kevin Phillips dat “as 
for the millions of small stakeholders (…) and the mere part-timers making fifty or one 

                                         
927 Schulman, From Cotton Belt to Sunbelt, pp. 63-87. 
928 Zie Zwiers, „Fort Dixie: Het Zuiden en het Amerikaanse buitenlandsbeleid in de twintigste eeuw,‟ pp. 212-235. 
929 Zie in Applebome, Dixie Rising, pp. 45-46. 
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hundred dollars per month from the output of a derrick or two – their contribution was 
to lobby hard (…).”930 
  Phillips geeft aan dat oliebelangen in de oliestaten van het Zuidwesten en Midwesten 
als “everymen‟s business” werden gezien. Alleen al in Oklahoma werden in de 
twintigste eeuw 720.000 putten geslagen. En “half a dozen Los Angeles neighborhoods 
played host to more derricks than palm trees.”931 
  Hoe duidelijk de scheidslijnen zijn waar het gaat om oliebelangen in de Verenigde 
Staten blijkt ook uit het feit dat in “ten or fifteen states, many Atlantic, oil and gas 
deposits were virtualy nonexistent. From Maine to Florida, hints of offshore drilling 
were shouted down as a threat to fisheries, lobsters and tourism. New England 
officeholders, in particular, have been ready to blame the Sun Belt for fuel-oil costs, 
which has prompted Texans to respond with caustic bumper stickers: “Drive Fast, 
Freeze a Yankee.” Nationally, support for the industry outweighed opposition, 
inasmuch as twenty to thirty states counted oil and gas a middling to big business, a 
proud part of local history, or both.”932 
  De oliesector was echter niet alleen national georienteerd. De grote, vooral Anglo-
Amerikaanse olieconcerns, hadden na de Tweede Wereldoorlog enorme belangen in het 
buitenland. Vooral de rol van het Midden-Oosten werd daarbij steeds dominanter als 
leverancier. De enorme toename van de stroom aan olie-dollars werd ingezet als 
speculatief kapitaal door de bankensector die meer en meer los ging opereren van het 
nationale industriële kapitaal en haar belangen. 
  Bovendien werden grote hoeveelheden petrodollars teruggesluisd vanuit de landen van 
het Midden-Oosten als bestedingen voor militair materieel en speculatief kapitaal. 
  Last but not least fungeerde Amerikaanse invloedrijke Amerikaanse 
advocatenkantoren en beleggingsverhikels, zoals bijvoorbeeld de Carlyle Groep, als 
intermediair bij het zo soepel mogelijk laten verlopen van de relaties tussen 
oliebelangen, militiare uitgaven en investeringen op basis van olie-inkomsten.933 
  In de derde plaats zien we vooral in de jaren zeventig de opkomst van de hightech-
industrie. Bedrijven als Texas Instruments, Motorola en EDS groeiden uit tot belangrijke 
economische spelers en droegen in hoge mate bij aan de transformatie van het Zuiden, 
het Zuidwesten en het (Mid)Westen. De verschuiving van de innovatieve industrie van 
Noord(oost) naar Zuid(west) is goed terug te lezen in de ongelijke verdeling van de 
toekenning van patenten. Zo steeg de toekenning van patenten in Austin tussen 1975 en 
2001 van 75 per jaar tot 2.000 per jaar, terwijl in de vergelijkbare periode traditionele 

                                         
930 Phillips, American Theocracy, p. 32. 
931 Zie in Phillips, American Theocracy, p. 32. Hier zien we ook dat de tegenstelling tussen de grassroot-cultuur en materiële 
belangen van de elite niet altijd zo groot is. Olie en olie-belangen waren ook objectief belangrijk voor de sociale 
onderklasse. Ditzelfde geldt ook voor de belangen van het militair-industrieel complex. Banen bij Lockheed Martin 
betekenen voor de blue collar-klasse inkomsten en staan daarbij garant voor het afbetalen van een hypotheek, het sparen 
voor de college-gelden van de kinderen en wat dies meer zij. 
932 Phillips, American Theocracy, pp. 32-33. 
933 Deze ontwikkeling van de internationalisering van de oliesector en de belangenverstrengelingen die daarbij ontstonden 
tussen olieconcerns, regimes in het Midden-Oosten, het militair industrieel complex en het meer en meer speculatief 
opereren van de bankensector is uitgebreid beschreven. Zie onder andere in Yergin, Daniel (1991) The Prize: The Epic Quest 
for Oil, Money and Power. New York: Free Press. Zie eveneens in Van der Pijl, Global Rivalries. 
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industriesteden als Cleveland en Pittsburg een afname kenden van respectievelijk 13 en 
27 procent.934 
 
 

7.2.2 De Verschuiving van het Demografische Zwaartepunt naar het 
Zuiden 

 
De ingrijpende verschuivingen van industriële productie en de daaraan gerelateerde 
dienstensector van het Noorden naar het Zuiden gingen gepaard met een ware real estate 
boom. Zo schrijft Joel Garreau in zijn boek Edge Cities dat maar liefst tweederde van alle 
nieuwe kantoren in de Verenigde Staten in het Zuiden worden opgezet.935 Deze boom 
werd vooral mogelijk gemaakt door het grootschalig inzetten van airconditioning in 
kantoren. 
  De enorme groei van de werkgelegenheid en het aantal gewone woonhuizen 
veroorzaakte eveneens een snelle bevolkingstoename van steden in het Zuiden. Zo 
stond in 2008 New York nog altijd op de eerste plaats met 8.000.000 inwoners en de 
tweede plaats is nu voor Los Angeles. Wat echter meer opzien baart is dat van de 
plaatsen in de top tien maar liefst zes uit het Zuiden en Zuidwesten van de Verenigde 
Staten komen. Het zijn ook deze plaatsen, Houston, Phoenix, San Antonio, San Diego, 
Dallas en San José die verreweg de grootste groeicijfer kennen.936 
  Aan deze vorm van verstedelijking, en de invloed op de culturele identiteit die het 
heeft, is de laatste jaren veel aandacht besteed. Zo schrijft John Herbers in zijn studie 
The New Heartland dat deze nieuwe verstedelijking in niets lijkt op de situatie in de oude 
steden zoals New York of Philadelphia. In de eerste plaats is er feitelijk nauwelijks 
sprake van steden maar van enorme uitgestrekte metropolen. Herbers stelt niet meer of 
minder dan dat deze “flight beyond the suburbs is changing our future.”937 Dit is ook 
een van de uitgangspunten van Robert D. Kaplan in zijn boek Het Einde van Amerika. 
Kaplan spreekt niet over steden maar over pods.938 
  In de tweede plaats is het typerende van de nieuwe vertstedelijking dat deze pods 
volgens Kaplan opereren als oude stadsstaten. In feite wil men niets meer te maken 
hebben met de nationale overheid maar regelt men alles, zoals watervoorziening, 
elektriciteit, bestrating en bescherming zelf. Het laat zich raden dat afgevaardigden uit 
zulke gebieden alleen als mandaat hebben op te komen voor lokale belangen. Nationale 
en regionale belangen en vooral de bijbehorende belastinggelden die daarvoor moeten 
worden afgedragen kunnen nauwelijks nog op steun rekenen. Zo kan het voorkomen 

                                         
934 Zie voor de opkomst van de hightech-industrie in het Zuiden, Zuidwesten en het Westen in Bishop, The Big Sort, p. 134. 
935 Garreau, Joel (1992) Edge City: Life on the Frontier. New York: Anchor Books. 
936 Zie voor cijfers van groei van de steden onder andere de website van het Bureau van de Amerikaanse Census: 
www.Census.gov. 
937 Zie in Herbers, The New Heartland. Deze stelling is ook de ondertitel van zijn boek. 
938 Kaplan, Het einde van Amerika, p. 119-120. 

http://www.census.gov/
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dat een staat als Californië aan de rand van een faillissement staat omdat de inwoners 
keer op keer tegen belastingverhoging hebben gestemd.939 
 
Zoals we gezien hebben sloot volgens Herbers het type van verstedelijking, de 
industrialisatie en de etnische smeltkroes, in het Noorden in de periode tussen het einde 
van de 19de eeuw en het midden van de 20ste eeuw goed aan bij het fordisme. In het 
moderne Zuiden is hiervan volgens hem geen sprake meer.940 Herbers wijst op het 
directe verband tussen deze nieuwe vorm van verstedelijking en het opkomende 
conservatisme en individualisering. Het is ook niet voor niets dat in dit verband wordt 
gesproken over de urban frontier, zoals bijvoorbeeld in de ondertitel van het boek van 
Garreau tot uiting komt. 
  De groei van deze nieuwe stedelijke gebieden vindt plaats in de regio‟s waar de frontier-
mentaliteit van de backwoodsmen altijd dominant is geweest en de manier waarop de 
verstedelijking zich voltrekt komt in hoge mate overeen met de backwoodsmen-mentaliteit 
zoals eerder beschreven.941 Kaplan gaat zelfs zover dat volgens hem deze manier 
waarop mensen tegenwoordig wonen niet meer of minder betekent dan dat de 
Verenigde Staten nauwelijks nog gezien kunnen worden als een nationale staat.942 
  Door de bevolkingstoename in het Zuiden zijn de demografische verhoudingen tussen 
het Noorden en het Zuiden gewijzigd.943 Tussen 1970 en 1990 groeide de bevolking van 
de elf oude zuidelijke Confederate staten met 40 procent – meer dan 20 miljoen mensen. 
Deze toename was twee keer zo hoog als in de rest van het land. In 1970 waren deze 
zuidelijke staten goed voor ongeveer een kwart van de totale bevolking. Tegenwoordig 
is de regio die het Bureau van de Census rekent onder het Zuiden goed voor een derde 
van de bevolking.944 
  Allereerst is er sprake van een grotere natuurlijke bevolkingstoename in de 
Republikeinse staten van het Zuiden, Zuidwesten en Midwesten. New York Times 
columnist David Brooks spreekt hierbij over wat hij een „natalist movement‟ noemt. 
Brooks stelt dat in het Zuiden “personal identity is defined by parenthood. They are 
more spiritually, emotionally and physically invested in their homes than in any other 

                                         
939 De waterscheiding die men in de literatuur aangeeft waar het gaat om een totaal nieuwe vorm van hoe burgers omgaan 
met hun woongebied is de zogeheten tax-revolt van Howard Jarvis in 1978 in Orange County in Californië. Jarvis voerde 
overigens als lobbyist in dienst van projectontwikkelaars en grootgrondbezitters actie om de vermogensbelasting naar 
beneden te krijgen. Uiteindelijke resulteerden zijn inspanningen in een reductie van deze belasting van maar liefst 57 
procent. De gevolgen waren enorm. Het initiatief van Jarvis vond in de hele Verenigde Staten navolging en de inkomsten 
van de regionale overheid liepen zodanig terug dat op allerlei overheidsvoorzieningen moest worden bezuinigd. In het geval 
van Californië zijn de gevolgen zo desastreus dat zelfs van een faillissement van de staat kan worden gesproken. Een andere 
bijkomstigheid is dat van de door Jarvis aangekondigde verlaging van huren niets terecht is gekomen. Zie voor deze tax-
revolt van Jarvis onder andere in Kaplan, Het einde van Amerika. 
940 Herbers, The New Heartland, pp. 81-101. 
941 Zie in Garreau, Edge City. 
942 Herbers, The New Heartland , pp. 81-101. Zie ook in Kaplan, Het einde van Amerika. 
943 Volgens de Statistical Abstract of the United States of America 1996 zag de lijst van de tien snelst groeiende staten er in 
termen van bevolkingsgroei zo uit: Nevada, Arizona, Colorado, Utah, Washington, New Mexico, Georgia – de enige staat 
aan de Oostkust – Oregon en Texas. Kaplan, Het Einde van Amerika, p. 12. 
944 Applebome, Peter (1996) Dixie Rising: How the South is Shaping American Values, Politics, And Culture. San Diego/New 
York/London: Harcourt Brace & Company, p. 8. 
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sphere of life, having concluded that parenthood is the most enriching and elevating 
thing they can do.”945 
  De belangrijkste oorzaak voor de toename van de bevolking is echter de nationale 
migratie en de eerder beschreven toestroom van nieuwe immigranten na 1964 die 
vooral naar de zuidelijke staten trokken. Zo is er de laatste decennia sprake van een 
omgekeerde migratie. In plaats van dat mensen uit het „arme‟ Zuiden naar het „rijke‟ 
Noorden trekken, valt de laatste decennia een tegengesteld patroon waar te nemen. 
Alleen al in 1990 en 1991 trokken 370.000 mensen uit het Noordoosten naar het 
Zuiden.946 
 
Volgens Thomas Frank heeft de interne migratie grote gevolgen voor de toenemende 
dominantie van de zuidelijke waarden en normen. Mensen trokken en trekken vooral 
vrijwillig naar het Zuiden en sluiten zich daarbij aan bij een cultureel bepaalde 
mentaliteit waarbij men zich thuis voelt.947 Dit geldt ook voor de nieuwkomers die na 
1964 met het aannemen van de Immigration Act weer de mogelijkheid hebben gekregen 
om naar de Verenigde Staten te emigreren. Veel van deze nieuwkomers vestigen zich in 
het Zuiden. Ze doen dit daarbij niet alleen omdat in die regio de beste kansen liggen 
maar vooral ook omdat de invulling van „de Amerikaanse droom‟ in het Zuiden 
grotendeels overeenkomt met hun eigen motivatie en culturele identiteit.  Kevin Phillips 
geeft aan hoe snel de nieuwe migranten zich aanpasten aan de waarden van het Zuiden. 
Zo schrijft Philips dat “studies suggest that northerners moving to the South frequently 
join in.”948 
  In dit verband is het vanuit het oogpunt van culturele identiteit van belang om te zien 
dat de oorspronkelijke grassroot-identiteit van noordelijke staten als Ohio, Indiana en 
Illinois voor een groot deel beïnvloed zijn door de backwoodsmen-cultuur die ook zo 
manifest is in de meer zuidelijke staten. De historische verklaring hiervoor is, zoals 
eerder aangegeven, dat veel van de eerste kolonisten via de Ohio-rivier vanuit het 
Zuiden deze staten hebben bevolkt. 
Deze overeenkomst in culturele achtergrond speelt op twee manieren een belangrijke 
rol. Allereerst assimileren veel blue collar workers uit het Noorden redelijk probleemloos 
in het Zuiden. 
  In de tweede plaats ligt hier ook de basis voor het ontstaan van de zogeheten Moral 
Majority. Deze Moral Majority is een coalitie tussen christelijk evangelistische culturele 
waarden en een populistische blue collar-ethiek uit de noordelijke industriestaten. 
  In beide gevallen kan de culturele oorsprong van deze coalitie worden teruggevoerd op 
de backwoodsmen-traditie. 
 
Phillips laat er geen twijfel over bestaan wat aanpassing aan de zuidelijke waarden 
betekent. De eerste vraag die aan nieuwkomers wordt gesteld is volgens hem „naar 

                                         
945 Geciteerd in Bishop, The Big Sort, pp. 54-55. 
946 Applebome, Dixie Rising, p. 9. 
947 Zie bijvoorbeeld in Frank, Thomas (2004) What‟s the Matter With Kansas? How Conservatives Won the Heart of 
America. New York: Metropolitan Books; zie ook in Schulman, From Cotton Belt to Sunbelt. 
948 Phillips, American Theocracy, p. 213. 
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welke kerk ze gaan.‟ Inburgeren in het Zuiden en aanpassen aan de geldende normen en 
waarden betekent volgens Phillips dan ook in de eerste plaats aanpassing aan de 
religieuze mores. Die mores worden grotendeels gedomineerd door de evangelistische 
en fundamentalistische christelijke gemeenschappen die vallen onder de Southern Baptist 
Convention en de in toenemende mate volgelingen trekkende diverse varianten van de 
pinkstergemeenschap.949 
 
Jacob Weisberg laat zien hoe de verschuiving van het politieke krachtenveld van het 
Noorden naar het Zuiden goed kan worden geïllustreerd aan de hand van het denken en 
doen van de Bush-familie. Zo gold grootvader Prescott Bush nog als een liberale 
Republikein. Zoon George Herbert Bush, de latere 41ste president van de Verenigde 
Staten en de vader van George W. Bush volgde zijn vader in zijn voetstappen: ook hij 
ging naar Andover en Yale, ook hij werd lid van het zeer selectieve dispuut Skulls & 
Bones en ook hij had politieke ambities. George Herbert Bush besloot echter in de jaren 
zestig van de vorige eeuw zijn geluk te beproeven in de booming olie-industrie van Texas. 
Hij maakte daar zijn fortuin en richtte zich vervolgens op een politieke carrière. Bush 
kwam echter nooit helemaal los van zijn eastern establisment-imago en werd zowel door de 
olie-nouveaux riche als door de lokale bevolking als een import-Yankee gezien. 
  George W. Bush wist zich al snel te ontrekken aan het imago van zijn vader. Natuurlijk 
moest de jonge George ook naar de prestigieuze scholen die zijn vader en grootvader 
hadden bezocht. Maar Bush jr. was uit ander hout gesneden. Hij was niet meer dan een 
middelmatige- en allesbehalve ambitieuze leerling. Bovendien moest Bush jr. niets 
hebben van het liberale en politiek correcte klimaat dat in de jaren zestig dominant was 
aan de universiteiten van de Oostkust. Bush jr. had er geen moeite mee om zich te 
voegen in de mentaliteit van het Zuidwesten. 
  Zijn aanpassing ging verder dan alleen oppervlakkig vertoon. Bush nam ook het geloof 
aan van de redneck backwoodsmen. Hij verliet de episcopaalse kerk van zijn familie en werd 
methodist en een reborn Christian. Opvallend was dat Bush als republikeinse nieuwkomer 
gouverneur wist te worden van Texas. Hij bleek daarna de ideale presidentskandidaat en 
werd in staat geacht een winnende coalitie achter zich te krijgen.950 

                                         
949 Phillips, American Theocracy. Dan T. Carter, auteur van onder andere Carter, Dan T. (1996, 2008 second edition) The 
Politics of Rage: George Wallace, the Origins of the New Conservatism, and the Transformation of American Politics. Baton Rouge: 
Louisiana State University Press, liet in een lezing aan de universiteit van Leiden (d.d. 17-11-2009) weten dat de sociale druk 
van zo‟n vraag niet moet worden onderschat. Zo zei Carter dat “de eerste keer komen leden van de plaatselijke kerk 
vriendelijk vragen „waarom ze je gemist hebben in de kerk op Zondag‟. Maar als men in de gaten krijgt dat je om meer 
principiële redenen niet van hun evangelistische gemeenschap deel wilt uitmaken kun je beter in een andere wijk gaan 
wonen.” 
950 Zie voor een boeiende en uitgebreide analyse van de geschiedenis van de familie Bush, de verschillende bloedgroepen en 
de onderlinge verhoudingen onder andere in Weisberg, Jacob (2008) De Bush tragedie: Een klassiek familiedrama van vader en 
zoon, broer en broer. Amsterdam: Uitgeverij Balans. Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse van de verzuidelijking 
van de Bush-familie en daarbij vooral de aanpassing aan de zuidelijke waarden door president George W. Bush in Phillips, 
Kevin (2004) American Dynasty: Aristocracy, Fortune, and the Politics of Deceit in the House of Bush. London: Penguin Books. 
Newt Gingrich is een ander voorbeeld van een politiek kopstuk die als verpersoonlijking van de opkomende dominantie 
van de zuidelijke normen en waarden kan gelden. Gingrich was oorspronkelijk van presbyteriaanse achtergrond en afkomst 
uit Pennsylvania. Hij verhuisde echter naar Georgia en sloot zich daar aan bij de Southern Baptist Convention. Gingrich werd in 
1994 als leider van de Republikeinse meerderheid benoemd tot Speaker of the House. Zie voor Gingrich onder andere in 
Phillips, American Theocracy, p. 142. 
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7.2.3 De Great Backclash: De Culture War 

 
Peter Applebome stelt dat in de Verenigde Staten zich in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw steeds meer mensen, vooral in het Zuiden, afzetten tegen de gevolgen 
van de in hun ogen doorgeslagen modernisering en de liberale excessen van de jaren 
zestig. 
  Dan T. Carter laat in zijn boek From George Wallace to Newt Gingrich zien hoe de 
belangrijkste geschilpunten waarin deze reactie op modernisering zich uitten etniciteit 
en (seksuele) moraal waren. Vooral de „rassenkwestie‟ ziet Carter daarbij als 
doorslaggevend voor de opkomst van nieuw rechts. 951 
  Zoals eerder aangetoond verloor de Democratische partij, die onder Johnson zich had 
gecommitteerd aan de strijd van gelijke burgerrechten voor de Afrikaans-Amerikaanse 
bevolking, haar aanhang in het Zuiden. Hoezeer de etnische motieven een rol speelden 
bij de uittocht van de Dixiecrats wordt duidelijk uit de reden die senator „Cotton Ed‟ 
Smith uit South Carolina al in 1938 gaf als reden voor zijn afkeer van de nieuwe koers 
die de Democratische partij onder Roosevelt had ingezet. „Cotton Ed‟ gaf als reden op 
dat “[When a] slew-footed, blue-gummed, kinky-headed Senegambian … started 
praying … I started walking, and as I … walked … it seemed to me that old John 
Calhoun leaned down from his mansion in the sky and whispered … you did right 
Ed.”952 
  Een ander punt was volgens Carter de verschillen in opvatting over vooral seksuele 
moraal. Carter wijst er bijvoorbeeld op hoe streng tot het midden van de jaren zestig de 
regelgeving was op het gebied van expliciet seksuele uitingen in films. In de jaren zestig 
trad hier grote verandering in op. Met uitzondering van het tonen van full frontal nudity 
werd in die periode ieder ander taboe geslecht. De verschillen hoe hier mee omging in 
het liberale Noordoosten en Westen in vergelijking met de manier waarop men de 
lossere zeden bekeek in het traditionele Zuiden, Zuidwesten en Midwesten waren 
enorm.953 Onderwerpen als bijvoorbeeld homoseksualiteit waren in die laatste regio‟s 
onbespreekbaar, terwijl in de steden als New York en vooral San Francisco de 
homobeweging niet alleen „uit de kast kwam‟ maar ook actief naar politieke invloed 
streefde. 
  De meest heftige strijd werd uiteindelijk gevoerd om de legalisering of juist het 
tegengaan daarvan van abortus. De grote waterscheiding hierbij was de uitspraak van 
het hooggerechtshof in de zaak Roe versus Wade, uit 1973. Deze uitspraak betekende de 
facto dat abortus legaal werd verklaard. Voor de Moral Majority met haar streng religieuze 
pro life-uitgangspunt was dit onacceptabel. De reactie op deze uitspraak was dan ook 
ongemeen fel en leidde tot een onverzoenbare kloof tussen de opvattingen van de 
liberals en de christelijke fundamentalisten. 
 

                                         
951 Zie in Carter, The Politics of Rage. 
952 Geciteerd in Applebome, Dixie Rising, p. 103. 
953 Carter in zijn lezing „Saving Souls and Counting Votes: Evangelical Religion and the Rise of Reagan-Bush 
Conservatism‟, d.d. 17-11-2009, Universiteit Leiden. 
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Thomas Frank noemt de reactie van mensen die zich afzetten tegen modernisering „the 
Great Backlash.‟ Hij omschrijft dit fenomeen als “a style of conservatism that first came 
snarling onto the national stage as a response to the partying and protests of the late 
sixties.”954 Dat protest uitte zich ook in stemgedrag. Terwijl in de staten die zich 
grotendeels aanpasten aan de ontwikkelingen die de modernisering met zich meebracht 
men vooral met het verstand stemde en daarbij materiële overwegingen de doorslag liet 
geven, was deze situatie anders in de staten waar men grote moeite had met de gevolgen 
van de maatschappelijke modernisering. In die staten ging men meer en meer stemmen 
op basis van culturele waarden en normen. Frank schrijft hierover dat “the movement‟s 
basic premise is that culture outweighs economics as a matter of public concern (…) 
On those grounds it rallies citizens who would have been reliable partisans of the New 
Deal to the standard of conservatism. (…) Thus the primary contradiction of the 
backlash: it is a working-class movement that has done incalculable, historic harm to 
working-class people.”955 
  Tony Judt stelt in zijn boek Ill Fares the Land hoezeer de gewone blue collar Amerikanen 
in hun stemgedrag sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw culturele waarden hebben 
laten prevaleren boven hun objectieve belangen. Judt laat zien hoe uit meerdere studies 
blijkt dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de inkomensongelijkheid steeds 
groter is geworden en de sociale voorzieningen stelselmatig zijn uitgehold. Zo schrijft 
Judt dat “contrast 1968, when the CEO of General Motors took home, in pay and 
benefits, about sixty-six times the amount paid to a typical GM worker. Today the CEO 
of Wal-Mart earns nine hundred times the wages of his average employee.”956 
  Judt laat verder zien dat “the United States has not always been at odds with the rest 
of the modern world (…) Democratic-led Congresses of the „60s created food stamps, 
Medicare, the Civil Rights Act, Medicaid, Headstart, the National Endowment for the 
Humanities, the National Endowment for the Arts and the Corporation for Public 
Broadcasting.”957 Maar zoals Judt stelt geheel in strijd met de objectieve belangen van 
het gross van de bevolking “over the past thirty years we have thrown all this away.”958 
 
Phillis-Fein geeft aan hoe de afkeer van veel mensen tegen de waarden die in de jaren 
zestig dominant waren geworden naar voren kwam in de verkiezingsstrijd van 1964. 
Tijdens die campagne om het presidentschap nam de ultra-rechtse politicus Barry 
Goldwater het op tegen de zittende president Johnson. Johnson won overduidelijk en 
daarmee leek de aanval van rechts op niets uitgedraaid. Een aantal kanttekeningen is 
daarbij echter te maken. 
  Allereerst laat Phillips-Fein zien hoe Goldwater werd gesteund door de 
maatschappelijke elite uit het kamp van degene die zich tegen de New Deal hadden 
gekeerd. Typerend daarbij was ook hoezeer Goldwater naar voren werd geschoven als 

                                         
954 Frank, What‟s the Matter With Kansas?, p. 5. 
955 Frank, What‟s the Matter With Kansas?, p. 6. 
956 Judt, Tony (2010) Ill Fares The Land. New York: The Penguin Press, p. 14. Zie voor andere cijfers over de toenemende 
inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw onder andere in Meeropol, 
Surrender. 
957 Judt, Ill Fares The Land, p. 32. 
958 Judt, Ill Fares The Land, p. 13. 
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kampioen van de backwoodsmen. Zo schrijft Phillips-Fein dat “they portrayed him as an 
honest, rugged southwesterner, tanned and handsome, as befitted the clichés. Even his 
character flaws – his rigid, simplistic division of the world into good and evil, his 
tendency to speak straight regardless of the circumstances or the feelings of others – 
seemed the natural result of his frontier upbringing.”959 
  Minstens even belangrijk als het zorgvuldig gecreëerde imago van Goldwater was dat 
hij met zijn culturele waarden wel degelijk appelleerde aan een grassroot-verlangen naar 
andere tijden. De campagne van Goldwater werd dan ook gedragen door veel 
vrijwilligers die zich voor zijn zaak inzetten en Goldwater wist bij zijn kandidaatsstelling 
voor de Republikeinse partij bijna het hele Zuiden achter zich te krijgen.960 
  De manier waarop culturele waarden en symboliek werden ingezet, werd later nog eens 
dunnetjes overgedaan bij de verkiezingscampagnes van Ronald Reagan en George W. 
Bush. Hierbij was niet het belangrijkste of de frontier-afkomst van deze kandidaten op 
werkelijkheid berustte maar of het werd geaccepteerd door de achterban.961 
 
Bij de verschillen in reactie op de modernisering is religie - en dan vooral de 
evangelistische en fundamentalistische varianten daarvan in zowel het protestantisme als 
ook in het katholisme - de voornaamste mobiliserende kracht voor wat zich aan de 
rechterkant van het politieke spectrum afspeelde. 
  Hier komt een van de grote tegenstellingen tussen de ontwikkeling van de culturele 
identiteit in de Verenigde Staten en de andere westerse industriële landen aan de orde. 
Zo toonde Ronald Inglehart in zijn studie Culture Shift in Advanced Industrial Society aan 
dat alle industriële landen een ontwikkeling doormaakten waarbij een vergelijkbare 
relatie was tussen aan de ene kant de mate van groeiende economische welvaart en aan 
de andere kant de toenemende mate van individuele autonomie die zich uitte in het 
breken met vastgeroeste tradities.962 
  Het enige land dat daarbij een uitzondering vormde, waren en zijn de Verenigde 
Staten. Allereerst blijft het land in zijn geheel achter bij de andere industrielanden in die 
zin dat er een veel lagere vorm van individuele autonomie is gemeten dan op basis van 
de economische welvaart zou mogen worden verwacht. Dit beeld dient echter 
genuanceerd te worden als we kijken naar verschillende groepen in de Verenigde Staten. 
Meer dan in andere landen kent de Verenigde Staten namelijk een tweedeling, waarbij 
voor delen van de samenleving bovenstaande relatie wel is aan te geven en anderzijds 
voor grote groepen juist niet. 
  De belangrijkste reden die in de literatuur wordt aangegeven voor deze afwijking van 
de Verenigde Staten is de grote invloed van religie in het land. Zo schrijft bijvoorbeeld 
Bill Bishop in zijn boek The Big Sort dat „the post-materialist culture shift has also been 

                                         
959 Phillips-Fein, Invisible Hands, p. 117. 
960 Zie voor de enorme steun van Goldwater in het Zuiden bij zijn kandidaatsstelling als presidentskandidaat voor de 
Republikeinse partij in Carter, The Politics of Rage, pp. 218-222. 
961 Over Goldwater schrijft Phillips-Fein dat “far from being a frontiersman, Barry Goldwater was a member of the 
Phoenix upper crust. He was not an entrepreneur but the son of a boss.” Zie hiervoor in Phillips-Fein, Invisible Hands, p. 
117. Ronald Reagan was dan weliswaar niet van rijke komaf maar zijn imago van cowboy berustte volledig op zijn verleden 
als acteur in westerns. 
962 Inglehart, Ronald (1990) Culture Shift in Advanced Industrial Society. New Jersey: Princeton University Press. 
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filtered through America‟s unusually strong religious traditions. So while some of 
Americans have adopted more European styles of self-expression, others have found 
new meaning - what has eventually become political meaning - in fundamentalist or 
Evangelic Christianity. Once free from the discipline demanded by economic scarcity, 
people began to define themselves by their values and that altered what it meant to be 
either a Democrat or a Republican.”963 
 
De tegenstellingen in de manier waarop men in de Verenigde Staten reageerde op 
maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot wat in de literatuur een culture war is 
gaan heten. James Davison Hunter, een van de eerste die dit begrip introduceerde, 
schrijft hierover dat “the cleavages at the heart of the contemporary culture war are 
created by what I would like to call the impulse toward orthodoxy and the impulse toward 
progressivism.”964 
  Het uitgangspunt dat de Verenigde Staten geconfronteerd werden met een culture war 
betekende een belangrijke breuk met het idee dat binnen de Verenigde Staten één 
culturele traditie en één gemeenschappelijk credo door iedereen werd gedragen. Zo 
schrijft Hunter dat “the source of the conflict is found in different moral visions. For 
this reason, it would be a mistake to view the culture war as merely a social referendum 
on (…) presidents and their political legacies. The cleavage runs much deeper.”965 
  Hunter werkt dit punt verder uit door te stellen dat “the end to which these hostilities 
tend is the domination of one cultural and moral ethos over all others. Let it be clear, 
the principles and ideals that mark these competing systems of moral understanding are 
by no means trifling but always have a character of ultimacy to them. They are not 
merely attitudes that can change on a whim but basic commitments and beliefs that 
provide a source of identity, purpose, and togetherness for the people who live by 
them.”966 
  Hunter voegt daaraan toe dat “the power to define reality is not an abstract power. 
(…) nothing less is at stake than a sense of justice and fair play, an assurance that life is 
as it should be, indeed nothing less is at stake than a way of life. And because the 
conflict ultimately involves a struggle for power, a variety of other tangible factors are 
invariably involved, including money  (a great deal of it), reputation, livelihood, and a 
considerable array of other resources. To be sure, cultural conflict is serious 
business.”967 
 

                                         
963 Zie in Bishop, The Big Sort, pp. 84-87. Hier zien we ook het grote verschil tussen aan de ene kant de afname van 
lidmaatschap van de traditionele kerkgemeenschappen zoals de gematigde methodisten, de episcopalen, de niet-
conservatieve katholieken, de presbyterianen en de oorspronkelijke puriteinse congregationalisten en aan de andere kant de 
enorme toename van de evangelistische en fundamentalistische kerkgemeenschappen in de Verenigde Staten. Zie hiervoor 
in Finke, The Churching of America, p. 246. 
964 Hunter, James Davidson (1991) Culture War: The Struggle to Define America: Making Sense of the Battles over Family, Art, 
Education, Law, and Politics. New York: Basic Books, p. 43. Zie voor een uitwerking van het debat over het wel of niet 
bestaan van de culture war in Hunter, James Davidson and Wolfe, Alan (2006) Is There a Culture War?: A Dialogue on Values 
and American Public Life. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 
965 Hunter, Culture War, p. 48. 
966 Hunter, Culture War, p. 42. 
967 Hunter, Culture War, pp. 52-53. 
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De meest fundamentele kwesties die in de culture war naar voren kwam waren in feite de 
vragen „wie zijn wij?‟ en „wat is de culturele identiteit van Amerika?‟ Auteurs als Samuel 
P. Huntington deden pogingen om aan te geven dat een overkoepelende identiteit wel 
degelijk bestaat, maar hun uitgangspunten waren eerder normatief van aard dan dat zij 
een heldere omschrijving gaven van de werkelijkheid. 
  In de politiek was men heel wat minder terughoudend. Zo stelde Newt Gingrich vast 
dat Democraten “the enemy of normal Americans” waren.968 En niet alleen waren zij de 
vijand, mensen die op de democratische partij stemden hadden ook „niet het recht om 
zich Amerikaan te noemen.‟ Richard Bond, de voorzitter van de Republican National 
Committee zette in 1992 de zaken op scherp door te zeggen dat “we are America (…) 
those people are not.”969 
  In datzelfde jaar gaf de aartsconservatieve Republikein Pat Buchanan in zijn „culture 
war speech‟ tijdens de Republikeinse Conventie aan hoe volgens hem de verhoudingen 
lagen. Buchanan zei: “My friends, this election is about much more than who gets what. 
It is about who we are. It is about what we believe. It is about what we stand for as 
Americans. There is a religious war going on in our country for the soul of America. It 
is a culture war, as critical to the kind of nation we will one day be as was the Cold War 
itself. And in that struggle for the soul of America, Clinton and Clinton are on the other 
side, and George Bush is on our side.”970 
 
De conclusie die uit bovenstaande analyse kan worden getrokken is dat binnen Amerika 
verschillende waardestelsels bestaan, dat die er altijd al geweest zijn en dat er een harde 
strijd werd gevoerd om de culturele dominantie van het ene stelsel boven het andere. 
Een strijd die niet alleen om cultuur ging maar ook om de legitimering van strategische 
besluitvorming over onderwerpen die zowel betrekking hadden op nationaal als 
internationaal beleid. 
 
 

7.2.4 De Opkomst en de Rol van de Neoconservatieven 

 
Vanaf ongeveer het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft zich een 
belangrijke ontwikkeling voorgedaan in academische en beleidsadviserende kringen. 
Richard Hofstadter laat in zijn boek Anti-Intellectualism in American Life zien dat tot aan 
de jaren zestig sociologie en politicologie nog vooral het domein van de liberals was. Zij 

                                         
968 Geciteerd in Frank, What‟s the Matter With Kansas?, p. 13. 
969 Geciteerd in Westen, The Political Brain, p. 392. 
970 Geciteerd in Westen, The Poltical Brain, p. 392. Natuurlijk waren en zijn er ook wel gematigde geluiden te horen, zoals 
bijvoorbeeld in het boek Common Ground: How to Stop the Partisan War That is Destroying America, van Carl Thomas en Bob 
Beckel, maar die wogen niet op tegen geschriften die op een fanatieke manier de publieke opinie bespeelden met de 
mededelingen dat de Verenigde Staten in crisis waren en dat de scheidslijn us against them was. Een typerend voorbeeld van 
deze voorstelling van zaken is te vinden in het pamfletachtige boek van Peter Kreeft met de weinig verhullende titel How to 
Win the Culture War? Met als ondertitel: A Christian Battle Plan for a Society in Crisis. 
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bedienden zich daarbij volgens Hofstadter „van een schijnbaar objectief jargon en 
claimden de wijsheid en de waarheid in pacht te hebben.‟971 
  In de jaren zestig en zeventig kwam echter een groep intellectuelen en 
beleidsmedewerkers naar voren die afstand nam van de linkse ideologie. Het typerende 
van deze neoconservatieven was dat ze etnisch gezien niet behoorde tot de traditionele 
wasp-elite en dat de leden bestonden uit voormalige liberale en zelfs uitgesproken linkse 
denkers. Zo waren neoconservatieve kopstukken als Nathan Glazer en Daniel Patrick 
Moynihan in de jaren zestig vooraanstaande leden van de Democratische partij en was 
Irving Kristol, één van de andere leiders van de beweging, in zijn jeugd zelfs trotskist 
geweest. 
  Een ander kenmerk van de neocons was dat ze, in tegenstelling tot populistisch rechts of 
christelijk rechts, geheel op de hoogte waren van het jargon van de sociale 
wetenschappen. Deze groep neocons zou een belangrijke stempel gaan drukken op de 
formulering van het buitenlandsbeleid van de regering-Bush jr.. 
  Seymour Martin Lipset geeft in zijn boek American Exeptionalism een helder overzicht 
van de oorsprong en de uitgangspunten van de neoconservatieven. Zo toont Lipset aan 
dat de roots van de neoconservatieven zijn terug te voeren tot linkse liberals en meer door 
het communisme geïnspireerde denkers.972 
  De tegenstelling tussen de verschillende groeperingen van links kwamen in eerste 
instantie naar voren in de manier hoe men tegen Stalin aankeek. Terwijl vooral na de 
Tweede Wereldoorlog veel linkse liberals afstand namen van de politiek van Stalin bleef 
een deel van de communistisch georiënteerde linkse intellectuelen Stalin nog een tijd 
trouw. Tijdens de anti-communistische heksenjacht onder McCarthy in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw bleek hoezeer links verdeeld was. De anti-Stalinisten steunden 
McCarthy terwijl de communisten in het defensief werden gedwongen. Deze strijd 
binnen links werd vervolgens nog een keer herhaald tijdens de Vietnam-oorlog. De 
Socialistische Partij, viel uiteen in de Democratic Socialists die fel tegen de oorlog ageerden 
en de Social Democrats USA die vooral uit angst voor het communisme voorstander 
waren van de oorlog. Het was vervolgens de leider van de Democratic Socialists die de 
Social Democrats USA uitmaakte voor „neoconservatieven.‟ 
  Lipset geeft aan hoe die term onderdeel is geworden van het spraakgebruik maar ook 
hoe hiermee een verkeerd beeld wordt geschetst van de doelstellingen van de initiële 
leiders. Lipset schrijft hierover dat “many in the United States and elsewhere assumed 
that neoconservatives were hard-line right-wingers on domestic as well as on foreign 
issues, in spite of the fact that almost all of them remained supportive of welfare 

                                         
971 Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life, p. 39. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen traditioneel conservatieve 
intellectuelen waren maar deze speelden in de academische wereld en in beleidsadviserende organen nauwelijks een rol. Zie 
voor de geschiedenis van het conservatieve, intellectuele erfgoed onder andere het standaardwerk Nash, George H. (1976, 
2008) The Conservative Intellectual Movement in America: Since 1945. Wilmington (Delaware): ISI Books. Zie voor een goede 
samenvatting van de verschillende bloedgroepen binnen het conservatieve denken eveneens Veldman, Spierballentaal & 
cowboylaarzen. 
972 Zie in Lipset, American Exceptionalism. Een uitgebreide beschrijving van de invloed van de neoconservatieven op het 
beleid van de regering van George W. Bush is te vinden in Mann, James (2004) Rise of the Vulcans: The History of Bush‟s War 
Cabinet. London: Penguin Books. 
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planning and New Deal policies.”973 Hun leiders in die tijd waren Hubert Humphrey, 
Henry Jackson en Daniel Patrick Moynihan. 
  De neoconservatieven werden in de jaren zeventig omarmd door de Republikeinen. 
Zoals Lipset schrijft: “Neoconservatives were invited to write for conservative 
magazines, speak to their meetings, and work for their think tanks. Since 
neoconservatives‟ strongest passions were reserved for their opposition to the Soviets 
and communists and they were concerned that most American liberals had become 
appeasers, they welcomed an alliance with hard-line foreign policy conservatives.”974 
  In de jaren zeventig blijven de meeste neoconservatieven nog grotendeels trouw aan 
de Democratische partij. Zo steunden de meeste vertegenwoordigers van deze groep 
Henry Jackson bij zijn poging in 1976 om tot presidentskandidaat gekozen te worden. 
  Jimmy Carter versloeg Jackson echter. Eenmaal president passeerde Carter invloedrijke 
neoconservatieven zoals Jeane Kirkpatrick, Richard Perle en Nathan Glazer waar het 
ging om de benoeming van nieuwe beleidsmedewerkers. 
  In 1980 maakte Ronald Reagan dankbaar gebruik van de frustratie die de 
neoconservatieven hadden over de politiek van Carter.975 De neocons werden gevraagd 
voor beleidstaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlandsbeleid. Geen van 
de neocons kwam op posities terecht die iets te maken hadden met het economische 
laissez faire-beleid dat de regering Reagan voorstond. De reden hiervoor is dat de neocons 
op economisch gebied niet tot het kamp behoorden van de grondleggers van de 
zogeheten Reagonomics zoals Friedrich Hayek of Milton Friedman. 
  Critici van de neoconservatieven uit het rechtse kamp stelden dan ook dat “the 
neoconservatives are not really conservatives, but welfare-state liberals and Wilsonian 
internationalists (...) importing liberal ideas within the conservative movement and 
seeking to transform conservatism into something quite different: a kind of 1940s anti-
Communist liberalism more suitable to Harry S. Truman than to Robert Taft or Barry 
Goldwater.”976 
 
In de jaren negentig van de vorige eeuw begint men de term neoconservatieven op een 
veel ruimere manier te gebruiken. Lipset schrijft hierover dat “the label has since been 
used to describe a wide range of traditional conservatives in the United States and 
abroad who are classically liberal and anti-statists on domestic issues and hard-liners on 
foreign policy (…).”977 
  Volgens James Mann bestaat de groep van belangrijkste beleidsadviseurs tijdens de 
regeringsperiode van zowel George H. Bush als van zijn zoon George W. Bush uit een 
combinatie van neoconservatieven zoals Lipset die beschrijft en andere uiterst rechtse 

                                         
973 Lipset, American Exceptionalism, p. 193. 
974 Lipset, American Exceptionalism, p. 194. 
975 Veel neoconservatieven die later een belangrijke rol gingen spelen in het direct of indirect vormgeven van het 
buitenlandsbeleid van George W. Bush, zoals Richard Perle, Jeane Kirkpatrick, Carl Gersham, Norman Podhoretz, Max 
Kampleman, Michael Novak en William Kristol, werden in die tijd persoonlijk door Reagan gevraagd voor beleidsfuncties. 
Zie in Lipset, American Exceptionalism, p. 195. 
976 Geciteerd in Lipset, American Exceptionalism, p. 197. 
977 Lipset, American Exceptionalism, p. 200. 
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republikeinen met vooral banden met het militair-industrieel complex en de 
energiesector.978 
  In termen van culturele identiteit zijn die verschillen van fundamenteel belang. De 
neoconservatieven komen vooral voort uit de eerder beschreven generatie migranten 
waarvan de leden geworsteld hebben met hoe om te gaan met het proces van 
gedwongen assimilatie of Americanization. De paradox van de manier waarop de leden 
van deze groep met dat proces omgingen is dat ze zowel ideologische uitgangspunten 
van Trotski hebben onderschreven die in tegenspraak lijken te zijn met de waarden van 
het Amerikaanse credo als dat ze zich hebben ontpopt als felle voorvechters van het 
Amerikaanse waardesysteem. 
  De neoconservatieven claimen waar het gaat om de rol het buitenlandsbeleid van de 
Verenigde Staten niet alleen dat het land rechten heeft om die waarden aan de rest van 
de wereld op te leggen maar zelfs dat men de plicht heeft om dit te doen. Volgens 
Walter Russell Mead moeten we de traditionele neoconservatieven zien als „revival-
Wilsonianen‟ avant la lettre. Het zijn mensen met een messiaanse roeping. Cheney en 
Rumsfeld karakteriseert Mead daarentegen als neo-Hamiltonianen die materiële 
belangen nastreven. Dick Cheney en Donald Rumsfeld moeten volgens Mead dan ook 
niet gezien worden als neoconservatieven.979 
  Over Rumsfeld schrijft James Mann dat “during the following three decades Rumsfeld 
came to be viewed as an ardent hawk, as champion of military power. Those 
perceptions do not fit the early phases of his career, when, as a fervent proponent of 
domestic reform he was a moderate to liberal force within the Reagan administration. 
His dovish views matched his political ambitions: the war was unpopular, and 
Rumsfeld, as an adviser on domestic policy, had no personal or professional stake at 
winning it. Indeed, Rumsfeld, who throughout his government career seemed to relish 
bureaucratic combat, may have viewed Vietnam as an issue on which he could challenge 
Kissinger‟s primacy within the government (something Rumsfeld once again did with 
greater success in his more hawkish guise during the Ford Administration.)”980 
  Jacob Weisberg voegt daaraan toe dat “Cheney geen neocon was. Hij had geen links 
verleden, was niet joods en had de kijk van een nationalistische ijzervreter op het 
buitenlandsbeleid, niet van een vrijheid brengende idealist.”981 
  James Mann beschrijft Cheney in zijn boek The Rise of the Vulcans als “self described 
and proud-of-it hawk (…) who never met a weapons system he didn‟t vote for.”982 Maar 
Cheny was volgens Mann geen Wilsoniaanse idealist, want als onderminister van 
Defensie in de regering van Bush Sr. “was Cheny particulary resistant to change.”983 
Ook zag hij na de ineenstorting van de Sovjet Unie noch de noodzaak noch de 
mogelijkheid om een heel nieuw beleid te formuleren en bleef hij de strategische 

                                         
978 Mann heeft het over de Vulcans, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor het formuleren en uitvoeren van het 
buitenlandsbeleid. Onder deze Vulcans schaart hij Condoleeza Rise, Richard Armitrage, Colin Powell, Paul Wolfowitz, Dick 
Cheney en Donald Rumsfeld. Zie in Mann, Rise of the Vulcans. 
979 Zie voor een omschrijving van deze revival-Wilsonianen en de neo-Hamiltonianen in Mead, Amerika en de Wereld, pp. 
108-109. 
980 Mann, Rise of the Vulcans, p. 4. 
981 Zie voor deze karakterschets van Cheney in Weisberg, De Bush tragedie, p. 209. 
982 Mann, Rise of the Vulcans, p. 200. 
983 Mann, Rise of the Vulcans, p. 201. 
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doelstellingen van een internationaal beleid zien binnen de verhoudingen van de Koude 
Oorlog. Brent Scowcroft geeft aan dat “Cheney was the most sceptical, holding the 
view that the changes [in Moscow] were primarily cosmetic and we should essentially do 
nothing.”984 
 
James Mann wijst er in zijn boek The Rise of the Vulcans op hoe Cheney en Rumsfeld in 
de jaren negentig van de vorige eeuw afstand namen van de door de realisten 
gedomineerde buitenlandsbeleid van de Republikeinse partij. De scheiding der geesten 
kwam volgens Mann naar voren in de nasleep van de eerste Golfoorlog in 1991. Bush 
sr. besloot na de nederlaag van het Iraakse leger in Koeweit op advies van adviseurs als 
Brent Scowcroft en Henry Kissinger de oorlog niet verder door te zetten en het regime 
van Saddam met rust te laten. De gevolgen waren dramatisch. De sjiiten die in het 
Zuiden van Irak in opstand kwamen in de verwachting dat zij daarbij door de 
Amerikanen zullen worden gesteund krijgen nul op het rekest. Uit angst voor 
destabiliteit in de regio lieten de Amerikanen de opstandelingen in de steek. 
Honderdduizenden werden vervolgens door de elite-troepen van Saddam afgeslacht. 
  Volgens Mann waren de neoconservatieven in de regering van Bush  woedend over de 
afloop van de oorlog. Zij zagen dit als een gemiste kans. Mann beschrijft vervolgens hoe 
Paul Wolfowitz en Lewis Libby, respectievelijk in de regering van George W. Bush 
onderminister van Defensie en stafchef van Dick Cheney, in 1992 een paper met als 
titel Defense Policy Guidance 1992-1994 schreven. In dit paper werd in grote lijnen het 
beleid van de neoconservatieven vastgelegd. De belangrijkste doelstelling van de 
buitenlandse politiek was “to prevent the reemergence of a new rival.” Maar de missie 
statement voor het beleid ging verder dan alleen het consolideren van de nieuwe 
machtspositie die de Verenigde Staten had verkregen na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie. In het stuk werd ook onomwonden gerept over dat “the United States must show 
the leadership necessary to establish and protect a new world order.”985 
  Dit beleid kan volgens Mann gezien worden als een invulling van uitgesproken 
universalistische principes over de rechten en plichten van de Verenigde Staten ten 
aanzien van het buitenlandsbeleid. In eerste instantie wordt het stuk nog afgewezen, 
maar het zal een blijvende invloed hebben op de formulering van het buitenlandsbeleid. 
Volgens Mann zijn de richtlijnen voor het buitenlandsbeleid van zowel de regering 
Clinton als die van George W. Bush terug te voeren op het rapport uit 1992. 986 

                                         
984 Geciteerd in Mann, Rise of the Vulcans, p. 201. 
985 Zie voor de verschillende versies van het document de website van The National Security Archive: 
www.gwu.edu/~nsarch/nukevault/ebb245/index.htm . 
986 Dit stuk wordt in de literatuur vaak aan Wolfowitz toegeschreven. De ontstaansgeschiedenis is echter iets complexer. 
Deze Defense Planning Guidance is een document dat iedere twee jaar door het minister van Defensie wordt geschreven als 
voorbereiding op de discussie over het defensie budget. Als Undersecretary of Defense for Policy was Paul Wolfowitz 
verantwoordelijk voor het opstellen van dit document. De bijzonderheid was echter dat het rapport deze keer samenviel 
met twee belangrijke gebeurtenissen. Allereerst was het het eerste Defense Guidance rapport dat verscheen na de val van de 
Sovjet-Unie en in de tweede plaats kwam het rapport uit na de eerste Golfoorlog. Beide gebeurtenissen vroegen om een 
antwoord op de vraag hoe de Verenigde Staten haar rol binnen de nieuwe machtsverhoudingen en in het bijzonder in het 
Midden-Oosten zagen en welke consequentie daaraan voor de Defensie-uitgaven moest worden verbonden. In eerste 
instantie gaf Wolfowitz de opdracht voor het schrijven van een draft aan zijn naaste medewerker, Lewis „Scooter‟ Libby. 
Libby speelde deze taak weer door aan Zalmay Khalilzad. Het was de ruwe versie van zijn rapport dat in maart rondging in 
het Pentagon, zonder dat Libby, laat staan Wolfowitz, het had gelezen. Het rapport werd eveneens doorgespeeld aan de 

http://www.gwu.edu/~nsarch/nukevault/ebb245/index.htm
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  Belangrijk is eveneens dat het stuk het moment aangeeft dat Cheney en Rumsfeld 
afstand nemen van het door de realisten beheerste beleid. Zo schrijft Mann hoe Cheney, 
die in 1991 nog tot het kamp van de realisten had behoort en zich eveneens tegen het 
steunen van de sjiieten had uitgesproken, het beleidsstuk van Wolfowitz omarmde. 
  Ook Rumsfeld sluit zich in die periode bij de neoconservatieven aan. Zo verschijnen 
beiden als ondertekenaars van het Project for the New American Century (PNAC) uit 1997. 
Dit platform kwam met een „Verklaring van Uitgangspunten‟ van de neoconservatieven. 
Deze verklaring was ondertekend door 25 vooraanstaande publieke figuren waaronder 
een groot aantal prominente neoconservatieven en toekomstige beleidsmedewerkers 
van president George W. Bush.987 
 
In september 2000 presenteerde het PNAC zijn grand stratey voor de manier waarop de 
Verenigde Staten zich als leider van de wereld dienden te manifesteren. Dit stuk met de 
titel Rebuilding America‟s Defenses kan gezien worden als de directe voorganger van het 
stuk National Security Strategy dat na de aanslagen van 11 september 2001 in juni van 2002 
uit de koker van de beleidsmedewerkers van Bush kwam.988 
  Dit document, dat officieel The National Security Strategy of the United States of America 
heet, is een volgens de wet verplicht stuk waarin de president de strategie voor de 
nationale veiligheid presenteert. Allereerst geeft het stuk op directe wijze uiting aan het 
idee dat het einde van de geschiedenis inderdaad is aangebroken. Zo staat te lezen dat 
“the great struggles of the twentieth century between liberty and totalitarianism ended 
with a decisive victory for the forces of freedom – and a single sustainable model for 
national success: freedom, democracy, and free enterprise.” 
  Het belang van deze paper was bovendien dat Bush hierin voor de eerste keer officieel 
uiting gaf aan zijn uitgangspunten van een preemptive strike.989 Zo staat te lezen dat “as a 
matter of common sense and self-defense, America will act against such emerging 
threats before they are fully formed. (…) History will judge harshly those who saw this 
coming danger but failed to act. In the new world we have entered, the only path to 
peace and security is the path of action.”990 
 
Volgens meerdere auteurs heeft ook president George W. Bush zelf een omslag 
gemaakt in het denken over buitenlandsbeleid. William Kristol, uitgever en 
hoofdredacteur van de neoconservatieve spreekbuis The Weekly Standard en samen met 

                                                                                                                                      
New York Times die delen ervan publiceerde. Het verhaal gaat dat Wolfowitz zich van het stuk distantieerde totdat zijn baas 
Dick Cheney het las en de conclusies en aanbevelingen vol enthousiasme onderschreef. Vervolgens trok Wolfowitz het 
stuk naar zich toe en kwam samen met Libby met een nieuwe definitieve versie die zelfs nog verder ging dan het stuk van 
Khalilzad. Dee versie werd uiteindelijk op 16 april 1992 openbaar gemaakt. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het 
ontstaan van de Defense Planning Guidance van 1992 onder andere in Mann, The Rise of the Vulcans, pp. 209-215. 
987 In haar missie statement van 3 juni 1997 zet de groep al direct stevig in. Zo stelt men dat “we seem to have forgotten 
the essential elements of the Reagan Administration‟s success: a military that is strong and ready to meet both present and 
future challenges; a foreign policy that bodly and purposefully promotes American principles abroad; and a national 
leadership that accepts the United States‟global responsibilities.” Zie de officiële website van de PNAC: 
www.newamericancentury.org/statementof principles.htm. 
988 Zie www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf. 
989 Zie onder ander in Clark, Wesley K. (2003) Moderne Oorlogen Winnen: Een Analyse van de Amerikaanse Geopolitiek. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, pp. 160-162. 
990 Zie www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA406411&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf  
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Lawrence Kaplan auteur van The War on Iraq, stelt bijvoorbeeld dat Bush voor en tijdens 
zijn eerste presidentscampagne een neo-isolationist was. Hij wilde dat de Verenigde 
Staten zich zoveel mogelijk zouden terugtrekken van het internationale toneel. Pas na de 
terreuraanslagen van 11 september 2001 veranderde Bush van koers.991 
  Volgens Daalder en Lindsay was Bush echter niet de isolationist geweest waarvoor 
Kristol hem verslijt. Zij stellen dat de ambities ten aanzien van het buitenlandsbeleid 
van Bush in eerste instantie overeenkwamen met die van vrijwel alle andere belangrijke 
presidentskandidaten van na de Tweede Wereldoorlog van zowel de Democratische als 
de Republikeinse partij. Of in de woorden van Bush zelf: “Sommige mensen willen ons 
laten kiezen tussen Amerikaanse idealen en Amerikaanse belangen - tussen wie we zijn 
en hoe we ons moeten gedragen - maar die keuze is misleidend. De Verenigde Staten 
hebben een groots en lichtend ideaal: om deze periode van Amerikaanse invloed zo te 
gebruiken dat er generaties lang een democratische vrede zal heersen.” “Maar,” zo stelt 
Bush, “die invloed moet alleen worden toegepast als Amerikaanse belangen daarmee 
worden behartigd.”992 
  Volgens Daalder en Lindsay “kon iedereen die Bush tijdens de campagne op de voet 
volgde zien dat hij wel degelijk een samenhangende filosofie over buitenlandsbeleid 
uitdroeg. (…) Alles draaide om veiligheid, voorspoed en vrijheid.” Daalder en Lindsay 
concluderen dan ook dat “de doelen van het buitenlandsbeleid zeer behoudzuchtig 
zijn.” 
  Na de aanslagen van 9/11 verandert de houding van Bush. Net als bij Cheney leek er 
volgens Daalder en Lindsay sprake te zijn van “een persoonlijke metamorfose.” Of 
zoals een waarnemer het uitdrukte: “De reactie van Bush op 11 september was totaal 
tegengesteld aan, of in ieder geval dramatisch anders dan de positie die hij innam tijdens 
de verkiezingscampagne van 2000.” Na de aanslagen worden de beleidsdoelen volgens 
Daalder en Lindsay meer en meer gelijk gestemd aan die van de neocoservatieve agenda.  

993 
 
 

7.2.5 De Gevolgen van de Southernization voor de Politieke 
Machtsverhoudingen 

 
De interne verschuivingen van het economische krachtenveld en de daaruit 
voortvloeiende gewijzigde verhouding in bevolkingsaantallen tussen de verschillende 
regio‟s had grote gevolgen voor de politiek. Immers: het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden kent 435 zetels en iedere staat kent een aantal districten waar 
kiesmannen worden toegekend naar verhouding tot het aantal inwoners. 
  De verhouding van de kiesmannen per staat kan veranderen na iedere tienjaarlijkse 
Census. En dat is ook precies wat er is gebeurd. De bevolkingstoename in het Zuiden 
heeft als belangrijke politieke consequentie dat het Zuiden er meer afgevaardigden bij 

                                         
991 Zie in Daalder, Amerika ontketend, p. 53. 
992 Daalder, Amerika ontketend, p. 54. 
993 Daalder, Amerika ontketend, pp. 53-57. 
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kreeg en zo automatisch ook meer leden in het kiescollege dat de president benoemt. 
Alle noordelijke staten daarentegen, zoals liberale staten als New York en 
Massachusetts, verloren zetels in het Huis van Afgevaardigden.994 Zo hebben de elf 
oude staten van de zuidelijke Confederatie, samen met Kentucky, momenteel 137 leden 
in het Huis van Afgevaardigden. Dat zijn er 17 meer dan in 1960. 
  Typerend is dat een kandidaat die bij hedendaagse verkiezingen dezelfde staten achter 
zich zou weten te krijgen als Richard Nixon in 1960 nu zou winnen in plaats van 
verliezen.995 
  De verschuiving van het economische en politieke zwaartepunt in de Verenigde Staten 
is goed terug te zien in de presidentsverkiezingen. Terwijl tussen president Andrew 
Jackson in 1828 en president Lyndon B. Johnson in 1968 geen president uit het Zuiden 
kwam, is die situatie de laatste veertig jaar precies omgekeerd. Sinds John F. Kennedy is 
er tot de verkiezing van Barack Obama geen president meer uit het Noorden gekozen. 
Dit geldt zowel voor de Republikeinen, zoals Richard Nixon, Ronald Reagan en George 
H. Bush, als voor de Democraten. Jimmy Carter was een gelovige baptist en gouverneur 
van Georgia. Bill Clinton kwam uit Arkansas en wist main stream Amerika achter zich te 
krijgen. De enige uitzondering was Gerald Ford, maar die is nooit gekozen. 
 
Diverse auteurs wijzen erop dat het de Republikeinen waren die de culture war in hun 
voordeel wisten te beslissen. Zij waren als partij in staat de politieke cultuur uit het 
Zuiden, Zuidwesten en de Midwestelijke staten achter zich te krijgen. Dat het juist de 
Republikeinen waren die het initiatief naar zich toetrokken in de culture war en de 
electorale meerderheid achter zich wisten te krijgen, wordt in de literatuur op 
verschillende manieren verklaard. 
  Een van de stellingen is dat de Republikeinse elite met alle middelen die zij tot haar 
beschikking had de strijd om het winnen van de kiezers zijn aangegaan. Bill Bishop 
schrijft over deze these dat “Democrats have argued that the elections of 2000 and 2004 
– and the concurrent polarization of the nation‟s politics – were the culmination of a 
forty-year effort by Republicans. The story goes like this: In the wake of the Barry 
Goldwater defeat in 1964, Republicans devised a grand scheme. They built a tightly 
wound, highly coordinated movement from the top down. Corporations and 
foundations paid for think tanks and advocacy groups, which supplied the movement 
with ideas and leaders.”996 
  De benadering van een gecoördineerde rechtse stellingname in de culture war staat ook 
centraal in het eerder vermelde boek Invisible Hands van Kim Phillips-Fein. Fein voert 
die strijd van een aantal captains of industry in samenwerking met rechtse economen zelfs 
terug tot het midden van de jaren dertig. Ook maakt zij melding van bewuste 

                                         
994 Naast een districtenstelsel kent de Verenigde Staten ook het principe van „the winner takes it all‟: de kandidaat die de 
meerderheid van de stemmen wint, krijgt alle kiesmannen van zo‟n district en uiteindelijk van de staat. Lokale belangen zijn 
hierdoor vaak doorslaggevend. Iedere staat heeft overigens een minimum van drie kiesmannen. Verder levert iedere staat 
twee senatoren, die zitting nemen in de Senaat. De Senaat heeft derhalve 100 leden. In 2010 wordt een nieuwe Census 
gehouden. Wederom zullen dan de zuidelijke staten kiesmannen winnen ten koste van het Noorden. De toewijzing van 
Senatoren, twee per staat, verandert overigens niet door de Census. Zie voor de verandering in de toewijzing van de 
kiesmannen en de gevolgen daarvan voor de politieke verhoudingen: www. census.gov.. 
995 Applebome, Dixie Rising, p. 9. 
996 Bishop, The Big Sort, pp. 31-33. 
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coördinatie van die strijd vanaf het begin van de jaren zeventig zoals weergegeven in de 
zogeheten Powell-memo. Hierbij doelt zij op een memo uit 1971 geschreven door Lewis 
Powell, lid van de Opperste Gerechtshof. Powell maakte in deze memo melding van het 
feit dat rechts zich moest wapenen tegen de aanval van links op het systeem van „free 
enterprise‟ en dat er niets meer of minder op het spel stond dan „survival of the 
American way of doing business.‟997 
  De doelbewuste aanval van rechts op het beleid van de New Deal-coalitie wordt echter 
door een aantal andere auteurs gerelativeerd. Men ontkent dan niet de Republikeinse top 
down-pogingen om met behulp van think tanks en andere vormen van georganiseerde 
beïnvloeding, zoals het inzetten van de media, hun agendapunten onder de aandacht 
van het electoraat te brengen. Maar als samenzweringstheorie kent deze benadering 
weinig bijval. 
  Opvallend is bijvoorbeeld dat Micklewaith en Wooldridge in hun studie The Right 
Nation, over de opkomst van Nieuw Rechts in de Verenigde Staten, de Powell-memo 
slechts zijdelings noemen.998 
  Bishop weerlegt deze top down-samenzwering eveneens en spreekt over de “legend of 
the Powell memo.”999 Hij stelt dat “the reality of the right is that there was no plan, just 
a lot of people writing their own memos and starting their own organizations – some 
succeeding, some failing, false starts, mergers, lots of money well spent, and lots of 
money wasted.” 1000 
 
Bishop geeft een andere benadering voor de overwinning van de Republikeinse partij in 
de culture war. Hij legt de nadruk op de grassroot-invloed in deze strijd en stelt dat 
“politics is bottom up as well. Society changes and politicians follow suit.”1001 Ook 
Harvey geeft aan dat de culture war niet alleen door middel van een top down-strategie 
werd gewonnen. Zo schrijft hij dat “the Republican Party needed, however, a solid 
electoral base i fit was to colonize power effectivly. It was around this time that the 
Republicans sought an alliance with the Christian right. The latter had not been 
politically active in the past, but the foundation of Jerry Falwell‟s „moral 
majority‟changed all that.”1002 
  Paul Bates wijst erop dat doorslaggevend in dit proces, waarbij de Republikeinen de 
culture war – en daarmee de verkiezingen naar hun hand wisten te zetten-, was dat de 
belangrijkste christelijke groeperingen zich sinds de kandidaatstelling van Ronald 
Reagan in 1980 van de Democratische partij hadden afgewend. Legendarisch daarbij 
was volgens Bates dat leiders van evangelistisch rechts, zoals Tim LaHaye, in 1980, na 
een mislukte vergadering met Jimmy Carter, aan de vooravond van de 

                                         
997 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze Powell-memo in Philips-Fein, Invisible Hands, pp. 156-166. Zie verder voor 
vermeende invloed van de Powell-memo in Harvey, David (2005) A Short History of Neoconservatism. New York: Oxford 
University Press, pp. 43-44. 
998 Zie in Micklewaith, The Right Nation, pp. 77-78. 
999 Zie in Bishop, The Big Sort, p. 32. 
1000 Bishop, The Big Sort, p. 33. 
1001 Bishop, The Big Sort, p. 34. 
1002 Harvey, A Short History of Neoconservatism, p. 49. 
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presidentsverkiezingen op het gazon van het Witte Huis in gebed bijeen kwamen om 
„de heer te vragen er voor te zorgen dat „that man‟ niet herkozen zou worden.‟1003 
  Kaplan laat zien hoe onder George W. Bush de coalitie tussen christelijk rechts en de 
Republikeinen hechter werd dan ooit te voren. Volgens berekening bestond bij de 
verkiezingen van 2004 maar liefst 40 procent van het electoraat van Bush uit christelijk 
evangelisten.1004 
 
Volgens Fischer ontstond door de culture war in de politiek steeds meer de noodzaak om 
een presidentskandidaat te vinden die zo was gemodelleerd dat hij voldeed aan het beeld 
dat de kiezers graag van hem wilden. Daarnaast moest in het politieke programma 
zoveel mogelijk lipservice worden verleend aan de culturele normen en waarden van de 
beoogde en van te voren geconstrueerde electorale meerderheid. In de praktijk moesten 
die twee zaken natuurlijk zo dicht mogelijk bij elkaar liggen omdat de kandidaat anders 
het gevaar liep niet authentiek over te komen.1005 Het creëren van een imago van de 
presidentskandidaat dat aansloot bij de culturele preferentie van het boogde electoraat 
werd belangijker dan de inhoud. De verkiezingen van Ronald Reagan, George Herbert 
Bush sr. en George W. Bush worden dan ook omschreven als “cynical manipulation of 
cultural symbols.”1006 
  Volgens Drew Westen lukten het de Republieken hun standpunten over cultureel 
gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, godsdienst, abortus, 
overheidbemoeienis en wapenbezit zo te presenteren dat het leek alsof het bij hen om 
het verdedigen van echte Amerikaanse waarden ging.1007 
  Lee Atvader, als spindoctor betrokken bij de verkiezingscampagne van Ronald Reagan, 
en vooral ook Karl Rove, die een grote rol had bij het uitzetten van de strategie tijdens 
de verkiezingen van George W. Bush als gouverneur van Texas en bij de 
presidentsverkiezingen van 2000 en 2004, speelden daarbij de kaart van een combinatie 
tussen religieuze en antifederalistische sentimenten en zetten zich fel af tegen de cultuur 
die dominant was in het Noordoosten. 
  Westen laat zien dat de Democraten in deze strijd meer en meer in het defensief 
werden gedrongen en het onderspit delfden.1008 
  Volgens Westen was de consequentie dat de Republikeinse partij, de Grand Old Party 
(GOP), zoals ze vaak genoemd wordt, niet alleen een enorme ruk naar rechts heeft 
gemaakt, maar ook veel minder chique is dan vroeger. Terwijl de GOP in de jaren vijftig 
en zestig nog doorging voor de partij van miljardair Nelson Rockefeller, is het nu een 

                                         
1003 Zie hiervoor onder andere in Bates, God‟s Own Country, p. 318. 
1004 Zie onder andere in Kaplan, With God on their Side. 
1005 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, p. 885. 
1006 Fischer, Albion‟s Seed, p. 887. 
1007 Westen geeft ook aan hoe belangrijk taal en dan vooral framing hierbij was. Wetsvoorstellen of beleidsdoelstellingen 
werden zo geformuleerd dat er geen twijfel kon bestaan aan het authentieke karakter van de waarden die aan die wetten en 
voorstellen ten grondslag lagen. Zo werd gesproken over The Contract With America en werden hierin wetten geïntroduceerd 
met namen als The Fiscal Responsibility Act, The Job Creation Act en The Common Sense Legal Reform Act. Ook werd na de 
aanslagen van 9/11 The Patriot Act ingevoerd. Over de inhoud of de uitvoering geen woord, maar niemand kon tegen dit 
soort voorstellen zijn. Heel anders lag dat met wetten waar men tegen was. Zo werd het voorstel voor een Estate Tax 
omgedoopt in de Death Tax. Zie in Westen, The Political Brain, pp. 256-265. 
1008 Zie in Westen, The Political Brain. 
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partij met een electorale achterban die vooral uit de lagere segmenten van het 
economische spectrum komt. Bovendien is het zo dat de normen en waarden van de 
backwoodsmen-cultuur in het electoraat van de partij de boventoon voeren.1009 
  Deze trend heeft zich tijdens en na de verkiezingen van 2008 alleen maar nog 
duidelijker gemanifesteerd. Sarah Palin als kandidaat voor het vice-presidentschap van 
John McCain was en is de verpersoonlijking van de anti-intellectualistische en christelijk 
conservatieve stroming binnen de Republikeinse Partij. Haar Tea Party als platform voor 
protest tegen de vooral binnenlandse politiek van president Obama gaat daarbij veel 
gematigde Republikeinen te ver maar is een factor van betekenis in het Amerikaanse 
politieke spectrum.1010 
 
  De verkiezingen van de democraten Bill Clinton en Barack Obama lijken de 
uitzondering die de regel bevestigen. In het geval van Clinton kunnen we echter stellen 
dat hij als zuidelijke en gematigde democraat een omnibus-kandidaat was die een goed 
alternatief bood voor de zwakke Bush sr.. Bovendien leek het dat hij door in zijn 
campagne vooral op de economie in te gaan de culturele factor naar de achtergrond wist 
te schuiven. Zo kwam Clinton met de beroemde uitspraak „it‟s the economy, stupid,‟ 
om aan te geven dat als het er echt om spant het electoraat aan materiële zaken de 
voorkeur geeft boven culturele waarden. 
  Drew Westen meent echter dat deze uitspraak van Clinton moet worden genuanceerd. 
In zijn boek The Political Brain toont hij juist aan dat niet de economische of andere 
objectieve materialistische motieven de doorslag gaven bij de verkiezing van Clinton, 
maar vooral de culturele waarden waar Clinton voor stond.1011  
  Volgens Westen moet niet vergeten worden dat zowel Clinton als zijn running mate Al 
Gore uit het Zuiden kwamen en beiden duidelijk appelleerden aan het imago van de self-
made man. Bovendien smoorden de hervormingsgezinde elementen van Clinton‟s 
politieke agenda al in een vroeg stadium in goede bedoelingen en was hij in zijn tweede 
termijn met handen en voeten gebonden aan een Republikeinse meerderheid in zowel 
de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. 
  Ten slotte schrijft Michael Meeropol dat “though the so-called Reagan Revolution was 
only partially successful in changing policy and though the effects it had on the 
economy have been the subject of hot dispute, with the hindsight of history it is clear 
that those initial efforts finally met success (…) before and after the presidential election 
[of Clinton] of 1996.” 1012 
  Volgens Westen was de aanval op Clinton tijdens de verkiezingen van 2000 niet 
gericht op zijn economische beleid, maar waren het juist de culturele waarden die door 
Clinton „verkwanseld waren,‟ die centraal stonden. 

                                         
1009 Zie in Westen, The Polical Brain. 
1010 Alleen al de benaming Tea Party,waarmee gerefereerd wordt aan de Boston Tea Party van 1773 toen Amerikaanse 
kolonisten verkleed als Indianen protesteerden tegen de importheffing op thee, is een mooi voorbeeld van culturele 
framing. 
1011 Zie in Westen, The Political Brain, pp. 3-12. Westen laat hier aan de hand van een verkieizingsspot van Clinton zien hoe 
subtiel hij gebruik maakt van culturele symbolen die aanspreken bij het grassroot-electoraat. 
1012 Zie voor de overeenkomsten tussen de politiek van Reagan en die van Clinton onder andere in Meeropol, Surrender. 
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Het accent bij de Republikeinen lag volgens Westen vooral op het teruggrijpen op 
backwoodsmen-waarden en normen die appelleerden aan het ideaal van een Amerika uit de 
pionierstijd van het begin van de 19de eeuw toen burgers, vooral de yeoman farmers, 
zelfstandig opkwamen voor hun eigen gemeenschap. Na de aanslagen van 9/11 kon 
Bush in 2004 prima de kaart spelen van de bij de backwoodsmen-cultuur horende principe 
zoals bijvoorbeeld de rechtmatige vergelding voor het aangedane leed.1013 
 
Voor de verkiezing van Barack Obama, in 2008, geldt eveneens dat hij een omnibus-
kandidaat was. Deze keer was niet de zwakke Bush sr. het slachtoffer maar werd het 
failliete beleid van zijn zoon Bush jr. op de korrel genomen. 
  Culturele elementen speelden echter wel degelijk een rol bij de verkiezing van Obama. 
Zo wist hij het Afrikaans-Amerikaanse en Hispanic-electoraat niet alleen achter zich te 
krijgen met zijn slogan „Yes we Can‟ maar ook te overtuigen van het feit dat zij moesten 
stemmen. Het is daarbij belangrijk om te zien dat deze slogan niets meer of minder 
betekende dan dat Obama voor deze groep de verpersoonlijking was van de belofte dat 
de „Amerikaanse droom‟ ook voor hen bereikbaar was. Obama‟s verkiezingsleus was 
dan ook niet bedoeld om afstand te nemen van het waardestelsel waar die droom voor 
stond maar juist om dat waardestelsel nieuw leven in te blazen. 
  Welke specifieke invulling zijn electoraat aan dat waardestelsel meegaf en welke marges 
Obama heeft bij het uitvoeren van zijn beleid, blijkt wel uit de felle tegenstand van ook 
grote delen van zijn eigen electoraat bij zijn ideeën over reorganisatie van het 
zorgsysteem.1014 
  Deze kanttekening bij de verkiezing van Obama geeft aan dat de southernization van het 
waardestelsel in de Verenigde Staten allesbehalve een definitief halt is toegeroepen. Niet 
vergeten moet worden dat bij de keuze van het Amerikaanse electoraat voor Obama als 
de nieuwe president nog altijd bijna 50 procent voor zijn tegenstreven John McCain 
stemde. 
 
 

7.2.6 Buitenlandsbeleid en het Verband tussen Neoliberalisme en 
Southernization 

 
Over de internationale context en de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de 
omverwerping van het Taliban-regime in Afghanistan en de oorlog tegen het Irak van 
Saddam Hoessein is in de literatuur veel geschreven. 
  Diverse auteurs geven al vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw aan 
hoe de veranderende internationale economische verhoudingen vanaf het einde van de 
jaren zestig van de twintigste eeuw tot fundamentele wijzigingen leidden van het 
internationale politieke krachtenveld. 
  Zo beschrijft Mary Kador in haar boek The Disintegrating West hoe de Verenigde Staten 
in de loop van de jaren zestig en zeventig geconfronteerd werden met een situatie 

                                         
1013 Zie in Westen, The Political Brain. 
1014 Zie bijvoorbeeld „Huis stemt in met zorgstelsel Obama,‟ in de Volkskrant, 8-11-2009. 
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waarin andere economische blokken, zoals de Europese Economische Gemeenschap en 
het opkomende Azië onder leiding van Japan, de economische hegemonie van de 
Verenigde Staten ondergraven.1015 
  Deze concurrentie tussen economische blokken is ook het onderwerp van het boek 
Global Rivalries van Kees van der Pijl. Van der Pijl neemt echter niet in de eerste plaats 
het belang van nationale staten als uitgangspunt, maar gaat uit van staatsoverschrijdende 
regimes of capital of in de woorden van Van der Pijl: “Although [capital] will seek to use 
state power to defend its interests, capital can never allow itself to be blocked up within 
a single political jurisdiction.”1016 
  De centrale stelling van Van der Pijl is dat het grensoverschrijdende Angelsaksische 
regime vanaf de jaren zestig werd geconfronteerd met rivaliserende economische blokken 
en een antwoord moest worden geformuleerd op de concurrerende 
accumulatiemodellen die in deze blokken manifest waren geworden. 
 
De meeste auteurs zijn het er over eens dat de concurrentieslag binnen de kapitalistische 
wereld aan het einde van de jaren zestig en begin van de jaren zeventig leidde tot 
overaccumulatie en crisis. 
  Andrew Bacevich wijdt in zijn boek The Limits of Power de strategische doelstellingen 
achter de inval in Irak en Afghanistan vooral aan deze overaccumulatie in de Verenigde 
Staten zelf. Zo stelt hij “the impulses that have landed us in a war of no exits and no 
deadlines come from within. (…) Since the 1960s, the reinterpretation of freedom has 
had a transformational impact on our society and culture. (…) As individuals, our 
appetites and expectations have grown exponentially. (….) Culture [became] soft and 
vulgar, equating joy with happiness and happiness with comfort (…) [and] comfort with 
self-indulgence. The collective capacity of our domestic political economy to satisfy 
those appetites has not kept pace with demand. As a result, sustaining our pursuit of 
life, liberty, and happiness at home requires increasingly that Americans look beyond 
our borders. Whether the issue at hand is oil, credit, or the availability of cheap 
consumer goods, we expect the world to accommodate the American way of life.”1017 
  De globalisering van het Amerikaanse ideaal van een democratisch liberaal 
waardestelsel is volgens dit uitgangspunt dan meer een noodzakelijk kwaad dan een 
„wetmatige stap naar het einde van de geschiedenis‟ zoals een auteur als Francis 
Fukayama wil doen geloven. 
  David Harvey gaat vooral in op de wijziging van het beleid die het resultaat was van de 
economische crisis als gevolg van de overaccumulatie. In zijn boek The New Imperialism 
stelt hij dat “the global economy of capitalism underwent a radical reconfiguration in 
response to the overaccumulation crisis of 1973-5. (…) Step by step many states, led by 
the United States and Britain moved to adopt neo-liberal policies. (…) If a particular 
state failed or refused to do so it risked classification as a „failed‟ or a „roque‟ state.” 
  Richard Sennett wijst er in zijn boek The Culture of the New Capitalism op dat “an 
enormous surplus of capital for investment was unleashed on a global scale when the 
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Bretton Woods agreements broke down in the early 1970s. Wealth which had been 
confined to local or national enterprises or stored in national banks could much more 
easily move aroundthe globe.”1018   
  Kees van de Pijl spreekt over een „new epoch‟ als hij ingaat op de neoliberale agenda 
die dominant wordt in de jaren zeventig. Ook hij ziet de periode 1973-1975 als 
waterscheiding waarbij hij vooral de nadruk legt op de door de CIA gesteunde coup 
tegen het democratisch gekozen bewind van Salvador Allende in Chili.1019 Van der Pijl 
concentreert zich op de internationale economische machtsverhoudingen als bepalend 
voor de inhoud van internationale betrekkingen. Zijdelings geeft hij echter aan dat 
grensoverschrijdende regimes niet alleen zijn gebaseerd op objectieve materialistische 
belangen maar ook op “unity of civilization” en “a prolematic syndrome of values.”1020 
 
Eerder genoemde Harvey en Van der Pijl, maar ook auteurs als John Gray, met zijn 
boek False Dawn, en Daniel Yergin en Joseph Stanislaw met hun boek The Commanding 
Heights, geven nauwgezet aan hoe in die periode het nationale en internationale beleid 
van het fordisme en de New Deal-coalitie wordt vervangen door een neoliberaal beleid.1021 
In de jaren tachtig van de 20ste eeuw wordt deze neoliberale agenda leidend. Dit beleid 
wordt vooral geïnitieerd tijdens de regeringsperiode van president Ronald Reagan, 
tussen 1980 en 1988, en die van Margaret Thatcher, premier van het Groot-Brittannië 
tussen 1979 en 1990. Het beleid wordt zelfs aangeduid met de term Washington Consensus 
waarmee de suggestie wordt gewekt dat de uitgevoerde doelstellingen „met algemene 
stemmen zijn aangenomen.‟1022 
 
David Harvey legt een expliciet verband tussen de internationale context waarin het 
neoliberale beleid in de Verenigde Staten opkomt en de speciale politieke cultuur die 
naar voren komt in het hierboven beschreven proces van southernization in de Verenigde 
Staten. Hiermee geeft Harvey een gezicht aan degenen die de objectieve doelstellingen 
achter het neoliberale beleid formuleren en uitvoeren en hoe zich dit uiteindelijk 
manifesteert in het beleid dat tot uiting kwam tijdens de War on terror. Zo schrijft Harvey 
dat “this [ neoliberal agenda] reached its apogee during the Clinton years, when the 
Rubin-Summers Treasury Department orchestrated international affairs greatly to the 
advantage of rentier interests on Wall Street.” Irak stond echter in de weg om de 
neoliberale agenda ten uitvoer te brengen. 
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  Zo schrijft Harvey dat “Iraq was central, in part because of its geopolitical position 
and doctorial regime, which was immune to financial disciplining because of its oil 
wealth.” Harvey geeft vervolgens aan hoe het uiteenspatten van de internet-bubble eind 
jaren negentig van de vorige eeuw de weg vrij maakte voor de neoconservatieven in de 
regeringsperiode van George W. Bush. De verschillen met het beleid van Clinton zijn 
daarbij volgens Harvey dat “whereas the key positions in the Clinton administration 
were in the Treasury (…) the new Bush administration looks to the defense experts – 
Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz and Powell – to shape international policy (…). The 
Bush administration is therefore (…) deeply indebted to the military-industrial complex 
(…) and supported in its moral judgments by fundamentalist Christians. (…).” 
 
Het wachten was vervolgens, zo stelt Harvey, op een mogelijkheid om Irak aan te 
pakken. Die gelegenheid kwam met 9/11: “After 9/11, the neo-conservatives had had 
their „Pearl Harbor.‟ The difficulty was that Iraq plainly had no connection with al 
Qaeda.” Maar de neoconservatieven lieten hun prooi niet meer los: “By the summer of 
2002 it was clear that the US was committed to force regime change on Baghdad 
militarily no matter what.” Harvey laat vervolgens zien hoe de neoconservatieven de 
legitimiteit voor hun beleid vonden in het culturele waardepatroon van de hun gunstig 
gezinde Amerikaanse achterban. Zo schrijft hij dat “from this point on, the 
administration  (…) assiduously cultivated the new-found nationalism that was created 
after 9/11 and harnessed it to the imperial project of regime change in Iraq as essential 
for domestic security (…).”1023 
  Walter Russell Mead maakt eveneens een koppeling tussen culturele waarden en 
beleidsdoelstellingen binnen de regering van Bush die uiteindelijk leidden tot de oorlog 
met Irak. Mead laat daarbij zien welke doelstellingen per politiek culturele cluster de 
boventoon voerden. 
  In de eerste plaats stelt hij dat de situatie voor de door hem als Jacksonianen 
omschreven fractie binnen de Republikeinse partij duidelijk lag. Het land was 
aangevallen en er waren 3000 onschuldige slachtoffers. De roep om vergelding voerde 
bij de Jacksonianen de boventoon. Verder dreigde het gevaar dat de vijand over 
massavernietigingswapens beschikte. De risico‟s die dit met zich meebracht mochten 
niet genomen worden. 
  Dit uitgangspunt noemt Ron Suskind in zijn gelijknamige boek The One Percent Doctrine. 
Deze doctrine staat voor het idee dat als er een risico bestond van maar 1 procent dat 
de Verenigde Staten zouden worden bedreigd door massavernietigingswapens dit risico 
niet genomen kon worden.1024 De enige respons was zo snel en hard mogelijk terug te 
slaan om die dreiging voor te zijn. 
  Binnen de Jacksoniaanse fractie gold hierbij het uitgangspunt dat alle middelen 
geoorloofd waren en dat kritiek op de strategie van de regering als verraad moest 
worden beschouwd. De gevolgen hiervan waren evident. De regering kreeg van deze 
fractie een blanco volmacht om persoonlijke vrijheden van Amerikaanse burgers in te 
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perken. Zo werden bijvoorbeeld protesten tegen de invoering van de Patriot Act terzijde 
geschoven en bij de ondervraging van van terrorisme verdachte gevangenen 
accepteerden de Jacksonianen een beleid dat veel meer ruimte toestond dan volgens 
internationale verdragen was toegestaan. 
  Voor de doelstellingen van de door hem als neo-Hamiltonianen aangeduide fractie 
verwijst Mead naar de belangen van de oliesector en het militair-industrieel complex. 
Het zijn precies deze sectoren die zo belangrijk zijn geworden bij de verschuiving van 
het economische zwaartepunt van het Noordoosten naar het Zuiden van de Verenigde 
Staten. Deze neo-Hamiltonianen komen dan ook, zoals eerder gesteld, niet langer uit 
het Noordoosten en hanteren ook niet meer de culurele waarden die daar dominant 
waren, maar zij komen uit het Zuiden en het Zuidwesten. De manier waarop zij hun 
materiële belangen proberen te behartigen vindt niet plaats volgens de principes van de 
New Deal-coalitie. Integendeel: deze neo-Hamiltoninanen zijn cultureel gezien 
vertegenwoordigers van de backwoodsmen-traditie. 
  Verder voert Mead de Jeffersonianen op waarvan hij stelt dat deze zich uit patriottisme 
in tijden van crises altijd solidair verklaren met strategieën die als doel hebben de 
nationale veiligheid te waarborgen en de eer van het land te verdedigen. 
 
Ten slotte stelt Mead dat door de fractie die door hem werd aangeduid als „revival-
Wilsonianen‟ het omverwerpen van Saddam slechts als een eerste stap werd beschouwd. 
Deze neoconservatieven hadden als grand strategy een vergaande omwenteling in het 
Midden-Oosten voor ogen.1025 Een bijkomend punt is dat veel van de 
neoconservatieven van joods-Amerikaanse afkomst zijn. Dit aspect leidt tot de 
veelvuldig geponeerde these dat de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten niet 
alleen gekaapt is door de neocons maar dat het beleid onder Bush uitgesproken pro-
Israëlisch was.1026 
 
Als we vervolgens verder invulling geven aan de vraag welke concrete belangen als 
„objectieve‟ doelstellingen worden geformuleerd en welke actoren daarbij actief waren in 
het formuleren van een bijbehorende strategie, stuiten we op het verschil tussen 
expliciet geuite waarden en de juist niet expliciet geuite waarden. 
  Eric Alterman stelt dat “an invasion of Iraq presented any number of opportunities 
and political benefits from an ideological perspective that could not be honestly and 
openly identified in official policy documents.”1027 
  De eerste van die „opportunities‟ is dat een invasie in Irak en Afghanistan, de 
Verenigde Staten de mogelijkheid bood directe en indirecte controle uit te oefenen op 
de productie van olie in het Midden-Oosten en de Kaspische Zee-regio. Die controle 
was volgens Alterman cruciaal omdat de Verenigde Staten zelf in toenemende mate 
voor haar olieconsumptie afhankelijk was van import. Daarbij kwam dat de bewezen 
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oliereserves in belangrijke mate uit een slechts beperkt aantal olieproducerende landen 
uit de Golf-regio afkomstig waren.1028 
  Volgens Alterman is Irak “with its 112 billion barrels in proven reserves and a 
potential for anywhere from 200 billion to 300 billion (…) the only nation on earth 
graced with a supply of oil reserves comparable to – and even in excess of – those in 
Saudi Arabia.”1029 
Directe controle over de olievoorraden van Irak zou daardoor volgens deze benadering 
de afhankelijkheid van Saudi-Arabië doen afnemen. 
  Van der Pijl wijst op nog een andere noodzaak om juist de olietoevoer uit Irak veilig te 
stellen. Zo schrijft Van der Pijl dat “from the spring of 1997 onwards (…) a steady 
stream of contract negotiations between Iraq and non-Anglo-American oil companies 
[resulted] in agreements for developing vast sections of the country‟s oilfields. The first 
agreement was made in 1997 with Lukoil (…); followed by China National Petroleum 
Corporation, and then Total of France (…). Russia, France and China were already in 
favour of suspending the sanctions, because Iraq would then be able to pay its debts to 
these countries.”1030  
 
De nadruk in het buitenlandsbeleid op de gegarandeerde toevoer van olie uit het 
Midden-Oosten wordt in de literatuur uitgebreid beschreven. Joyce en Gabriel Kolko 
gaan zelfs zover dat zij de achtereenvolgende doctrines als die van Truman en 
Eisenhower direct in verband brengen met de gegarandeerde toevoer van olie uit deze 
regio.1031 
  Volgens Alterman betekende de inval in Irak echter een breuk met voorgaand beleid. 
De diverse regeringen voor die van George W. Bush stonden sympathiek tegenover de 
Saoedis om niet te zeggen dat er grote belangenverstrengelingen waren.1032 De houding 
van de neocons was echter fundamenteel anders. Paul Wolfowitz bestempelde de Saoedis 
als “a huge recruiting device for al Qaeda.” Francis Brooke, een politiek adviseur van 
Ahmad Chalabi, verkondigde dat “it‟s time to replace the Saudis with the Iraqis.”1033 
Controle over Irak zou volgens de neocons de Verenigde Staten de mogelijkheid geven 
“to get tough with the Saudis.”1034 
 
Het geloof dat de regime change in Irak een begin zou betekenen van de introductie van 
op Amerikaanse leest geschoeide liberaal democratische principes in het Midden-
Oosten werd door een aantal van de neocons expliciet geformuleerd. Zo stelde David 
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Frum in zijn memoires The Right Man dat een “American-led overthrow of Saddam 
Hoessein – and a replacement of the radical Ba‟athist dictatorship with a new 
government more closely aligned with the United States – would put America more 
wholly in charge in the region than any power since the Ottomans, or maybe the 
Romans.”1035 
  Wolfowitz sprak over Irak als “the first Arab democracy.”1036 
  Andrew Bacevich stelt dat de ambities van Wolfowitz veel verder gingen. Zo schrijft 
Bacevich dat “the ultimate purpose (…) was to transform a huge swath of the Islamic 
world stretching from Marocco all the way through Pakistan and Central Asia to 
Indonesia and the Southern Phillippines.”1037 
  De invloedrijke journalist Mark Danner schreef op 9 oktober 2002 in The New York 
Times dat de reactie van de regering-Bush op 9/11 was “comprehensive, prophetic, [ 
and] evangelical.” Danner stelt verder dat het uitgangspunt was dat “for the evils of 
terror to be defeated, most of the Islamic world needed to be made new.” Hij stelt dat 
het uiteindelijke doel niets meer of minder is dan “to remake the World.”1038 
  Dat de „remaking of the World‟ begon met een oorlog tegen Irak was volgens Thomas 
Friedman bedoeld om aan de Arabische wereld te laten zien dat het de Verenigde Staten 
ernst was waar het ging om het uitvoeren van haar grand strategy. Friedman schreef in een 
column in The New York Times, getiteld „Because we Could‟ dat dit de „real reason‟ was 
voor de oorlog.1039 
  Dit argument was eerder al beschreven door Oliver Roy. Roy stelde dat “the rationale 
for the military campaign in Iraq was not that Iraq was the biggest threat but, on the 
contrary, that it was the weakest and hence the easiest to take care of. The invasion was 
largely aimed at demonstrating America‟s political will and commitment to go to war. 
Reshaping the Middle East does not mean changing the borders, but rather threatening 
existing regimes through military pressure and destabilizing them with calls for 
democratization. After Bagdad‟s fall, Teheran, Damascus and Riyadh should understand 
that America is back.”1040 
  Naomi Klein onderschrijft dit idee dat de oorlog in Irak was bedoeld om de wereld te 
laten zien waartoe de Verenigde Staten in staat was. Zij stelt dat “oorlogsvoering is altijd 
deels een voorstelling, altijd een vorm van massacommunicatie.”1041 Zij ontleent dit 
beeld aan Robert McNamara, minister van Defensie tijdens de regeringsperiode van 
John F. Kennedy. In de zomer van 1965 definieerde McNamara de bombardementen 
op Hanoi “as a means of communication to the Communist regime in Hanoi.”1042 
  Ron Suskind wijst er in zijn boek The One Percent Doctrine op dat voor Rumsfeld en 
Cheney de belangrijkste strategische doelstelling om Irak binnen te vallen was „om een 
demonstratiemodel te creëren dat de handelswijze kon bijsturen van een ieder die de 
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euvele moed zou hebben om massavernietigingswapens te willen bezitten of, hoe dan 
ook, het gezag van de Verenigde Staten te willen tarten.‟1043 
  Volgens Klein had in die zin shock and awe een belangrijk doel. Zo schrijft zij: “Shock 
and Awe wordt vaak afgeschilderd als louter een strategie van overweldigende 
vuurkracht, maar de grondleggers van de doctrine zien het als veel meer dan dat: ze 
beweren dat het een hoogontwikkelde psychologische blauwdruk is die „direct de 
publieke wil van de tegenstander om verzet te bieden‟ tot doelwit heeft. (…) Het doel is 
de tegenstander volledig onmachtig te maken.”1044 In die zin heeft de Shock and Awe-
Doctrine zeker gewerkt. Zo geeft Klein aan hoe “tijdens de Golfoorlog van 1991 in de 
loop van vijf weken ruwweg driehonderd Tomahawk-kruisraketten werden afgevuurd. 
In 2003 werden er op een enkele dag meer dan driehonderdtachtig gelanceerd. Tussen 
20 maart en 2 mei, de weken waarin het cruciale deel van de strijd werd uitgevochten, 
wierpen de Amerikaanse strijdkrachten meer dan dertigduizend bommen op Irak, 
alsmede twintigduizend precisiegestuurde kruisraketten, 67% van het totaal 
geproduceerde.”1045 

 
Als grand strategy om in te grijpen in Irak en in het Midden-Oosten wordt naast olie in de 
literatuur het belang genoemd dat de Verenigde Staten hechten aan de veiligheid en het 
voortbestaan van de staat Israël. Deze strategische doelstelling kent een lange traditie en 
heeft verschillende kanten. Zo schrijft Eric M. Uslaner dat “the roots of the friendship 
between the United States and Israel include factors such as: (1) a common biblical 
heritage (…); (2) a shared European value system; (3) the democratic nature of Israel‟s 
political system (…); (4) Israel‟s role as an ally of the United States (…); (5) the 
sympathy Americans extend toward Jews as victims (…).”1046 
  Deze mix van motieven is in de eerste plaats terug te voeren op de verschillende 
doelstellingen van de eerder genoemde politiek culturele clusters. Zo heeft de 
moralistische en christelijke invulling van de steun aan de staat Israël haar historische 
oorsprong in de Wilsoniaanse traditie die in de loop van de 19de eeuw manifest wordt. 
  In de tweede plaats is de steun aan Israël volgens John Mearsheimer en Stephen Walt 
in hun gelijknamige boek direct terug te voeren op de macht van de Israël Lobby die een 
autonoom karakter heeft.1047 
  In de derde plaats zien we dat de steun aan de staat Israël geplaatst kan worden binnen 
het kader van geopolitieke belangen. Israël is in dit uitgangspunt een vooruitgeschoven 
pro-Amerikaanse staat binnen de potentieel vijandige Arabische wereld en dient daarbij 
om in uiterste instantie als springplank om de Amerikaanse oliebelangen in de regio 
veilig te stellen. 
  Op zich is de steun van de Verenigde Staten aan de staat Israël niet nieuw. Toch zijn 
op alle drie van de bovenstaande beleidsdoelstellingen accentverschuivingen opgetreden 
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in de geformuleerde grand strategy en vooral in de mogelijke legitimering daarvan door de 
eerder aangegeven verschuiving van het politieke zwaartepunt. 
  Meerdere auteurs, zoals bijvorbeeld Dennis Ross en David Makovsky in hun boek 
Myths, Illusions, & Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East stellen dat de 
toename van de invloed van fundamentalistisch christelijk rechts en het verbond dat 
daarbij is gesloten tussen deze „harde kern‟ van de Republikeinse partij en de Israël-
lobby grote consequenties heeft gehad voor de beleidsdoelstellingen ten aanzien van het 
Midden-Oosten.1048 
  Volgens Ester Kaplan was een eerste gevolg van deze vorm van christelijk denken op 
het buitenlandsbeleid van de Verenigde Staten de onvoorwaardelijke steun die christelijk 
rechts aan Israël betuigt. Zo laat Kaplan zien hoe voor evangelistisch rechts Israël het 
land is waar de „Wederopstanding van Jezus‟ zal plaatsvinden. Volgens de redenering zal 
die gebeurtenis vooraf worden gegaan door de bekering van de joden tot het 
christendom. Het behoud van de heilige plaatsen en de steun aan Israël is daarbij 
cruciaal. Het moralistische en expansieve Midden-Oosten beleid van de regering-Bush 
valt daarom goed in het culturele denken van evangelistisch rechts. De steun die vanuit 
de christelijk en orthodox joodse achterban aan het beleid ten aanzien van Israël en het 
Midden-Oosten wordt gegeven gaat verder dan alleen de instemming met het beleid van 
de staat Israël ten aanzien van de bezette gebieden en de Palestijnse bevolking. Zowel 
de fundamentalistische christenen als de orthodoxe joden steunen direct ingrijpen van 
de Verenigde Staten in de regio. 
  Typerend is ook dat de steun van evangelistisch rechts om in te grijpen in de regio 
verder gaat dan Israël. Onder het motto dat „Jezus ook in Irak zou kunnen terugkeren‟ 
werd de inval in dat land vanuit christelijk denken gelegitimeerd.1049 De 
onvoorwaardelijke steun van de evangelistische achterban maakte het voor de regering-
Bush makkelijk om afgedekt te zijn voor ingrijpen in de regio ook als daar minder 
expliciet geuite doelstellingen als het veiligstellen van oliebelangen of andere materiële 
belangen mee gemoeid waren. 
 
Naast de hierboven genoemde variaties op een grand strategy is er ook een aantal meer 
operationele doelstellingen aan te wijzen dat is terug te voeren op specifieke elementen 
van de Amerikaanse culturele identiteit. Een van de belangrijkste aspecten van het 
operationele plan was dat er sprake was van een vergaande aanpassing van de 
strijdkrachten en de chain of command tijdens de Tweede Golfoorlog vergeleken met de 
Eerste Golfoorlog. 
  Deze strategische doelstelling kwam grotendeels uit de koker van minister van 
Defensie Donald Rumsfeld. De directe consequenties van de plannen voor de 
reorganisatie van het leger en de uitvoering daarvan staan goed beschreven in de boeken 
van Bob Woodward. Zo beschrijft Woodward in zijn boek Staat van Ontkenning hoe de 
eerste Golfoorlog werd gepland en uitgevoerd door de „realisten‟ in de militaire en 

                                         
1048 Zie voor een goed overzicht van de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van Israel en het Midden Oosten in 
het algemeen, gezien vanuit een conservatief perspectief, onder andere in Ross, Dennis and Makovsky, David (2009) Myths, 
Illusions, & Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East. New York: Penguin Books 
1049 Zie in Kaplan, With God on Their Side. 
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diplomatieke top van de Verenigde Staten. De belangrijkste persoon tijdens de Eerste 
Golfoorlog was toenmalig hoofd van de Gezamelijke Chefs van Staven Colin Powell. 
Powell formuleerde als fundament voor het operationele beleid tijdens deze oorlog de 
naar hem genoemde doctrine. Het uitgangspunt van deze Powell-doctrine was dat als de 
Verenigde Staten tot oorlog overgaan ze dat met een overweldigend militair overwicht 
uitvoeren. Zo waren in 1991 uiteindelijk bijna een half miljoen manschappen betrokken 
de uiteindelijke strijd met het leger van Irak 
   Het grote verschil met de oorlog in Irak van 2003 was dat de vuurkracht weliswaar 
overweldigd bleef, de hele strategie van shock and awe was daar immers op gebaseerd, 
maar dat het aantal manschappen vele malen kleiner was dan tijdens de eerste 
Golfoorlog. Het leger bestond op het hoogtepunt van de strijd uit 180.000 man om kort 
na de val van Bagdad al teruggebracht te worden tot 120.000. 
  George Packer wijst er in zijn boek De Weg naar de Hel op dat „Rumsfeld generaal 
Tommy Franks er tijdens de voorbereidingen op de oorlog op wees dat het 
oorspronkelijke aantal soldaten dat in de plannen van Franks‟ voorganger Anthony 
Zinni werd genoemd moest worden teruggebracht van 500.000 duizend naar 160.000.‟ 
Packer stelt verder dat als Franks niet „nog enig tegenwicht had gegeven‟ het aantal tot 
onder de 100.000 zou zijn teruggebracht.1050 
 
Als we de doelstellingen achter de operationele uitvoering tijdens beide oorlogen tegen 
elkaar afzetten is een aantal punten opvallend. Allereerst is het zo dat de veranderingen 
die Rumsfeld voorstond  te wijten zijn aan zijn persoonlijke ambities. Woodward 
schrijft bijvoorbeeld dat “de Irakoorlog was het schaakbord waarop Rumsfeld zijn 
ideeën over transformatie van de strijdkrachten zou testen, ontwikkelen, uitbreiden en 
wijzigen. En het sturende idee erachter was: „less is more‟.”1051 
  Naomi Klein geeft in het licht van culturele identiteit echter een interessantere 
verklaring. Zo stelt zij dat de hele operatie van Rumsfeld om het leger klein te maken 
gericht was op privatisering en directe zelfverrijking. Klein laat zien dat weliswaar het 
directe overheidsaandeel in de militaire bemoeienissen kleiner werd maar dat 
tegelijkertijd de private inbreng gigantisch toenam. Klein stelt dat hierbij sprake is van 
een fundamentele wijziging in de manier waarop personen in cruciale posities 
strategische doelstellingen formuleren. 
  Voor wat de theorie van Klein waard is, geeft haar these, vanuit cultureel perspectief 
gezien, een verklaring voor de overgang van traditionele realistische en bipartisan 
Hamiltoniaanse invulling van buitenlandsbeleid, zoals die tot de jaren tachtig werd 
gevoerd, naar de invulling van dit beleid gebaseerd op het waardestelsel van de 
Jacksoniaanse clan chiefs die na de Eerste Golfoorlog van 1991 de leidende posities 
kregen binnen de regering van president George W. Bush. De beleidsdoelstellingen van 
de privatisering van het leger vallen immers zeer goed bij de achterban van Bush. 
Mannen als Rumsfeld en Cheney zien hierdoor de mogelijkheid om contracten binnen 
te halen voor private ondernemingen en de neoconservatieven en de harde kern van de 

                                         
1050 Zie in Packer, De weg naar de hel: Amerika in Irak. Amsterdam: Meulenhof, p. 138. 
1051 Woodward, Staat van ontkenning, p. 87. 
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backwoodsmen zijn altijd voorstanders van het terugbrengen van de invloed van de 
federale overheid op ieder aspect van het economische verkeer.1052 
 
De bovengenoemde doelstellingen moesten, voordat ze als beleid konden worden 
gepresenteerd, gelegitimeerd worden. De Australische journalist John Pilger beschrijft 
hoe topfunctionarissen van de regering-Bush al in 2000 aangaven dat „een nieuwe Pearl 
Harbor‟ noodzakelijk zou zijn als legitimering van de beleidsdoelstellingen zoals die 
bijvoorbeeld in de documenten van het Project for the New American Century van de 
neoconservatieven waren vastgelegd.1053 
  De vergelijking met Pearl Harbor - en de noodzaak om net zo hard terug te slaan - 
werd ook direct na de aanslagen gemaakt. Zo plaatste Henry Kissinger op 11 september 
een artikel op internet waarin hij schreef dat “de regering zou de verantwoordelijkheid 
moeten krijgen om te reageren op een manier die, mag men hopen, net zo zal eindigen 
als de aanslag op Pearl Harbor – met de vernietiging van het systeem dat er 
verantwoordelijk voor is.”1054 
  Het beeld van Pearl Harbor was op zich voldoende om de beleidsdoelstellingen 
gelegitimeerd te krijgen door de overgrote meerderheid van het Amerikaanse volk. Een 
aantal aspecten in het legitimeringproces appelleerde echter vooral aan de traditionele 
backwoodsmen-cultuur binnen de achterban van het Republikeinse electoraat. 
  Allereerst waren dat de onverholen referenties dat het hier ook speciaal ging om een 
clash tussen beschavingen, zo niet een godsdienstoorlog van „Goed tegen Kwaad.‟ 
  Verder kon de nadruk worden gelegd op gevoellens van de aangetaste eer en de door 
God gesanctioneerde wraak. 
  Wat ten slotte eveneens een rol speelde bij de legitimering van de oorlog in Irak was 
het doelbewust inspelen op de angst die na de aanslagen onder de Amerikaanse 
bevolking heerste. Het is deze angst, die zoals Benjamin Barber stelt, een fundamenteel 
onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse culturele identiteit. 
 
 In het afsluitende deel van dit hoofdstuk zal ik me richten op de concrete invloed 
en de invulling van de culturele kerndimensies zoals die in de verschillende fase van het 
strategische besluitvormingsproces naar voren komen. Om mijn stelling te 
onderbouwen dat deze invulling vooral is terug te voeren op het culturele 
waardensysteem van de backwoodsmen illustreer en interpreteer ik deze invulling van de 
eerder geselecteerde culturele kerndimensies met behulp van een groot aantal anecdotes. 

                                         
1052 Klein gaat in haar boek ook veel verder dan eerder genoemde auteurs als Harvey en Van der Pijl die de 
neoconservatieve agenda meer plaatsen in het traditioneel neomarxistisch denkkader dat zich richt op de strijd tussen de 
verschillende fracties (of regimes) van het kapitaal over de verdeling van de meerwaarde. Klein‟s theoretische kader is 
beperkt. Zo komt zij tot de pamfletachtige stelling dat “aanhangers van de shock-doctrine zijn er van overtuigd dat alleen 
een grote ontwrichting – een overstroming, een terroristische aanslag – de schone omvangrijke doeken kan opleveren 
waarnaar ze hunkeren. Tijdens deze plooibare momenten, waarin we psychologisch losgeslagen of lichamelijk ontworteld 
zijn, komen deze vormgevers van de werkelijkheid in actie en beginnen ze aan hun reconstructie van de wereld.” Zie in 
Klein, De shock-doctrine, p. 33. Wat haar studie echter interessant maakt is dat als we het waardestelsel van deze groep, de 
persoonlijke samenstelling van de leden en de belangen die zij vertegenwoordigen aan een nader onderzoek onderwerpen 
we dicht in de buurt komen van de cultuur van de zuiderlijke backwoodsmen. 
1053 Zie in Griffin, David Ray (2006) 11 September: Een onderzoek naar de feiten: Rotterdam: Lemniscaat, p. 13. 
1054 Geciteerd in Griffin, 11 September, p. 13. 
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Ik beoog hiermee aan te tonen dat deze invulling inderdaad in verband is te brengen 
met de kernwaarden van deze specifieke culturele cluster. Ik pretendeer daarmee niet 
dat de invulling van deze kerndimensies de enige verklaring is voor de beschreven 
uitingen van gedrag, taalgebruik, inzet van symbolen of impliciet en expliciet geuite 
waarden. In een aantal gevallen zijn het waarschijnlijk ook niet de belangrijkste 
verklaringen, maar ze spelen in mijn ogen wel degelijk een rol en zijn te verklaren vanuit 
de eerder geanalyseerde historische ontwikkeling van de Amerikaanse culturele 
identiteit.  
 
 

7.3  Culturele Kerndimensies en het Strategische 
Besluitvormingsproces tijdens de War on Terror 

 

7.3.1 Individualisme versus In-Group Collectivisme en Institutioneel 
Collectivisme 

 
Mijn stelling is dat de wijze waarop men in de Verenigde Staten vooral vanuit de 
backwoodsmen-cultuur tegen individualisme aankijkt, kenmerkend is voor de manier 
waarop de voorbereiding van de oorlog tegen de Taliban en het regime van Saddam 
Hoessein ter hand wordt genomen. 
  Het idee dat de Verenigde Staten zelf wel uitmaken wat hun rechten en plichten zijn 
binnen de internationale verhoudingen komt duidelijk naar voren in de eerder 
genoemde Bush-doctrine. Deze doctrine stelt immers niet alleen dat het land zelf 
bepaalt wanneer preemptive-ingrijpen gerechtvaardigd is, maar dat indien noodzakelijk de 
Verenigde Staten hun zaakjes alleen opknappen en dat op steun of op een mandaat van 
de internationale gemeenschap niet wordt gewacht.1055 
  Een dergelijke unilaterale opstelling is niet zonder precedent, maar in de literatuur 
wordt de vraag gesteld of de Bush-doctrine een breuk betekent met eerdere doctrines. 
Twee elementen zijn daarbij bepalend. 
  Andrew Bacevich schrijft hierover in zijn boek The Limits of Power dat “for centuries, 
the Western moral tradition has categorically rejected the concept of preemptive 
strike.”1056 De Verenigde Staten vormden volgens Bacevich hierop geen uitzondering. 
Zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog werd het idee door de leidende politieke 
filosofen afgewezen. Zo haalt Bacevich Reinhold Niebuhr (1892-1971) aan, de 
invloedrijke protestantse theoloog en politiek filosoof uit de periode van de Koude 
Oorlog. Niebuhr schreef dat “the idea of a preventive war failed both normatively and 
pragmatically. Nothing in history is inevitable, including the probable. So long as war 
has not broken out, we still have the possibility of avoiding it.”1057 

                                         
1055 Barber, Het rijk van de angst. 
1056 Bacevich, The Limits of Power, p. 163. 
1057 Geciteerd in Bacevich, The Limits of Power, p. 164. 



308 
 

  Ook de regeringsleiders uit de periode van de Koude Oorlog weigerden zich in te laten 
met het idee van een preemptive strike. President Harry S. Truman schreef in zijn 
memoires hoe Francis P. Matthews, zijn minister van Marine, opriep tot een openlijke 
oorlog met de Soviet-Unie als manier om dit land tot vrede te dwingen. Truman 
antwoordde dat hij „een tegenstander was van zelfs maar de gedachte aan een dergelijke 
oorlog.‟ Hij voegde daaraan toe dat „je met oorlog niets voorkomt, behalve vrede.‟ 
  President Dwight D. Eisenhower werd eveneens geconfronteerd met de vraag wat hij 
van een preventieve oorlog vond. Eisenhower stelde dat „een preventieve oorlog is, wat 
mij betreft, een onmogelijkheid. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat en eerlijk gezegd zou 
ik zelfs niet serieus luisteren naar iemand die bij me zou binnenkomen om er over te 
praten.‟1058 
  In 1962, tijdens de zogeheten Cubaanse raketcrisis, stelden de Chefs van Staven voor 
om de Soviet-raketten op Cuba uit te schakelen met een preemptive strike. Robert 
Kennedy stelde toen dat dit idee „het omgekeerde zou zijn van Pearl Harbor‟ en voegde 
daaraan toe dat „gedurende 175 jaar zijn we niet zo‟n land geweest.‟1059 
 
Een ander punt van de Amerikaanse invulling van individualisme is dat men niet alleen 
van eigen kracht uitgaat en het recht claimt om op te treden, maar ook persoonlijk 
controle over de situatie heeft. Bij de interpretatie van het gedrag van Bush van vlak na 
de aanslag kunnen we twee kanten op. 
  Enerzijds zien we dat nadat president George W. Bush het alarmerende bericht over 
de aanslagen had gehoord - en hoeveel erger kan een mededeling zijn dan „the nation is 
under attack‟? – gaf hij in eerste instantie nauwelijks een reactie. Veel critici, zoals 
documentaire maker Michael Moore, interpreteerden de houding van de president als 
een teken van zwakte.1060 Bush wist blijkbaar niet hoe te handelen. 
  Sandra Silberstein geeft in haar boek War of Words echter een andere interpretatie van 
het gedrag van de president. Zij stelt dat het beeld dat bovenstaande critici schetsen niet 
overeenkomt met de manier waarop Bush overkwam bij een groot deel van het 
Amerikaanse volk. Volgens Silberstein zagen de meeste mensen in Amerika juist een 
president die tijdens zijn eerste officiële persconferentie de situatie onder controle had. 
Volgens haar werd het optreden van Bush gekenmerkt door het niet tonen van emoties. 
Dat is volgens haar een eigenschap die Amerikanen graag zien bij een leider in tijden 
van nood. Het „keep your cool,‟ van Bush wordt volgens haar door zijn achterban 
duidelijk geprefereerd boven iemand die emotioneel reageert.1061 
  Verder kwam de controle die Bush over de situatie scheen te hebben volgens 
Silberstein naar voren in zijn taalgebruik tijdens zijn eerste korte televisietoespraak. Hij 

                                         
1058 Geciteerd in Nouwen, Pieter (2004) De pias van het Pentagon. Bussum: Uitgeverij Thoth, p. 49. 
1059 Geciteerd in Nouwen, De pias van het Pentagon, p. 49. 
1060 Zie de documentaire van Moore, Fahrenheit 911, waarin op dit punt de spot wordt gedreven met Bush 
1061 Zie in Silberstein, War of Words, pp. 2-6. Deze interpretatie komt uit de communicatieleer waarin gesteld wordt dat de 
„codering‟ die de „zender‟ aan een „boodschap‟ geeft pas „betekenis‟ krijgt door de subjectieve „decodering‟ van de 
„ontvanger‟. Zie hiervoor bijvoorbeeld in Claes, Marie-Thérèse en Gerritsen, Marinel (2002) Culturele waarden en communicatie 
in internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. Zie voor de waardering die de Amerikanen meegeven aan het fenomeen van 
„keep your cool‟ bijvoorbeeld in Stearns, Peter N. (1994) American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style. New 
York/London: New York University Press. Volgens Woodward doet Bush ook zijn uiterste best om uiterlijke controle en 
gebrek aan twijfel tot onderdeel van zijn houding en imago te maken. Zie in Woodward, Staat van ontkenning, p. 325. 
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gebruikte de eerste persoon enkelvoud en maakte expliciet melding van het feit dat híj 
persoonlijk stappen zou ondernemen om de daders te straffen. Bush profileerde zich 
derhalve volgens Silberstein weloverwogen als de commander in chief en die boodschap 
kwam bij de Amerikanen „loud‟ en „clear‟ over. 
  Een typisch voorbeeld van dit directe taalgebruik waarin de controle over het handelen 
en het ook zelf kunnen bepalen van wanneer, hoe en hoelang het ingrijpen zal duren, 
blijkt uit de redevoering die Bush op 14 september in de National Kathedraal in 
Washington D.C. hield. Bush zei daar “the conflict was begun on the timing and terms 
of others. It will end in a way, and at an hour, of our choosing.”  1062 
  Opvallend is volgens Silberstein dat deze vorm van de toehoorders aanspreken ook 
specifiek aan de president bleef voorbehouden. Andere leden van de regering spreken in 
hun reacties meer in de passieve meervoudsvorm.1063 
 
Een van de typerende manieren waarop de dimensie individualisme bij de Amerikanen 
wordt ingevuld is afkeer van de centrale overheid. Hierbij spreken we dan van 
individualisme versus institutioneel collectivisme. Zoals we gezien hebben is deze afkeer 
vooral groot bij de culturele identiteit van de backwoodsmen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de vanaf het midden van de jaren tachtig ingezette privatisering en 
deregulering vooral bij de Republikeinse grassroot-achterban op grote steun kon rekenen. 
  Deze privatisering werd door beleidsmedewerkers van president George W. Bush 
eveneens doorgezet bij Defensie. De invloed van de specifieke invulling van deze 
kerndimensie had grote gevolgen voor het operationele karakter van de oorlog. 
In de eerste plaats had de privatisering tot gevolg dat „armed contractors‟ een 
belangrijke rol gingen spelen in de oorlog. De akelige bijkomstigheid van deze „armed 
contractors‟ was dat ze gezien werden als „trigger pullers,‟ die schoten op alles wat 
bewoog. Incidenten met burgers waren schering en inslag.1064 
  Opvallend daarbij was dat zij op geen enkele manier rekenschap hoefden af te leggen 
voor hun daden. Bovendien waren ook de eigen troepen niet veilig. Zo beschrijft 
Thomas Ricks in zijn boek Fiasco dat “in May 2005 the Marine Corps accused a security 
detail from Zapata Engineering, a company with a contract to dispose of explosives, of 
shooting wildly at Iraqis and U.S. troops while driving west from Baghdad toward 
Fallujah.”1065 
  Hoezeer de acties van deze private beveiligingsdiensten kwaad bloed zetten bij de 
Irakezen blijkt uit het feit dat de contractors zelf ook grote verliezen leidden. Peter Singer 

                                         
1062 Toespraak van Bush op 14 september 2001. Geciteerd in The National Security Strategy of the United States, p. 5. Zie 
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA406411&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. 
1063 Silberstein, War of Words, p. 4. 
1064 Meedere voorbeelden van dodelijke incidenten staan te lezen in Hedges, Collateral Damage. Zo kwam een zaak van vier 
Blackwater-beveiligingsagenten die verantwoordelijk waren voor de dood van 17 burgers bij eenzijdig openen van vuur door 
deze contractors in 2007 tot een uitspraak in 2009. Een federale rechtbank in Washington seponeerde de zaak. Het argument 
was dat de getuigenissen die gebruikt waren afkomstig waren van agenten die deze verklaringen hadden afgelegd in ruil 
voor immuniteit van strafvervolging. In Irak sprak men schande over deze uitspraak en vroeg men zich af „wat er gebeurd 
zou zijn als de slachtoffer Amerikanen waren geweest.‟ De Amerikaanse generaal Ray Odierno verdedigde de uitspraak 
door deze te omschrijven als „een les in het functioneren van de rechtsstaat.‟ Zie „Blackwater schutters gaan vrijuit‟ in Het 
Parool, 2-1-2010. 
1065 Ricks, Thomas E. (2006) Fiasco: The American Military Adventure in Iraq. London: Penguin Books, pp. 371-372. 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA406411&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf


310 
 

van het Brookings Institution geeft aan dat “during 2003 and 2004 private contractors 
suffered at least 275 deaths and 900 wounded, more than the rest of the coalition 
combined.”1066 
  Ricks voegt daaraan toe dat “others said that the number of casualties might be far 
higher, because the numbers made public included only U.S. citizens that by law had to 
be disclosed to the U.S. Labor Department. So, for example, the loss of a Nepali guard 
bombed at a checkpoint or of an Indian truck driver in an ambush of a convoy might 
not show up in that data.”1067 
  Naast de beveiliging van bijvoorbeeld transporten hadden de contractors nog een 
belangrijke taak en dat was de training van het Iraakse leger. 
  George Packer schrijft over deze training in zijn boek De Weg naar de Hel dat het leger 
de training niet mocht doen en dat daarom de opleiding ook niet werd gedaan door de 
Special Forces. In plaats daarvan werd op aandringen van Rumsfeld voor 48 miljoen dollar 
een particulier bedrijf ingehuurd dat Vinnell heette, een dochter van Northrop Grumman. 
Vinnell moest tweeëntwintig bataljons opleiden maar leverde er niet meer dan zes af – 
de helft van de soldaten is gedeserteerd en de rest werd onopgeleid bevonden.1068 
Volgens Woodward had Rumsfeld naast de beoogde privatisering nog een tweede 
argument om de training niet door de Special Forces te laten doen. Zo stelde Rumsfeld 
dat “ze zullen toch nooit de prijs voor de soldaat van het jaar binnenhalen.”1069 
  Eenzelfde fiasco gold ook voor de training van de politie. In 2003 beloofden Rumsfeld 
dat er 150.000 politie-agenten zouden worden opgeleid. In juni 2004 bleek dat nog geen 
zesduizend van de negentigduizend die aan de opleiding waren begonnen een serieuze 
training van meer dan drie weken had gehad.1070 Belangrijkste redenen voor de slechte 
resultaten bij de opleiding waren onder andere het slechte materieel waarmee Vinnell de 
Iraakse soldaten en politie uitrustte. 
  Bovendien werden de rekruten op een denigrerende manier behandeld. Een van de 
meest pijnlijke voorbeelden hiervan was dat de rekruten hun snorren en baarden af 
moesten scheren. De Amerikanen hielden er geen rekening mee dat dit voor Iraakse 
mannen onaanvaardbaar was omdat ze daardoor in hun mannelijkheid werden 
aangetast. Maar dat niet alleen: door het gedwongen afscheren van de snorren en de 
baarden was het voor een ieder duidelijk dat deze Iraakse mannen voor de bezetter 
waren gaan werken. In veel gevallen tekenden deze mannen hiermee niet alleen hun 
eigen doodvonnis maar ook dat van hun familieleden die het slachtoffer werden van 
repressailles. 
 
Peter Galbraith geeft aan dat de privatisering ook andere, maar niet minder 
verstrekkende, gevolgen had.  Zo schrijft Galbraith dat “de hardnekkigheid waarmee de 
regering functies in Irak ter beloning van politieke vrienden gebruikte, gevolgen had op 
ideologisch minder gevoelige maar aanzienlijk belangrijkere terreinen.” 

                                         
1066 Geciteerd in Ricks, Fiasco, p. 371. 
1067 Ricks, Fiasco, p. 371. 
1068 Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 350. 
1069 Geciteerd in Woodward, Staat van ontkenning, p. 309. 
1070 Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 350. 
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  Galbraith beschrijft bijvoorbeeld hoe James Haveman werd aangesteld als belangrijkste 
medische functionaris van de Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA). 
Haveman was “een medisch niet geschoolde vriend van de voormalige Republikeinse 
gouverneur van Michigan en was in tegenstelling tot zijn voorganger nog nooit in een 
conflictsituatie werkzaam geweest.” Wat het geheel nog erger maakte was dat Haveman 
geen enkele kennis had over hoe de gezondheidszorg in Irak was georganiseerd. Zo 
betrok hij volgens Galbraith het Iraakse stelsel van particuliere gezondheidszorg niet in 
zijn plannen, hoewel de helft van de bevolking ervan afhankelijk was.1071 
  De zelfverrijking, vriendjespolitiek en liberalisering kwam volgens Galbraith ook tot 
uiting in de samenstelling van het team dat Paul Bremer III, die in mei 2003 was 
aangesteld als bewindvoerder van de door de Amerikanen ingestelde Coalition Provisional 
Authority (CPA) ter zijde stond bij zijn werkzaamheden. Zo nam Bremer al vrij snel 
afscheid van de beroepsdiplomaten die zijn voorganger Jay Garner bijeen had gebracht. 
Deze werden „gemarginaliseerd of aangemoedigd te vertrekken.‟1072 Conservatieve 
commentatoren pochten met het feit dat zo veel rechtse Amerikanen naar Irak gingen. 
Galbraith schets echter een heel wat minder idealistisch beeld. Hij schrijft dat 
“werknemers van de CPA profiteerden van een buitengewoon royale salariëring. (…) 
De laagst betaalde Amerikaanse stafleden van de CPA verdienden 6.000 dollar per 
maand.” Volgens Galbraith was dit ook “verreweg de belangrijkste reden dat men naar 
Irak ging.”1073 Men kreeg de baantjes niet op basis van kwaliteit maar deze werden 
toegewezen aan politieke vrienden. 
  De hoge salarissen zetten kwaad bloed bij de Irakezen. Daar kwam bij dat terwijl zestig 
dagen na de val van Bagdad nog steeds het vuil niet werd opgehaald en het de doorsnee 
bevolking aan iedere vorm van basisvoorzieningen, zoals gas, water, elektra en vooral 
ook veiligheid ontbrak, de Amerikaanse diplomaten en troepen voorzien werden van 
iedere mogelijke materiële welvaart denkbaar.1074 
 
Meerdere auteurs, zoals Naomi Klein en Pratab Chatterjee, laten zien hoe de 
privatisering had ook tot gevolg dat de opbouw van het land werd overgelaten aan 
private constructors. Het gevolg was dat bedrijven als Halliburton en Bechtel ongeveer een 
blanco volmacht kregen om dit werk uit te voeren. Controle op de budgetten noch op 
de uitvoering van het werk was er nauwelijks. Van de beloofde werderopbouw kwam 
dan ook niet veel terecht1075 
  Thomas Ricks beschrijft hoe eveneens de bevoorrading van het eigen leger uit handen 
werd gegeven aan private ondernemingen. Verreweg de belangrijkste hiervan was 
wederom Halliburton. Het achterliggende idee was dat het de soldaten in Irak in ieder 
geval aan niets zou ontbreken. Een van de grote problemen daarbij was de toevoer van 

                                         
1071 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 149. 
1072 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 147. 
1073 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 147. 
1074 Zie voor de schrijnende tegenstellingen voor de luxe in de zogeheten Green Zone en het ontbreken van iedere vorm van 
basisvoorziening in Bagdad in Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City. Chandrasekaran beschrijft bijvoorbeeld hoe 
in de Green Zone letterlijk alles, zoals zelfs het water waarin de hot dogs werden gekookt, werd ingevlogen en het aan niets 
ontbrak. Tegelijkertijd duurde het maanden voor de watervoorziening in Bagdad weer op orde was. 
1075 Zie voor deze blanco cheque die aan Halliburton werd gegeven onder andere in Klein, De shock-doctrine. Zie eveneens in 
Chatterjee, Pratap (2004) Iraq, Inc.: A Profitable Occupation. New York: Seven Stories Press. 
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die schier eindeloze hoeveelheid voorraden die nodig was om de legerkampen van alle 
gemakken te voorzien. Zo schrijft Ricks dat de doelstelling om de legereenheden te 
bevoorraden “from gasoline to ice cream required a constant stream of convoys. Every 
day roughly eight hundred trucks healed north from Kuwait to supply the U.S. military 
effort.”1076 Deze convooien werden weer beschermd door particulieren 
beveiligingsbedrijven zoals het beruchte Blackwater. Chris Hedges en Laila Al-Arian 
beschrijven in hun boek Collateral Damage hoe deze convooien letterlijk door het land 
heen denderden en daarbij grote aantallen burgerslachtoffers maakten.1077 

 

 

7.3.2 Universalisme 

 
Universalistische waarden staan, zoals we eerder gezien hebben, voor een onwrikbaar 
geloof in het goede van de eigen uitgangspunten. De consequenties van de 
universalistische uitgangspunten kunnen niet worden onderschat. In iedere fase van het 
strategische besluitvormingsproces tijdens de War on terror was de invloed van 
universalistische waarden merkbaar. 
  Het eerste punt dat we moeten maken als we de invloed van universalisme bekijken op 
het strategische besluitvormingsproces is dat deze culturele kerndimensie niet plotseling 
manifest werd tijdens de War on terror. In de verschillende doctrines van Amerikaans 
buitenlandsbeleid is het onwrikbare geloof in de morele suprematie van de eigen 
uitgangspunten altijd een onlosmakelijk onderdeel geweest. 
  In termen van culturele identiteit is er echter wel een verschil opgetreden in zowel de 
visie op de rechten en de plichten die de Verenigde Staten hebben, als bij de 
formulering, de planning en de uitvoering van het beleid: in al deze gevallen zijn de 
universalistische uitgangspunten gaandeweg een steeds actievere rol gaan spelen. 
  Madeleine Albright, minister van Buitenlandse Zaken onder president Clinton, geeft in 
haar boek De Macht en de Almacht aan hoe zij aankijkt tegen de invulling van de 
universalistische uitgangspunten in het beleid van president George W. Bush. Albright 
stelt dat “het probleem is natuurlijk niet dat de regering-Bush leiderschap wil uitoefenen 
op morele gronden; dat heeft bijna elke regering geprobeerd. Het probleem is dat de 
retoriek te veel lijkt op het rechtvaardigen van het Amerikaanse beleid in expliciete, 
religieuze termen. (…) Hoewel het misschien de tweede natuur is van Bush om over de 
strijd tegen het terrorisme te spreken als over de strijd tussen goed en kwaad moeten we 
ons afvragen of het wel zo zwart-wit ligt. Als Al Qaida geen kwaad is, wat dan wel? 
Maar wie is volkomen goed? Als trotse Amerikaanse moet zelfs ik bekennen dat de 
eerlijkheid ons gebiedt te zeggen: wij niet. Onze leiders mogen dan wel de beste 
bedoelingen hebben, maar of we het terrorisme bestrijden of andere doelen nastreven, 

                                         
1076 Ricks, Fiasco, p. 256. 
1077 Hedges, Chris and Al-Arian, Laila (2008) Collateral Damage: America´s War Against Iraqi Civilians. New York: Nation 
Books, pp. 2-28. 
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onze motieven zijn vaak niet zuiver, onze plannen zijn niet volmaakt, onze informatie is 
onvolledig en onze daden zijn onvolkomen door verzuim of overdrijving.”1078 
 
Een interessante punt bij het idee dat bepaalde waarden universele geldigheid hebben, is 
dat dit vaste geloof in de juistheid van het eigen waardestelsel ook grensoverschrijdend 
kan optreden. Het meest duidelijk kwam dit naar voren in de gedeelde waarden die de 
Amerikanen en de Britten hadden bij het formuleren, plannen en uitvoeren van het 
strategische beleid tijdens de War on terror. 
 
Dit uitgangspunt van de „special relationship‟ tussen de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië wordt in de literatuur genoemd als een belangrijke reden voor de meegaande 
houding die de Britse premier Tony Blair had ten tijde van de besluitvorming over het 
voeren van een oorlog tegen Irak in 2003. Zo schrijft Ronald Wright dat “Blair is the 
one I find hardest to understand. (…) The kindest assumption one can make is that 
Tony Blair thought he was talking to the America of Franklin Roosevelt, unaware that 
the heirs of Joseph McCarthy had taken charge. Perhaps like many Britons, he 
harboured the naïve idea that America is not really a foreign country – just a bigger, 
richer England.”1079

 

  David Harvey geeft aan hoe de verschillen in invulling van de universalistische 
uitgangspunten zijn terug te voeren op veranderingen in de dominante politieke cultuur 
in de Verenigde Staten. Harvey schrijft dat “the fortuitous election of George W. Bush, 
a born again Christian, to the US presidency brought a neoconservative group of 
thinkers close to power. (…) Its primary objective is the establishment of and respect 
for order, both internally and upon the world stage. This implies strong leadership at 
the top and unwavering loyalty at the base, coupled with a hierarchy of power that is 
both secure and clear.”1080  
  Het veelvuldig gebruik maken van religieuze citaten was een van de manieren waarop 
president George W. Bush aansluiting zocht bij het universalistische denken van zijn 
achterban. De tekstschrijvers van Bush doorspekten zijn redevoeringen voortdurend 
met referenties aan Bijbelteksten en psalmen om op die manier de kiezers te paaien met 
duidelijke herkenbare symboliek en gedeelde waarden en normen. Zo maakte Bush in 
zijn eerste toespraak na de aanslagen van 11 september direct duidelijk dat “terrorism 
against our great nation will not stand.” De Verenigde Staten is daarbij niet zomaar een 
„great nation,‟ maar „a great nation under God‟ en er bestaat geen twijfel over aan welke 
zijde God staat.1081 Bush citeerde bij zijn tweede televisie-optreden, de dag na de 
aanslagen van 11 september, in zijn toespraak psalm 23: “Al gaat mijn weg door een 
donker dal, ik ben niet bang, omdat U bij me bent.”1082 

                                         
1078 Albright, Madeleine (2006) De macht en de almacht: Over Amerika, God en de toestand van de wereld. Amsterdam: Uitgeverij 
Anthos, p. 152-153. 
1079 In Wright, What is America?, p. 213. 
1080 Harvey, The New Imperialism, p. 190. 
1081 Zie voor de volledige tekst van deze redevoering in Silberstein, War of Words, p. 18. 
1082 Die voortdurende toespelingen op Bijbel-teksten werden Bush vooral ingefluisterd door zijn tekstschrijver Michael 
Gerson. Gerson was afgestudeerd aan Wheaton College, ook wel het Harvard voor christenen genoemd, en was goed op 
de hoogte van Bijbelteksten en theologische kwesties. Zie voor Gerson en zijn invloed op de speeches van Bush onder 
andere in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 136-142. Zie ook Woodward, Staat van ontkenning, p. 341. Zie eveneens Gerson, 
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  Op zich is het refereren aan Bijbel-teksten natuurlijk niet nieuw in de Amerikaanse 
politieke traditie. Waar Bush echter in afweek van zijn voorgangers was dat hij veel meer 
tegemoet kwam aan de retoriek van de evangelisten en de fundamentalisten dan 
voorheen het geval was geweest. 
  Weisberg stelt over deze ontwikkeling: “We zien een accentverschuiving in Bush‟s 
theologie – van de methodistische leer van de „persoonlijke transformatie‟ naar een 
calvinistisch „goddelijk plan,‟ bedacht door een almachtige God voor het land en 
zichzelf. 
  Anderen meenden de eschatologie van het einde der tijden te herkennen, geleend van 
de beweging van Christian Dominion, of van het orgiastische The Rapture uit de 
romanreeks van de christelijke schrijver Tim LaHaye.”1083 
  James McEnteer stelt dat het refereren aan de Bijbel in de teksten van president 
George W. Bush niet gezien moet worden als “conciliatory” of verzoeningsgezind, maar 
als “tough.” Hier zien we ook het verschil tussen de manier waarop veel christenen van 
de traditionele gemeenschappen, zoals presbyterianen, tegen de oorlog aankeken 
vergeleken met de houding van de evangelistische christenen: terwijl van de eerste groep 
een groot aantal dominees zich tegen de oorlog keerde, steunden 80 procent van de 
evangelistische religieuze voorgangers de oorlog.1084 
  Bush refereerde zelf herhaaldelijk aan christelijke universele waarden als drijfveer 
achter zijn persoonlijke doelstellingen. Tijdens een bijeenkomst met leiders uit het 
Midden-Oosten schijnt hij tot grote ontsteltenis van de andere regeringsleiders tegen de 
Palestijnse president Abbas verteld te hebben dat het motief voor zijn handelen is dat 
“God told me to strike at al Qaeda and I struck them, and then he instructed me to 
strike at Saddam, which I did.”1085 
  In Europa werd in veel gevallen kritisch gereageerd op de retorische uitlatingen van 
Bush die moesten dienen als legitimering voor het handelen. De christelijke 
zendingsdrang waar de Amerikaanse president aan refereert wordt in Europa niet 
herkend of niet gedeeld. Voor de evangelistische achterban van Bush en zijn 
Republikeinse partij zijn deze waarden echter self-evident en boven iedere twijfel 
verheven. 

 

                                                                                                                                      
Michael J. (2008) Heroic Conservatism: Why Republicans Need to Embrace America‟s Ideals (And Why They Deserve to Fail If They 
Don‟t). New York: Harper Collins. 
1083 Weisberg, De Bush Tragedie, pp. 138-139. 
1084 McEnteer, Deep In the Heart, p. 235. De vraag hoe oprecht Bush is in zijn religieuze beleving is moeilijk te 
beantwoorden. Wat volgens de meeste critici zeker is, is dat Bush zijn vermeende religiositeit heeft uitgebuit om goed te 
scoren bij zijn christelijke achterban. Typerend hiervoor is het veel vertelde verhaal over de invloed van Billy Graham bij de 
bekering van Bush tot born again Christian. Volgens Bush ging daar een diepgaand gesprek tijdens een lange wandeling over 
het strand aan vooraf. Weisberg wijst er op dat Graham zich in eerste instantie niets van het gesprek kon herinneren en dat 
er bovendien geen strand is bij het landhuis van de familie Bush, in Kennebunkport in de staat Maine, waar de ontmoeting 
plaats had gevonden. De christelijke symboliek waaraan Bush in relatie tot zijn bekering refereert, zoals de lange wandeling, 
het planten van een mosterdzaadje en meer van zulke toespelingen, zijn volgens Weisberg achteraf zorgvuldig aan het 
verhaal toegevoegd. Zie in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 105-108. Hilarisch is bijna de manier waarop Karl Rove in de 
begintijd van de regeringsperiode van Bush uitriep: “Laat me godverdomme een religieus getint initiatief zien.” Geciteerd in 
Weisberg, De Bush tragedie, p. 134. Voor andere boeken over de vermeende religiositeit van Bush, zie onder andere 
Mansfield, Stephen (2003) The Faith of George W. Bush. New York: Jeremy. P. Tarcher. 
1085 Zie onder andere in Alterman, The Book on Bush, p. 301. Bush had eerder al aangegeven dat „God hem had opgedragen 
om president van de Verenigde Staten te worden. Zie hiervoor onder andere in Weisberg, De Bush tragedie, p. 137. 
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In het evangelistische christelijke geloof staat de eigen waarheid en interpretatie van de 
werkelijkheid voorop. De keerzijde van het rotsvaste vertrouwen in het eigen gelijk is 
dat er naast het goede van de eigen uitgangpunten ook het slechte van andermans 
uitgangspunten is. De consequentie hiervan is duidelijk in de uitspraken van Bush. „Wie 
niet voor mij is, is tegen mij,‟ is het leidende beginsel. Een gulden middenweg bestaat 
niet. Of zoals Frum en Perle het zeggen: “There is no middle way for Americans; its 
victory or Holocaust.” 1086 
  Dit „us against them‟-thema werd op een wel heel pragmatische manier verwoord door 
Donald Rumsfeld. In oktober 2001 zei Rumsfeld: “we have two choices. Either we 
change the way we live, or we must change the way they live. We choose the latter.”1087 
  Geheel in lijn met de christelijke gedachtewereld kwam Michael Gerson, de 
belangrijkste speechschrijver van de president, met de opdracht aan David Frum om het 
regiem van Saddam neer t zetten in een Bijbelse vergelijking. Dit resulteerde in de 
vondst Axis of Evil om de vermeende schurkenstaten Irak, Iran, Syrië en Noord-Korea 
te kwalificeren.1088 
  Sandra Silberstein geeft in haar studie War of Words aan dat deze terminologie niet 
toevallig een Bijbelse betekenis heeft.1089 Bush wist met zijn referenties aan de Bijbel de 
juiste snaar te raken bij zijn achterban. Referenties aan een „Goddelijke missie‟ - en „de 
steun die God aan de Verenigde Staten verleent in haar strijd tegen het kwaad‟ - 
fungeerden dan ook prima als legitimering voor de strategie tijdens de War on terror. 
  Op 14 september 2003 hield Bush een redevoering in de kathedraal van New York. 
Hij werd daarbij geflankeerd door Billy Graham, een kardinaal, een rabbijn, een iman, 
de nog levende vier oud-presidenten en vele congresleden. David Ray Griffin stelt dat 
voor de eerste keer in de geschiedenis “de Amerikaanse president vanuit een kathedraal 
de oorlog verklaart en daarbij Gods zegening vraagt.” Deze actie had volgens Griffin 
drie consequenties. In de eerste plaats “liet Bush zien dat deze oorlog er een was van 
„Goed tegen Kwaad‟ en dat het duidelijk was aan welke kant God stond.” In de tweede 
plaats, zo stelt Griffin, “maakte de regering haar lezing van de gebeurtenissen tot 
onderdeel van haar religie. En in de derde plaats betekende dit dat iedere kritiek op de 
officiële verklaring niet alleen als onpatriottisch maar ook als heiligschennis gezien 
moest worden.”1090 
  Typerend voor de invulling van de universalistische waarden van christelijk rechts is 
ook hoe over de islam werd gesproken. Waar Bush zich soms nog inhield of zijn 
woorden inslikte, zoals toen hij „de strijd tegen het kwaad‟ vergeleek met een „nieuwe 
kruistocht,‟ wierpen sommige van zijn medewerkers alle schroom van zich af. 
  Generaal William Boykin gaf tijdens een bijeenkomst van de christelijk evangelistische 
Good Shepard Community Church in Oregon in oktober 2003 in zijn speech aan welke taak 

                                         
1086 Frum, An End to Evil, p. 7. 
1087 Geciteerd in Bacevich, The Limits of Power, p. 58. 
1088 Het bleef lang onduidelijk van wie de frase Axis of Evil afkomstig was. Zowel Bush, Gerson als Frum werden als de 
orginele auteurs aangeduid. Frum zelf claimde de term uiteindelijk. Frum schrijft : “Gerson wanted to use the theological 
language that Bush had made his own since Sept. 11.” Zie in Frum, David (2003) The Right Man: The Surprise Presidency of 
George W. Bush, An Inside Account. New York: Random House. 
1089 Silberstein, War of Words. 
1090 Zie in Griffin, 11 September, p. 17. 
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God aan Bush had gegeven. Met duidelijke referenties aan Bijbel-teksten stelde Boykin 
dat “now ask yourself this: why is this man in the White House? (…) I tell you this 
morning he is in the White House because (…) God put him there to lead not only this 
nation but to lead the world, in such a time like this.”1091 Boykin liet er ook geen twijfel 
over bestaan tegen wie de strijd geleverd werd: “The enemy is a guy called Satan (…) 
Satan wants to destroy this nation (…) and he wants to destroy us as a Christian army. 
I‟m here on a recruiting trip. I‟m hear asking you to join this army.” Boykin sloot zijn 
speech af met een foto van een geknielde Amerikaanse soldaat die gedoopt wordt. Dit is 
volgens Boykin “one of the greatest photographs to come out of the war.”1092 
  Alterman stelt dat Boykin het Amerikaanse leger gelijk stelt aan dat van Jesus en 
duidelijk wil maken dat de strijd niet alleen tegen Al Qaida is, maar tegen alle moslims. 
Hij legt dat er in zijn speech nog eens bovenop door te stellen dat “I knew that my God 
was a real God, and his was an idol.”1093 
  Het denken in goed versus kwaad komt overduidelijk naar voren in de manier waarop 
men naar de vijand kijkt. Deze heeft in de christelijke traditie binnen de Verenigde 
Staten zoals eerder aangetoond „no motivation, no history or rationale.‟  1094 
  De consequentie van het universalisme is het idee dat in naam van het „goede‟ alles 
geoorloofd is. Om het goede te dienen en de waarheid boven water te krijgen is 
martelen een maar al te vaak toegepast en geaccepteerd middel. Deze schijnbaar 
paradoxale koppeling tussen universalisme en martelen wordt gemaakt door de 
antropoloog Hans Feddema, die universalisten omschrijft als utopisten. Feddema haalt 
daarbij Larry Wilkerson aan, stafchef van Colin Powell. Wilkerson sprak in een 
interview begin mei 2004, waarbij hij er van uitging anoniem te blijven, zijn afschuw 
over het uitgangspunt van utopisten dat het hogere doel altijd de middelen 
rechtvaardigt. Hij kwalificeerde Paul Wolfowitz en Richard Perle als „rechtse utopisten‟ 
en stelde hen op één lijn met Lenin.1095 
  Walter Russell Mead stelt dat deze uitwassen van universalisme een prominente rol 
spelen in de Amerikaanse militaire geschiedenis: Het bloedbad bij Wounded Knee, de 
moordpartijen in het dorp My Lai in Vietnam en de excessen in de Abu Ghraib-
gevangenis zijn volgens Mead onderdeel van hetzelfde patroon.1096 Op zich zijn uitingen 
van wreedheid natuurlijk inherent aan het voeren van oorlog en zeker niet alleen 
voorbehouden aan Amerikaanse soldaten. Toch is de behandeling van de van terrorisme 
verdachte gevangenen tijdens de War on terror op twee manieren een breuk met het 
verleden. 
  In de eerste plaats was er de grondhouding bij de politieke achterban van de zittende 
president dat deze manier van verhoren te legitimeren was. De evangelisten verkeerden 
in de stellige overtuiging dat de aanslagen op de Twin Towers het werk van de Duivel 

                                         
1091 Geciteerd in Kaplan, With God on Their Side, p. 21. De zinsnede „in a time like this‟ komt daarbij, zo stelt Kaplan, 
letterlijk uit de Bijbel. 
1092 Kaplan, With God on Their Side, p. 21. 
1093 Boykin, geciteerd in Alterman, The Book on Bush, p. 332. 
1094 Sardar, American Dream, p. 42. 
1095 Het Parool, 11-5-2004. 
1096 Zie in Mead, Special Providence, pp. 218-223. De nadruk op dit soort patronen in de manier van handelen van de 
Amerikanen komt ook naar voren bij Wright, What is America? 
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waren geweest.1097 De goddeloze slechten kennen geen rechten en martelen was 
toegestaan. 
  De tweede uitzondering was dat deze behandeling van de gevangenen tot in de 
hoogste echelons van de regering werd gesanctioneerd en bestaande verdragen die zich 
tegen martelen uitspraken als niet geldend terzijde werden geschoven.1098 
  Kenmerkend voor de invulling van de universalistische uitgangspunten door de 
Verenigde Staten is niet alleen de starheid waarmee men aan het eigen gelijk vasthoudt, 
maar ook de inconsequentie van de toepassing van de als universeel geldende waarden. 
Zo is het niet te verdedigen waarom Irak wel tot „het Rijk van het Kwaad‟ behoorde - 
en op basis daarvan de omverwerping van het regime van Saddam gerechtvaardigd was 
- terwijl andere landen met een minstens even slechte staat van dienst, zoals 
bijvoorbeeld Soedan en Kongo, ongemoeid werden gelaten. Ten aanzien van het leed 
van onschuldige slachtoffers wordt eveneens vaak met twee maten gemeten. Een dode 
uit Afghanistan of Irak heeft dan een heel andere betekenis dan een eigen slachtoffer. 
  De cynische consequentie hiervan is goed te zien in uitspraken van Bush en zijn naaste 
regeringsfunctionarissen. Zo stapte minister van Defensie Ronald Rumsfeld makkelijk 
heen over de burgerslachtoffers in Irak, die hij afdeed als collateral damage. De aan de 
eigen bevolking toegekende gevoelens van verdriet worden aan de Iraakse bevolking 
eveneens onthouden. Veiligheidsadviseur Richard Perle wist bijvoorbeeld te melden dat 
„Irakezen nu eenmaal op een andere manier aankijken tegen de gevolgen van geweld.‟1099 
  Terwijl de Amerikanen met hun eigen uitingen van kunst en cultuur zeer zorgvuldig 
omgaan lieten ze tijdens de nasleep van de oorlog in Irak zien geen oog te hebben voor 
het culturele erfgoed van het land. Zo beschrijft de beroepsdiplomaat Peter Galbraith in 
zijn boek Het Einde van Irak uitgebreid de plundering en verwoesting van het Iraaks 
Nationaal Museum in Bagdad op 11 april 2003, vlak na de val van de stad. In dit 
museum bevond zich een van de belangrijkste archeologische collecties ter wereld. 
Letterlijk duizenden artefacten gingen bij de plundering verloren. Onderdelen van de 
Amerikaanse strijdkrachten, die op nog geen honderd meter van het museum gelegerd 
waren, weigerden in te grijpen. Eenzelfde lot was eveneens de collecties van de 
Nationale Bibliotheek en het Museum van Schone Kunsten beschoren. Ook hier 
werden in sommige gevallen eeuwenoude en unieke werken vernield of gestolen. 
Onderminister van Defensie Paul Wolfowitz bagatelliseerde de plundering; zijn baas 
Rumsfeld gaf aan hoe hij tegen de cultuur van Irak aan keek door de verwoeste collectie 
af te doen als een „zootje.‟1100 

                                         
1097 Micklethwait, The Right Nation, p. 214. 
1098 Zie voor de toepassing van martelen en de goedkeuring die daaraan werd verleend door de hoogste top van de 
Amerikaanse regering, inclusief president George W. Bush in Abu Ghraib en Guantánamo-bay vooral in Mayer, The Dark 
Side en in Hersh, (2004) Bevel van Hogerhand: De Weg van 11 September tot het Abu Ghraib-Schandaal. Amsterdam: De Bezige Bij, 
pp. 22-93. Zie voor de manier waarop de regering-Bush ook alle door de Verenigde Staten zelf ondertekende internationale 
verdragen die zich tegen martelen uitspreken op basis van nieuwe eigen juridische interpretaties terzijde schoven vooral in 
Sands, Philippe (2006) Lawless World: The Whistle-Blowing Account of How Bush and Blair are Taking the Law in Their Own Hands. 
London: Penguin Books, pp. 205-223. 
1099 Micklethwait, The Right Nation, p. 238. 
1100 Galbraith, Peter W. (2006) Het einde van Irak: Hoe Amerikaanse incompetentie een oorlog zonder einde teweegbracht. Amsterdam: 
De Bezige Bij, pp. 129-131. 
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  Verder werd de invulling van het universele principe dat democratische beginselen 
moesten worden gerespecteerd - en dat de Iraakse bevolking haar eigen land moest 
opbouwen - met voeten getreden als dit uitgangspunt in strijd was met de belangen van 
de Verenigde Staten. Zo had Paul Bremer grote probleem met de verkiezingen die 
direct na de oorlog in steden over het hele land werden gehouden. Hij verklaarde al in 
juni 2003 dat dit hele proces van spontane democratisering moest worden stopgezet. 
Het nieuwe plan was vervolgens dat lokale leiders door de bezettingsmacht zouden 
worden benoemd. De verantwoordelijkheid hiervoor kwam te rusten op de schouders 
van de leidinggevende mariniers ter plekke. Dit zette op verschillende manieren kwaad 
bloed. Allereerst werden bestaande relaties en het prestige van stamoudsten en 
geestelijke leiders op deze manier geschoffeerd en verder, wat het nog erger maakte, 
stelden de mariniers in sommige gevallen mensen aan die in de tijd van Saddam letterlijk 
bloed aan hun handen hadden gehad. 
  Ten slotte was het door de ingestelde procedure, waarbij de Amerikaanse legerleiding 
de voordrachten voor plaatselijke leiders als burgemeesters regelde, voor de Irakese 
bevolking duidelijk dat ze een bezet land waren waarbij hun eigen wensen ondergeschikt 
waren aan die van de „bevrijder.‟1101 
 
De universalistische houding die zich uitte in onkunde, bewust gecultiveerd onbegrip en 
ieder gebrek aan respect voor hoe de Iraakse bevolking dacht en deed, kwam naar voren 
in meerdere aspecten van de uitvoering van het beleid door de gewone soldaten die 
dienst deden in Irak. 
  Allereerst merken Chris Hedges en Laila Al-Arian in hun boek Collateral Damage op dat 
in algemene termen “the American troops in Iraq struggle with severe handicaps. 
Almost none speak or read Arabic. They have little or no cultural, linguistic, social, or 
historical understanding of the country they control. Stereotypes about Islam and Arabs 
solidify quickly into a crude racism, especially in the confines of the military and on the 
dangerous streets of Iraq.”1102 
  De soldaten hadden nauwelijks enige training op het gebied van het omgaan met de 
Irakese cultuur. Hedges en Al-Arian geven aan dat soldaten voor hun kennis van het 
land en de situatie waarin ze terecht kwamen afhankelijk waren van een handboek met 
de titel A Country Handbook: A Field-Ready Reference Publication. In dit handboek stonden 
plaatjes van hoe Irakese soldaten en hun militaire voertuigen eruit zagen. Verder 
stonden in het boek de Arabische getallen van 1 tot 20 en een paar bladzijden met 
„praktische zinnen‟ zoals „I am tired‟ en „I am lost‟ aangevuld met woorden als 
„ammunition‟, „aircraft‟, „battleship‟ tot aan „submachine gun‟ en „taxi‟. 
  Hedges en Al-Arian laten zien dat als er al culturele trainingen werden gehouden deze 
gewoonlijk tussen een half uur en twee uur in beslag namen. In die tijd werden een 
aantal „standaard do‟s and don‟ts behandeld,‟ zoals „dat je Arabieren niet de linkerhand 
moest schudden.‟ Enige verdere kennis over de verschillende etnische groeperingen, het 

                                         
1101 Zie hiervoor in Gordon, Michael R and Trainor, Bernard E. (2006) Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation 
of Iraq. New York: Pantheon Books, p. 490. 
1102 Hedges, Collateral Damage, p. 88. 
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tribale karakter van de samenleving of de verschillen binnen de islamitische godsdienst 
tussen de soennieten en de sjiiten ontbrak volledig. 
  De denigrerende ideeën over moslims en vooral het uitgangspunt dat alle moslims 
over een kam moeten worden geschoren, komt eveneens duidelijk naar voren in het 
taalgebruik van de soldaten ter velde. Het taalgebruik van Amerikaanse soldaten en hun 
officieren ten opzichte van de Irakezen getuigt op iedere manier van gebrek aan respect, 
volslagen gevoelloosheid voor het lijden van gewone onschuldige burgers en eveneens 
van regelrecht racisme. Zo laten Hedges en Al-Arian zien hoe alle Irakezen door de 
soldaten haji en dan stelselmatig met als verdere aanduiding fucking haji werden 
genoemd. Het denigrerende taalgebruik was niet voorbehouden aan de gewone soldaten. 
Zo vertelt een soldaat dat “higher-ups used it too. If your leader calls that person „haji‟ 
constantly, you‟re just going to use it also. It‟s just something that floats around the 
camps.”1103 
  Op andere operationele niveaus ontstonden eveneens grote problemen door culturele 
misinterpretaties, het algemene gebrek aan kennis over het land en de ongevoeligheid 
voor afwijkende culturele waarden. Zo levert het boek Imperial Life in the Emerald City 
van Rajiv Chandrasekaran een schokkende kijk op de manier waarop de Amerikanen 
hun eigen als superieur geachte levensstijl opdrongen aan de Irakese bevolking. 
Chandrasekaran beschrijft bijvoorbeeld hoe het toeging in de lunchroom van de 
zogeheten Green Zone in Bagdad waar de Coalition Provisional Authority was gevestigd: 
“You could dine at the cafeteria in the Republican Palace for six month and never eat 
hummus, flatbread, or a lamb kebab. The fare was always American, often with a 
Southern flavor. A buffet featured grits, cornbread, and a bottomless barrel of pork: 
sausages for breakfast, hot dogs for lunch, pork chops for dinner. There were bacon 
cheeseburgers, grilled-cheese-and bacon sandwiches, and bacon omelets. Hundreds of 
Iraqi secretaries and translators who worked for the occupation authority had to eat in 
the dinning room. Most of them were Muslims, and many were offended by the 
presence of pork. But the American contractors running the kitchen kept serving it.”1104 
  Waar de beschrijvingen van Chandrasekaran nog kunnen worden afgedaan met de 
kwalificatie lompigheid, ligt dit anders met het inzicht dat Hedges en Al-Arian geven 
over de culturele onkunde en het respectloos optreden van de Amerikaanse soldaten in 
het veld. Zo beschrijven Hedges en Al-Arian uitgebreid de problemen bij checkpoints. 
Amerikanen en Irakezen geven bijvoorbeeld een andere betekenis aan simpele 
handgebaren. Waar de opgeheven hand in de Amerikaanse interpretatie staat voor een 
stopteken, zagen de Irakezen dit juist als een teken om door te rijden of te naderen. 
  Ook werden veel Irakezen gevangen genomen omdat zij bij het doorzoeken van hun 
auto‟s grote geldbedragen bij zich hadden. De Amerikanen hadden geen enkele kennis 

                                         
1103 Een haji is in de islamitische gemeenschap juist een ere-term voor een gelovige die de pelgrimstocht naar Mekka heeft 
volbracht. Haji wordt ook gebruikt voor benamingen als „haji music‟, „haji food‟ en „haji homes‟. Andere namen waarmee de 
Irakese bevolking werden aangesproken zoals „Jihad Johnny‟ „camel jockeys‟ of „sand nigger‟ geven allemaal uiting aan het gebrek 
aan respect dat de Amerikaanse soldaten in algemene termen hebben voor de Irakese bevolking. Zie in Hedges, Collateral 
Damage, pp. 94-95. 
1104 Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City. 
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over de enorme geldontwaarding die het land in haar greep had waardoor “if you sold a 
cow, you literally got a hay-bale size of Iraqi cash.”1105 
  De onkunde en ongevoeligheid ten aanzien van het afwijkende culturele waardestelsel 
van de Irakezen komt ook naar voren in de manier waarop de Amerikaanse soldaten 
over de burgerslachtoffers praten. Zo laten Hedges en Al-Arain zien hoe soldaten en 
officieren een incident bij een checkpoint interpreteren: “This unit sets up a traffic 
control point, and this eighteen-year old kid is on top of an armored Humvee with a 
.50-caliber machine gun a (...) and this car speeds at him pretty quick and he makes a 
split second decision that that´s a suicide bomber, and he presses the butterfly trigger 
and puts two hundred rounds in less than a minute into this vehicle. It killed the 
mother, a father, and two kids. The boy was aged four and the daughter was aged three. 
And they briefed this to the general (…) and they briefed it gruesome. I mean they had 
pictures. They briefed it to him. And this colonel turns around to this full division staff 
and says, „if these fucking hajis learned to drive, this shit wouldn‟t happen.”1106 
  Gezien de houding ten aanzien van geweld tegen burgers is het niet verwonderlijk dat 
“most checkpoint incidents went unreported. The civilians killed were not offically 
recorded.”1107 De Amerikanen namen ook nooit enige schuld op zich voor de 
burgerslachtoffer die gemaakt werden en zelden werden soldaten noch hun 
bevelvoerende officieren ter verantwoording geroepen. De enige manier waarop de 
Amerikanen blijk gaven van hun betrokkenheid was door het betalen van „condolence 
payment‟ of „solatia‟. Volgens een rapport uit mei 2007 van de Government Accountability 
Office betaalde het ministerie van Defensie tussen 2003 en 2006 ongeveer 31 miljoen 
dollar aan burgers in Irak en Afghanistan. Volgens het rapport werd voor een gedode 
burger 2.500 dollar uitbetaald, een zwaar gewonde stond in de boeken voor 1.500 dollar 
en een burger met een lichte verwonding kon rekenen op een tegemoetkoming van 
rond de 200 dollar.1108 
  Een andere manier waarop de onkunde, het onbegrip en het gebrek aan respect voor 
de culturele waarden van de Iraakse bevolking in de operationele uitvoering van het 
beleid naar voren kwamen, was op de manier waarop de Amerikanen met het begrip 
ruimte omgingen. Eén van de grote contrasten tussen de Arabische en de Westerse 
cultuur is namelijk die van het omgaan met fysieke ruimte, life space; een verschil 
beschreven door onder andere Edward T. Hall.1109 Hall geeft aan dat het idee van 
persoonlijke afstand in een publieke ruimte de Arabieren vreemd is. Voor een niet-
voorbereide Amerikaanse soldaat wordt een Irakese menigte al snel opdringerig en 
intimiderend, met alle gevolgen van dien. 
  Chris Hedges en Laila Al-Arian geven concreet aan waar zo‟n misinterpretatie van 
ruimte, gecombineerd met een etnocentrisch wereldbeeld waarin de vijand „nameless 
and faceless‟ wordt, toe leidt. Zo schrijven zij dat “troops, when they battle insurgent 
forces, as in Iraq (…) are placed in „atrocity-producing situations.‟ Being surrounded by 

                                         
1105 Hedges, Collateral Damage, p. 77. 
1106 Hedges, Collateral Damage, pp. xiv-xv. 
1107 Hedges, Collateral Damage, p. 44. 
1108 Hedges, Collateral Damage, pp. 44-45. 
1109 Hall, The Hidden Dimension, pp. 154-157. 
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a hostile population makes simple acts as going to a store to buy a Coke dangerous. The 
fear and stress pushes troops to view everyone around them as the enemy. The hostility 
is compounded when the real enemy, as in Iraq, is elusive, shadowy, and hard to find. 
The rage soldiers feel after a roadside bomb explodes, killing or maiming their 
comrades, is one that is easily directed over time to innocent civilians, who are seen to 
support the insurgents. Civilians and combatants, in the eyes of the beleaguered troops, 
merge into one entity. These civilians (…) are easily turned into abstractions of hate. 
They are dismissed as less than human. It is a short psychological leap but a massive 
moral leap. It is a leap from killing - the shooting of someone who has the capacity to 
do you harm - to murder. The war in Iraq is now primarily about murder. There is very 
little killing.”1110 
  In tegenstelling tot de interpretatie over het gebruik van de publieke ruimte is het eigen 
huis echter wel uitgesproken privé. Binnendringen in de huiselijke sfeer wordt als zeer 
grof ervaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat het huis meestal het domein is van de 
vrouw. Bij huiszoekingen gebruikten de Amerikaanse troepen honden – die zeer laag in 
aanzien staan. Zij fouilleerden vrouwen, vaak nog met de verfoeide linkerhand (wat 
overigens niet verwonderlijk is want ze moeten het wapen vasthouden in de rechter). 
Het lijken kleine details, maar deze maken in de ogen van de Irakezen het grote verschil 
tussen een bevrijder en een bezetter. 
  Hedges en El-Arian laten een dienstdoend soldaat aan het woord om aan te geven hoe 
het er bij huiszoekingen aan toeging: “Raids (…) usually take place between midnight 
and 5 a.m. (… ) Raids are designed to seal off a street, a neighborhood, or a village and 
allow soldiers or Marines to go house to house. (…) Troops can conduct hundreds of 
raids during a tour in Iraq. Tens of thousands of Iraqi families have endured the 
procedure. (…) Troops often in Kevlar helmets and flak vests with grenade launchers 
mounted on their weapons, kick down house doors. (…) you run in. And if there‟s 
lights you turn them on (…) If not, you‟ve got flashlights (…) You go up the stairs. You 
grab the man of the house. You rip him out of bed in front of his wife. You put him up 
against the wall. (…) Specialists will run into the other rooms and grab the family, and 
you‟ll group them all together. Then you make sure there are no weapons or anything 
that they can use to attack us. You get the interpreter and you get the man of the home. 
And you have him at gunpoint, and you have the interpreter to ask him: Do you have 
any weapons? Do you have any anti-American propaganda, anything at all (…) 
Normally they say no, because that‟s normally the truth. So what you do is, you‟ll take 
his sofa cushions and you‟ll dump them. If he has a couch, you‟ll turn the couch upside 
down. You‟ll go into the fridge, if he has a fridge, and you‟ll throw everything on the 
floor, and you‟ll take his drawers and you‟ll dump them (… ) You‟ll open his closet and 
you‟ll take his clothes on the floor and basically leave his house looking like a hurricane 
just hit it. And if you find something, then you‟ll detain him. If not, you‟ll say, „Sorry to 
disturb you. Have a nice evening.‟ So you‟ve just humiliated this man in front of his 
entire family and terrorized his entire family and you‟ve destroyed his home. And then 
you go right next door and you do the same thing in a hundred homes.”1111 Vooral de 

                                         
1110 Hedges, Collateral Damage, p. xiii. 
1111 Hedges, Collateral Damage, pp. 53-54. 
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conclusie die de soldaten zelf trekken is veelzeggend: “Now, next week, ten roadside 
bombs go off. Instead of one attack on American troops. And nobody understands 
why.”1112 
 
Eward T. Hall geeft in zijn studie ook aan dat Amerikanen en Arabieren hele andere 
ideeën hebben over lichaamscontact.1113 In het westerse denken is een persoon gelijk aan 
een individu in een lichaam. Om iemand aan te raken heb je ook toestemming van die 
persoon nodig. Voor Arabieren is het lichaam alleen de verpakking van het ego. Fysiek 
contact wordt niet gezien als een aantasting van het individu. Door iemand aan te raken, 
tref je alleen „de verpakking,‟ niet het ego. Het ego is onkwetsbaar voor fysiek geweld.1114 
Dit werpt ook een ander licht op de martelingen in de Abu Ghraib-gevangenis in 
Bagdad. Het martelen heeft de reputatie van de Amerikanen ernstige schade 
toegebracht. In het Westen sprak men zijn afschuw uit over het failliet van het morele 
recht van de Amerikanen om in Irak met dergelijk geweld de eigen wil op te leggen. 
Voor de Arabieren zit er nog een andere dimensie aan. Fysiek martelen is ten alle tijden 
verwerpelijk, maar seksueel martelen is binnen de Arabische cultuur nog veel erger. De 
reden is dat, hoe paradoxaal het ook mag lijken, bij verkrachtingen, naast de pijn en de 
vernedering, vaak ook lustgevoelens worden opgewekt. Vooral mannen krijgen 
daardoor het gevoel dat ze homoseksuele neigingen hebben. Nu is schaamte al een 
sterke culturele waarden, homoseksualiteit is binnen de Arabische wereld een groot 
taboe.1115 
  Volgens studies toonden Palestijnse ex-gevangen uit Israëlische gevangenissen trots 
tijdens hun detentie opgelopen wonden. Fysiek martelen raakt binnen de Arabische 
cultuur het ego niet. Met seksueel martelen ligt dat echter heel anders. Het is op zijn 
minst schrijnend om te zien dat in dit geval de Amerikanen gretig gebruik maakten van 
de kennis over de culturele identiteit van de Arabische man en het beroep dat ze 
konden doen op taboes zoals hierboven vermeld.1116 
  Seymour Hersh laat in zijn boek Bevel van Hogerhand duidelijk zien dat de acties in de 
Abu Ghraib-gevangenis niet het werk waren van een paar ontspoorde soldaten. Gary 
Meyers de advocaat van een van de beschuldigde soldaten stelde Hersh de retorische 
vraag: “denkt u nou werkelijk dat een stel boerenknullen uit Virginia dit zelf heeft 
bedacht?”1117 
 
 
 

                                         
1112 Hedges, Collateral Damage, p. 54. 
1113 Hall, The Hidden Dimension, pp. 154-157. 
1114 Hall, The Hidden Dimension, pp. 154-157. 
1115 Zie bijvoorbeeld in Hersh, Bevel van hogerhand, p. 48. 
1116 Kennis over deze cultureel bepaalde schaamte hebben zowel de Israëlische als Amerikaanse veiligheidsdiensten ontleed 
aan Patai, Raphael (1973, 2002, revised edition) The Arab Mind. New York: Hatherleigh Press. Zie hiervoor in Hersh, Bevel 
van Hogerhand, p. 65. 
1117 Geciteerd in Hersh, Bevel van hogerhand, p. 65. 
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7.3.3 Specifiek versus Holistisch denken 

 
Het denken in concrete en specifieke termen heeft grote gevolgen gehad voor de 
strategie ten aanzien van de War on terror die de regering-Bush direct na de aanslagen 
aankondigde. De beweging Al Qaida, die zich verantwoordelijk had gesteld voor de 
aanslagen, kon makkelijk als vijand worden geïdentificeerd. Al Qaida, onder leiding van 
de Saoedische multimiljonair Osama Bin-Laden, had geen eigen land, maar had 
onderdak gevonden in het Afghanistan van de Taliban. Tot zover zag de wereld er nog 
vrij overzichtelijk uit. In de internationale gemeenschap was weinig oppositie tegen de 
aanval die de Verenigde Staten op de stellingen van Al Qaida uitvoerden in Afghanistan. 
Dat daarmee ook het regiem van de Taliban werd weggeblazen, was allerminst een 
bezwaar. Daarna werd het ingewikkelder. Hoe moest de strijd tegen het terrorisme 
worden aangepakt? 
 
Cruciaal bij de verdere aanpak van het internationale terrorisme was het uitgangspunt 
dat internationale betrekkingen te maken hebben met staten als actoren. Bush en zijn 
medestanders maakten daarbij een koppeling tussen Al Qaida en de staat Irak. Het 
vasthouden aan het denken in termen van staten als actoren brengt verder met zich mee 
dat de „schurkenstaten‟ de echte vijand zijn en Al Qaida slechts de uitvoerder van hun 
beleid. De oplossing was eenvoudig: schakel de schurkenstaat uit en daarmee versla je 
ook het internationale terrorisme. 
  Het zijn uitgangspunten met verstrekkende consequenties. Deze benadering ontkent 
de complexiteit van de realiteit dat Al Qaida geen staat is, maar meer een internationaal 
netwerk met meerdere min of meer onafhankelijke afdelingen. Experts op het gebied 
van terrorisme zien Al Qaida zelfs niet langer als één organisatie, maar meer als een 
soort ideologische franchise formule. Verschillende terroristische organisaties zijn slechts 
verbonden met Al Qaida door het internet. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld 
Tawid, onder leiding van de in 2006 omgekomen Jordaniër Abu Musab Al-Zarqawi en 
Ansar al-Islam, actief in Italie, Turkije en Irak. Het lijkt er op dat deze bewegingen voor 
hun recruitment, financiën, bevoorrading en planning onafhankelijk van Al Qaida 
opereren. 
  Dit idee wordt goed verwoord door de politicoloog Stanley Hoffmann. Hoffmann 
stelt dat “conceptually global terrorism is the sum of many individual terrorist acts 
(most of them local) with very different inspirations, dynamics and scopes. One size 
does not fit all.”1118 
  Zo was in de tijd van de Koude Oorlog in het denken over „de vijand‟ nauwelijks 
plaats voor nuances. Al Qaida stond voor de islam en de islam stond in deze strijd voor 
de radicale islam en de radicale islam heeft maar één gezicht en dat is Al Qaida en zo is 
de cirkel rond. De tragiek was daarbij dat niet alleen dictators als Saddam Hoessein 
hieronder werden geschaard, maar ook dat gematigde locale geestelijken tot 
vertegenwoordigers van „de tegenpartij‟ werden gerekend en zelfs gewone Irakezen op 
één hoop werden gegooid met islamitische terroristen. 

                                         
1118 Geciteerd in Alterman, The Book on Bush, p. 232. 
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De specifieke manier van denken zien we eveneens terug in het functioneren van de 
CIA. Als al voor een organisatie de uitdrukking opgaat dat „als je een hamer bent, je alles 
voor een spijker aanziet,‟ dan geldt dat wel voor deze inlichtingendienst. Sinds haar 
oprichting in 1947 stond bij de CIA alles in het teken van de Koude Oorlog. Dat was 
het referentiekader en alle intelligence en alle beleidsadviezen werden in dat denkkader 
geperst. Voorbeelden daarvan zijn er te over: Mossadegh in Iran, Ho Chi Min in 
Vietnam, Fidel Castro in Cuba, Allende in Chili, werden allemaal gezien als ´pionnen 
van het zich wereldwijd verbreidende communisme´ en moesten als zodanig behandeld 
en bestreden worden.1119 
  Nu is algemeen bekend dat de Weapons of Mass Distruction (WMD) er helemaal niet 
waren, maar cruciaal was dat de CIA, evenmin als de FBI overigens, niet was toegerust 
en niet over het denkkader beschikte om goed onderzoek te doen naar wat er zich in 
Irak afspeelde of wat de realiteit was van een terroristische dreiging in de Verenigde 
Staten. 
  Zo geeft Jane Mayer in haar boek The Dark Side aan dat er binnen de FBI na de 
aanslagen van 9/11 maar acht medewerkers waren die Arabisch spraken.1120 CIA-agent 
Bob Bear schrijft in zijn boek See no Evil dat “de CIA geen enkele bron had in Irak. Er 
waren niet alleen geen informanten in het land zelf, ook in de buurlanden – Iran, 
Jordanië, Turkije en Saoedi-Arabië – beschikte de CIA niet over mensen die informatie 
leverden over Irak. Net als de rest van de Amerikaanse regering was ook haar 
inlichtingenapparaat blind als het om Irak ging.”1121 
  Critici van het functioneren van de inlichtingendienst, zoals Jane Mayer, wijzen erop 
dat toen de CIA de opdracht kreeg om met het bewijsmateriaal voor de WMD te 
komen, de files over Irak zo goed al leeg waren. De organisatie verliet zich bijvoorbeeld 
volledig op informatie van de Israëlische geheime dienst. Volgens het persbureau 
Associatied Press werden de Amerikanen door de Israëlische geheime diensten al voor de 
oorlog in Irak er van op de hoogte gesteld dat Saddam Hoessein geen 
massavernietigingswapens bezat. Volgens critici van de Israëlische regering hield 
premier Ariel Sharon de crisissfeer om politieke redenen in stand, om steun in de 
publieke opinie te kweken voor harde maatregelen tegen de Palestijnen.1122 
  Een voorbeeld van de gebrekkige informatie over Irak was dat later bleek dat alle 
„indisputable facts‟ over de vermeende capaciteit die Irak had om 
massavernietigingswapens te produceren afkomstig bleken van één bron. Deze 
informant met de codenaam Curveball bleek een volslagen onbetrouwbare overgelopen 
officier die bovendien slechts door de Duitsers was ondervraagd.1123 

                                         
1119 Vooral Richard Clark, de voormalige voorman van de terrorismebestrijding stelt dit vasthouden aan „Koude 
Oorlogsthema‟s‟ aan de kaak. Zie in Clark, Richard (2004) Against all Enemies: Inside America‟s War on Terror. London: Simon 
& Schuster/Free Press. 
1120 Mayer, The Dark Side, pp. 28-44. 
1121 Geciteerd in Hersh, Bevel van hogerhand, p. 206. 
1122 Associated Press, 5-2-2004. 
1123 De ontmaskering van deze bron veroorzaakte nogal wat opschudding omdat een groot gedeelte van de bewijslast 
waarmee Colin Powell de VN had proberen te overtuigen van de kwade opzet van Saddam Hussein op deze ene bron was 
gebaseerd. Zie voor deze Curveball onder andere in Woodward, Staat van ontkenning, pp. 217-218. Anthony Cordesman 
maakt in zijn boek The Iraq War een uitgebreide sterkte/zwakte analyse van de informatie die de CIA over Irak had. Zijn 
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  Verschillende auteurs merken op dat het functioneren van de CIA vanaf eind jaren 
zeventig alleen nog maar slechter is geworden. Zo levert James Risen in zijn boek Staat 
van Oorlog harde kritiek op de CIA. Risen schrijft bijvoorbeeld dat “in de jaren zestig en 
zeventig de CIA-analisten 70 á 80 procent van hun tijd besteedden aan basisonderzoek 
van de belangrijkste onderwerpen, tegenwoordig doet 90 procent van de analisten niets 
anders dan actuele verslaggeving. Tegenwoordig kijken analisten eerst naar de zaken die 
binnenkomen, en schrijven dan op wat ze ervan denken, zonder enige feedback of die 
lopende inlichtingen wel juist zijn.”1124 
  Risen schrijft “hoe de CIA, in de periode voorafgaand aan de invasie in Irak in 2003, 
was teruggebracht tot een leverancier van wat neerkwam op gesprekspunten voor het 
Witte Huis, zonder enig onafhankelijk en gedisciplineerd inlichtingenrapport.”1125 
  Woodward stelt dat “als je er in het Witte Huis van Bush een afwijkende mening op na 
hield (…) kreeg je impliciet of expliciet de beschuldiging naar het hoofd geslingerd dat 
je niet solidair was.”1126 
  Deze manier van denken in termen van „alle neuzen dezelfde kant op en kritiek wordt 
niet geaccepteerd,‟ is zoals eerder gesteld, onderdeel van de politieke cultuur van de 
backwoodsmen en voert volgens Peter Silver in zijn boek Our Savage Neighbors terug tot de 
periode van de Indian Wars uit de 18de eeuw.1127 
 
De teloorgang van het onafhankelijke karakter van de CIA past in het beeld van de 
politieke cultuur die de overhand had gekregen in de periode aan de vooravond van 
9/11. Het spreekt voor zich dat als er een groot ontzag is voor de visie van de leider en 
een idem vertrouwen in de kwaliteiten van zijn naaste medewerkers, zelfkritiek niet snel 
zal voorkomen. 
  Het zoeken naar Weapons of Mass Destruction werd de hoeksteen van het beleid. De 
gedachtegang was even simpel als helder: als Irak die wapens heeft, zal ze die ook 
beschikbaar stellen aan terroristen. Containment als doctrine werkt dan niet. Terroristen 
laten zich niet indammen. Amerika kon dat risico niet nemen. Ergo: het regime van 
Saddam Hoessein moest vallen. Nadat deze analyse was gemaakt, namelijk de 
vermeende samenwerking tussen schurkenstaten en terroristen, in dit geval tussen Irak 
en Al Qaida, moeten de feiten worden gevonden om dit te bewijzen. De analyse werd 
vervolgens gestuurd door het einddoel -een oorlog met Irak - in plaats van dat het 
meehielp om tot een einddoel te komen. 
  Typerend voor de manier waarop de feiten in dienst kwamen te staan van de eerder 
uitgestippelde koers was de rol van Abram Shulsky. Shulsky, een van de vooraanstaande 
neocons rondom Bush, stond aan het hoofd van de Office of Special Plans. Dit orgaan was 
opgericht door Donald Rumsfeld. Rumsfeld kreeg van de CIA en van de geheime dienst 

                                                                                                                                      
conclusie is dat de organisatie volledig vertrouwde op informatie verkregen door technologische hulpmiddelen zoals 
satellietfoto‟s. Waar het volgens Cordesman aan schortte was aan de interpretatie van deze gegevens door het ontbreken 
van agenten op de grond. Zie in Cordesman, Anthony H. (2003) The Iraq War: Strategy, Tactics and Military Lessons. New 
York: Praeger, pp. 403-407. 
1124 Zie in Risen, James (2006) Staat van oorlog: De geheime geschiedenis van de CIA en de regering-Bush. Amsterdam: Uitgeverij Bert 
Bakker, p. 15. 
1125 Risen, Staat van oorlog, p. 12. 
1126 Woodward, Staat van ontkenning, p. 327. 
1127 Zie Silver, Our Savage Neighbors, pp. xviii-xvvi. 
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van het ministerie van Defensie, de Defense Intelligence Agency, niet het soort informatie 
dat hij wilde. Shulsky werd belast met het zó analyseren van gegevens dat de nadruk 
werd gelegd op het verkrijgen van dubieus bewijsmateriaal zolang het maar aantoonde 
dat Saddam over massavernietigingswapens beschikte. 
  Deze manier van informatie zoeken die past bij de strategische doelstellingen wordt 
bevestigd door Christopher Meyer, de voormalige ambassadeur voor het Verenigd 
Koninkrijk in de Verenigde Staten. Meyer verklaarde op 26 november 2009 tijdens het 
Irak-verhoor in Groot-Brittannië dat de Britse premier Tony Blair de beslissing om Irak 
aan te vallen al in april 2002 had genomen na een privé-onderhoud met president 
George W. Bush op zijn ranch in Texas. Volgens Meyer was alleen nog legitimatie nodig 
om dat besluit te rechtvaardigen. Die legitimatie moest gevonden worden in het bewijs 
dat Irak over massavernietigingswapens beschikte. Volgens Meyer kregen ambtenaren 
de opdracht die informatie „vervolgens maar bij elkaar te sprokkelen.‟ 1128 
 
Opvallend is ook hoe weinig aandacht Bush en zijn staf besteedde aan de oorzaken van 
het terrorisme. Uitgebreide theorieën over de voedingsbodem van terrorisme uit naam 
van de islam, zoals vooral door Franse intellectuelen worden aangehangen, waren Bush 
vreemd.1129 
  Hoezeer Bush bewust bezig was om met behulp van taal een eenvoudig wereldbeeld 
van goed tegen kwaad te schetsen en de juiste snaar te raken bij zijn achterban blijkt ook 
uit een beschrijving die Daalder en Lindsay geven over de manier waarop de paper over 
de National Security Strategy van september 2002 was opgesteld. Het document was 
bewust in een zeer directe taal geschreven zodat, zoals Bush tegen zijn stafmedewerkers 
zei, “de jongens in Lubbock, Texas,” dit ook konden lezen.1130 
 
Het is niet zo dat de regering-Bush niet was gewaarschuwd voor de complexiteit van 
een oorlog met en in Irak. In een aantal boeken en rapporten van voor de oorlog wordt 
uitgebreid ingegaan op de situatie in Irak en op de gevolgen die dat zou hebben voor de 
strategische besluitvorming. 
  Sandra Mackey stelt in haar boek The Reckoning dat “to avoid the deceptive simplicity 
that the fall of Saddam Hussein by itself will bring security and stability to the Persian 
Golf, both the U.S. government and the American people must face with brutal honesty 
the realities of Iraq. Iraq is a state, not a nation. Over the eighty years of their common 
history, the Iraqis have engaged in a conflicted, and at times convoluted, search for a 
common identity. At different times, different groups have sought this identity in 
symbols of ancient Mesopotamia, pan-Arabism, a nebulous Iraqi nationalism, and the 
socialist agenda of Saddam Hussein. But Iraqis as a whole have never reached 

                                         
1128 Zie hiervoor ook in Hersh, Bevel van hogerhand. Zie „Blair steunde Bush na bezoek Texas‟ in De Volkskrant, 27-11-2009. 
De Amerikanen en de Britten presenteerden deze feiten in een drietal White Papers waarvan de meest „harde‟ gegevens 
waren dat Saddam in Niger radio-actief materiaal had aangeschaft voor de productie van nucleaire wapens en dat hij in staat 
was om die wapens binnen 48 uur operationeel te maken. Geen van deze aantijgingen bleek achteraf te kloppen. Zie voor 
een gedetailleerde samenvatting van de belangrijkste punten van de informatie waarover zowel de Britten als de 
Amerikanen claimden te beschikken in Cordesman, The Iraq War, pp. 408-425. 
1129 Zie bijvoorbeeld: Kepel, Gilles (2005) Oorlog in het hart van de islam, Antwerpen/Amsterdam: Contact. Zie verder Roy, 
Olivier (2005) De globalisering van de islam, Amsterdam: Van Gennep. 
1130 In Daalder, Amerika ontketend, p. 171. 
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consensus within either a real or a manufactured singularity. Instead, they have 
remained trapped in the mythology of Mesopotamia, the great seventh-century schism 
of Islam, neglect under the Ottoman Empire, misguided British colonialism, a failed 
monarchy, savage domestic politics waged under military regimes, and the most brutal 
of police states run by Saddam Hussein.” Mackey voorziet dat “even without blood, 
there will be chaos within the ruins of the police state that never gave the Iraqis any 
opportunity to participate in governing. The Iraqis will not be able to restore order 
alone. And order cannot be maintained without an enormous, and perhaps 
unsuccessful, effort of nation building. Failling that, Iraq will likely fragment. Regardless 
of whether the Iraqis will slaughter each other, go their separate ways, or somehow hold 
together, the United States will be drawn into Iraq in a role it might not choose but 
cannot avoid.”1131 
 
De specifieke manier van denken die zo typerend was voor de Verenigde Staten komt 
terug in de legitimering van de oorlog met Irak en uiteindelijk ook in de planning- en de 
uitvoering van die oorlog. 
Om te beginnen was de aandacht volledig gefocust op één specifieke bedreiging waar 
één oplossing voor werd bedacht. 
  Meerdere auteurs geven aan dat dit een bewuste versimpeling is van de strategische 
motieven achter het beleid van de regering-Bush. Peter Galbraith laat zien dat Paul 
Wolfowitz inzag dat er meerdere motieven waren om Irak aan te vallen. Zo gaf 
Wolfowitz in mei 2003 een interview aan het blad Vanity Fair waarin hij stelde dat “de 
waarheid is dat we ons, om redenen die veel met de Amerikaanse overheidsbureaucratie 
te maken hebben, bepaalden tot de ene kwestie waarover iedereen het eens kon worden, 
en wel de massavernietigingswapens als hoofdreden, maar […] er hebben altijd drie 
fundamentele kwesties gespeeld. Ten eerste de massavernietigingswapens, ten tweede de 
steun aan het terrorisme en ten derde de misdadige behandeling van de Iraakse 
bevolking.”1132 
  Deze drie punten komen ook naar voren in het boek Amerika Ontketend van Ivo 
Daalder en James Lindsay. Zij halen Andrew Card aan, de chef-staf van het Witte Huis. 
Card verklaarde dat drie punten te moeilijk waren om bij het grote publiek geaccepteerd 
te krijgen. Hij stelde dat vanuit „marketing oogpunt‟ het beter was alle kaarten op de 
vermeende bedreiging voor het Amerikaanse volk van de vernietigingswapens in te 
zetten. 
  Met de andere twee punten hadden de meeste Amerikanen immers niet direct te 
maken. Om het voor het publiek overzichtelijk te houden werden alle kaarten 
vervolgens op de aanwezigheid van de massavernietigingswapens gezet. 
  Vervolgens werd dit idee op typisch Amerikaanse wijze aan de man gebracht, niet 
zozeer door een logisch opgebouwd betoog of door het persoonlijk overtuigen van 
anderen, maar door een overdonderende presentatie van de indisputable facts and figures 

                                         
1131 Mackey, Sandra (2002) The Reckoning: Iraq and the Legacy of Saddam Hussein. New York: W.W. Norton & Company, p. 29.  
1132 Geciteerd in Galbraith, Het einde van Irak, p. 95. 
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door minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell in de Verenigde Naties op 5 
februari 2003.1133 
 
Door hun single issue aanpak verloren de Verenigde Staten niet alleen iedere nuance uit 
het oog, de manier waarop het „product‟ aan de man werd gebracht strookte totaal niet 
met de manier waarop de andere betrokkenen met de situatie omgingen. 
  Los van alle economische en machtspolitieke aspecten waren de Franse en de Duitse 
regering absoluut niet onder de indruk van de Amerikaanse benadering. Zo staat de 
universalistische en specifieke benadering ver af van de Franse wereldbeschouwing. 
Voor de Fransen geldt juist veel meer het particularisme als uitgangspunt. Algemene 
principes zijn niet het uitgangspunt, maar juist pragmatische. 
  De weerstand tegenover de Amerikaanse aanpak kan ook goed vanuit de Duitse 
cultuur worden begrepen. Volgens Hofstede scoren Duitsers extreem hoog op wat hij 
onzekerheidsvermijding noemt.1134 Duitsers laten niets aan het toeval over. Het is in dit 
verband niet verwonderlijk dat de Duitsers Hans Blix, van 2000 tot 2003 het hoofd van 
de United Nations Monotoring, Verification and Inspection Commission, belast met het zoeken 
naar massavernietigingswapens in Irak, meer tijd gunden om tot onweerlegbare 
bewijzen te komen waar het ging om de vermeende aanwezigheid van 
massavernietigingswapens.1135 
  Behalve de verkeerde inschatting over de hardheid van het bewijsmateriaal, gingen de 
Amerikanen er vanuit dat ze de Verenigde Naties mee konden krijgen zonder intensieve 
lobby. Alle aandacht werd gelegd op het presenteren van de feiten die voor zichzelf 
zouden spreken. De beïnvloeding van het besluitvormingsproces was volgens president 
Bush niet relevant. Zo gingen de Amerikanen in hun rechtlijnig denken voorbij aan de 
verschillende interpretatiemogelijkheden van resoluties 1441. Deze resolutie werd op 8 
november 2002 unaniem aangenomen door de Veiligheidsraad. Op zich was dit een 
unieke prestatie en een groot succes voor de Verenigde Staten en in het bijzonder voor 
minster van Buitenlandse Zaken Collin Powell. 
  Maar waar de Verenigde Staten de resolutie ongenuanceerd zagen als een ultimatum 
aan Saddam Hoessein, lag de zaak in werkelijkheid veel gecompliceerder. Zo werd in de 
resolutie wel gerept over het feit dat Irak „de consequenties zou moeten dragen‟ als ze 
de resolutie niet na zouden komen, maar bestond er in de Veiligheidsraad geen 
consensus over de samenwerking die van Irak geëist werd. Evenmin was er sprake van 
een duidelijk tijdspad. Nergens stond expliciet hoe en hoe snel Saddam diende te 
reageren en wat precies de consequenties waren als niet aan de eisen van de 
Veiligheidsraad werd voldaan.1136 

                                         
1133 Zie in Daalder, Amerika ontketend, p. 188. Zie voor dit idee van „marketing van een nieuw product‟ eveneens in Daalder, 
Amerika ontketend ,p. 216. 
1134 Zie in Hofstede, Culture‟s Consequences. 
1135 Zie voor de bevindingen van Blix en vooral voor zijn bedenkingen bij de gevolgtrekkingen van de Verenigde Staten in 
Blix, Hans (2005, updated version) Disarming Iraq: The Search for Weapons of Mass Destruction. London: Bloomsburry 
Publishing. 
1136 Zie voor een beschrijving en analyse van de gang van zaken rondom resolutie 1441 bijvoorbeeld in Daalder, Amerika 
ontketend, pp. 196-200. Zie verder voor een uitgebreide analyse van de volkenrechtelijke aspecten rondom de diverse VN-
resoluties en het uiteindelijke besluit van de Verenigde Staten om resolutie 1441 als legitimering te gebruiken voor het 
aangaan van de oorlog met het Irak van Saddam Hoessein in Sands, Lawless World, pp. 174-204. 
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De specifieke manier van presenteren en van de uitvoering van strategische plannen 
wordt goed geïllustreerd in het boek Het Aanvalsplan van Bob Woodward. Hierin geeft 
Woodward aan hoe generaal Tommy Franks, de operationeel bevelhebber voor de 
oorlog in Irak, keer op keer met uitgebreide powerpoint-presentaties op de proppen komt 
om Bush te informeren over de voortgang van de voorbereiding op de oorlog in Irak. 
Bij een van die gelegenheden laat Franks een confrontatie-matrix zien waarin op de 
horizontale as negen „machts‟- of juist „kwetsbare segmenten‟ van het Iraakse regime 
werden afgezet tegen zeven „operatielijnen‟ van het Amerikaanse leger op de verticale as. 
Zo ontstonden 63 velden waarvoor voor ieder veld een haalbaarheidsonderzoek moest 
worden gedaan en uiteindelijk voor ieder veld actie moest worden genomen. Planning 
op deze manier suggereert de door de Amerikanen zo hoog aangeschreven controle. 
  Deze controle is echter alleen mogelijk als de informatie ook klopt, volledig is en de 
aannames correct zijn. Bovendien moet er dan ook nog op de juiste manier mee om 
worden gegaan. Het grote probleem was nu juist dat de meeste van de velden niet 
relevant waren en de meest noodzakelijke informatie ontbrak of juist verkeerd was.1137 
 
 

7.3.4 Machtsafstand 

 
Het is opvallend dat het hoge individualisme van de Amerikanen uit de backwoodsmen-
cultuur gepaard gaat met de acceptatie van machtsafstand en een grote behoefte aan 
leiderschap. Leiders in de backwoodsmen-traditie waren over het algemeen mensen met 
veel charisma, maar typerender was nog wel dat het leiderschap - en daarmee de 
acceptatie van machtsafstand - „verdiend moest worden‟ door het stellen van een daad. 
  Veelzeggend voor de nadruk actiegericht leiderschap is dat Bush door zijn achterban 
pas echt als hun leider werd gezien door de stappen die hij aankondigde na de aanslagen 
van 11 september. Volgens Daalder en Lindsay „nam Bush in deze en andere gevallen 
besluitvaardig het heft in handen. Hij debatteerde niet eindeloos over de problemen; hij 
handelde.‟1138 
  Sandra Silberstein stelt zelfs dat de aanslagen Bush „presidentieel hebben gemaakt.‟1139 
Bush was in de ogen van de Amerikanen dus niet de „trigger happy cowboy‟ die 
„onverantwoord een onrechtmatige oorlog begon,‟ zoals velen in Europa vonden. Bush 
deed precies wat zijn achterban van hem verwachtte. Hij nam wraak op het aangedane 
onrecht en gaf daarbij aan alle middelen in te zullen zetten om de vijand te verslaan. 
 
Leiderschap gekoppeld aan visie zijn bij een behandeling van het proces van strategische 
besluitvorming centrale begrippen geworden. Visie moet dan groots en meeslepend zijn 
en de contouren aangeven van een grand strategy. Leiderschap moet vooral sterk en 
inspirerend zijn. Visie berust daarbij op diepere, vaak ethische uitgangspunten die staan 
voor een consistent en allesomvattende wereldbeeld. 

                                         
1137 Woodward, Bob (2004) Het aanvalsplan. Amsterdam: Uitgeverij Balans, pp. 56-58. 
1138 Daalder, Amerika ontketend, p. 258. 
1139 Zie in Silberstein, War of Words, Hoofdstuk 2. 
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  Bij de beschrijving van de strategie van Bush bestaat in de literatuur de nodige 
onenigheid over de vraag of Bush zelf in zijn manier van denken en doen over zo‟n 
visie en bijbehorende leiderschapskwaliteiten beschikte of dat hij slechts gezien kan 
worden als een marionet die danste naar de belangen van individuen en groeperingen 
die hem voor hun karretje hadden weten te spannen. 
  Vooral door zijn politieke tegenstanders werd Bush allesbehalve gezien als een 
inspirerend leider. De president werd eerder afgeschilderd als een leeghoofd. 
  Het verst in deze benadering ging de documentairemaker Michael Moore. Moore liet 
geen gelegenheid ongemoeid om Bush neer te zetten als een buikspreker die precies zei 
wat anderen hem influisteren.1140 
  Maar ook auteurs die met meer gefundeerde onderzoeksresultaten op de proppen 
komen, zoals Craig Unger, zijn eenzelfde mening toegedaan.1141 
  De misschien wel meest fundamentele kritiek op de vermeende visionaire 
uitgangspunten van Bush komt van Peter Singer, hoogleraar in de ethiek. Singer 
concludeert in zijn boek De President van Goed en Kwaad: “Ik ben zelf niet erg dol op 
samenzweringstheorieën, maar ik moet toegeven dat deze, als een verklaring van 
waarom de regering-Bush zo vastbesloten was een oorlog tegen Irak te beginnen, enige 
plausibiliteit heeft. Wolfowitz, Perle en Shulsky waren hoofdrolspelers die de Verenigde 
Staten tot deze oorlog hebben aangezet.” 
  Andere auteurs stellen eveneens dat Bush niet de belangrijkste man met visie achter 
het beleid is geweest. James Mann schrijft daarover in zijn boek The Rise of the Vulcans 
dat “the purpose of this book is to examine the beliefs and the worldwide views of the 
Vulcans, Bush‟s foreign policy team, by tracing the histories of six of its leading 
members: Cheney, Rumsfeld, Powell, Armitrage, Wolfowitz and Rice.”1142 
  Mann geeft vervolgens aan waarom hij Bush niet ziet als degene die verantwoordelijk 
was voor het beleid: “Because Bush‟s prior experience was so limited, he was obliged to 
rely to an extraordinary extent on his advisers for ideas and for information. He could 
not have made decisions if the Vulcans had not laid out the choices; he could not have 
formulated policy without the words and ideas they brought to him.‟1143 En een laatste 
kritische opmerking van Mann over de vermeende visie van Bush: “Americans often 
tend to overpersonalize the role of the President of the United States. The President‟s 
press aides and personal advisers, for their own reasons, foster the perception that the 
President is not merely at the centre of everything but is in fact the driving force for 
every action taken by the U.S. government. Journalists and scholars scour the 
childhoods, the educations and the earlier careers of American Presidents on the 
assumption that every triumph, every trauma, every Rosebud in the life of the President 
is significant. In reality, of course, the actions and words issued in the name of the 
President generally reflect the views of the officials working beneath him.”1144 

                                         
1140 Zie hiervoor bijvoorbeeld de documentaire „9/11 Fahrenheit‟ die Moore over de aanslag en de nasleep van 9/11 heeft 
gemaakt. 
1141 Unger, De familie Bush en het huis Saud. Zie ook in Phillips, Kevin (2004) American Dynasty: Aristocracy, Fortune and the 
Politics of Deceit in the House of Bush. London: Penguin Books. 
1142 Mann, Rise of the Vulcans, p. xv. 
1143 Mann, Rise of the Vulcans, p. xviii. 
1144 Mann, Rise of the Vulcans, p. xviii. 
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  Meerdere auteurs geven echter aan dat het hierboven geschetste beeld Bush tekort 
doet. In het debat over de leiderschapskwaliteiten van Bush en over zijn rol als de 
strateeg van het buitenlandsbeleid nemen Ivo Daalder en James Lindsay een 
genuanceerde positie in. Zij stellen in hun boek Amerika Ontketend dat Bush helemaal 
niet zo‟n luie en domme marionet is als waarvoor sommige van zijn critici hem houden. 
Bush is niet het domste jongetje van de klas en beschikt wel degelijk over een 
uitgesproken visie.1145 Bovendien stellen beide auteurs dat iemand die niet alles weet wel 
degelijk een visie kan hebben.1146 
Sommige auteurs geven zelfs extreem hoog op van de kwaliteiten van Bush. Ver in hun 
adoratie voor Bush gaan bijvoorbeeld Carolyn Thompson en James Ware. In hun boek 
The Leadership Genius of George W. Bush toetsen zij de leiderschapskwaliteiten van de 
president. Hun conclusie is dat Bush op alle punten getuigt van precies die kwaliteiten 
die nodig zijn om als exceptioneel goede leider uit de test te komen. Zo is Bush volgens 
hen achtereenvolgens „duidelijk in waar hij voor staat,‟ „geeft hij helder inzicht in waar 
hij heen wil,‟ „wekt hij vertrouwen,‟ „heeft hij de gave om de juiste mensen om zich heen 
te verzamelen,‟ „is hij goed in het bouwen van relaties,‟ „communiceert hij bondig,‟ „is hij 
gedisciplineerd en gefocused.‟ „beschikt hij over een intuïtieve wijsheid‟ en „bereikt hij 
ten slotte de resultaten waar hij voor gaat.‟1147 Misschien is de getallensymboliek in de 
ondertitel van het boek 10 Commonsense Lessons from the Commander in Chief niet geheel 
toevallig in het licht van het dankwoord van de auteurs dat luidt: “Finally, of course, 
thanks to the One who makes all things possible for us – God. For without that hourly 
guidance, we‟d never have been able to keep our focus.”1148 
Belangrijker dan de vraag of bovenstaande aan Bush toegeschreven kwaliteiten terecht 
zijn - ten aanzien van alle tien lessen uit het boek zijn de nodige kanttekeningen te 
plaatsen - is het feit dat Bush blijkbaar bij een belangrijk deel van het Amerikaanse 
electoraat wél overkomt als een charismatisch en visionair leider. De verklaring 
daarvoor is dat het type van leiderschapskwaliteiten dat Thompson en Ware aan Bush 
toeschrijven precies aansluit bij de invulling daarvan zoals zijn electorale achterban 
herkent en accepteert. Dit is ook het punt dat Daalder en Lindsay maken. Zo schrijven 
zij dat “de stappen die Bush wel ondernam op het terrein van de internationale 
betrekkingen [wezen] erop dat hij een fijne neus had voor de eisen van de harde kern 
van de Republikeinse kiezers en die van de Republikeinse intellectuelen.”1149 
  De vraag of Bush in zijn starre vasthouden aan simpele aannames en eenmaal 
genomen besluiten afwijkt van de politieke cultuur van zijn voorgangers wordt door 
Richard Clark beantwoord met de opmerking dat “others (Clinton, the first Bush, 

                                         
1145 Veel is inderdaad geschreven over de geringe intellectuele capaciteiten van Bush. Daalder en bijvoorbeeld ook 
Thompson geven aan dat het IQ van Bush ongeveer op 119 ligt. Daarmee komt hij iets boven het gemiddelde uit, maar 
scoort hij als presidentsskandidaat rijkelijk laag. Het punt dat Thompson en ook Daalder maken is dat zo‟n hoog IQ 
helemaal geen vereiste is. Sterker nog: het gaat er juist om of iemand in staat is de goede mensen aan zich te binden. Zie in 
Daalder, Amerika ontketend, p. 33. Zie ook in Thompson, Carolyn, B. & Ware, James, W. (2004) The Leadership Genius of 
George W. Bush: 10 Common Sense Lessons from the Commander-in-Chief. Hoboken: John Wiley & Sons. 
1146 Daalder, Amerika ontketend, pp. 30-35. 
1147Thompson, The Leadership Genius of George W. Bush. Typerend is overigens dat zij de leiderschapskwaliteiten van Bush 
toetsen aan de hand van de criteria van de eerder behandelde zogeheten designschool van strategisch management. 
1148 Thompson, The Leadership Genius of George W. Bush, p. viii.  
1149 Daalder, Amerika ontketend. p. 100. 
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Carter, Ford) might have tried to understand the phenomenon of terrorism, what led 
fifteen Saudis and four others to commit suicide to kill Americans. Others might have 
tried to build a world consensus to address the root causes, while using the moment to 
force what had been a lethargic or doubting governments to arrest known terrorists and 
close front organizations.”1150 
 
Als we de leiderschapscultuur van Bush vergelijken met die van zijn voorgangers is er 
een aantal verschillen aan te wijzen tussen de periode waarin de buitenlandse politieke 
werd gedomineerd door de Noordoostelijke Hamiltonianen en de nieuwe rechtse 
traditie van leiderschapscultuur zoals die tot stand is gekomen als resultaat van de 
southernization of America, die ik in het vorige hoofdstuk heb beschreven. De politieke 
mores binnen het regeringsapparaat van George Bush komt akelig dicht in de buurt van 
die van backwoodsmen-politici als Andrew Jackson en zijn volgelingen. Bush en zijn naaste 
medewerkers gedragen zich net als deze oude backwoodsmen als clan chiefs. 
  De leiderschapscultuur uit de frontier kende, zoals eerder beschreven, naast de 
acceptatie van hiërarchie ook altijd een materialistische kant. De manier waarop de 
captains of industry en overheidsfunctionarissen die deel uit maken van de entourage van 
Bush. Bush en zijn naaste beleidsmedewerkers gebruik maken van hun positie om 
zichzelf te verrijken is uitgebreid gedocumenteerd.  

   Zo beschrijft Craig Unger in zijn gelijknamige boek de nauwe banden tussen De 
Familie Bush en het Huis Saud. Unger geeft hierin gedetailleerd weer hoe president George 
H. Bush na zijn presidentschap als senior adviseur optrad voor de Carlyle Groep, een 
investeringsmaatschappij die zich vooral toelegt op aandelen in bedrijven uit de defensie 
en de olie-industrie met grote belangen vooral in het Midden-Oosten. Ook Frank 
Carlucci, onder Bush Sr. minister van Defensie, was directeur en bestuursvoorzitter 
emeritus van de dit bedrijf. James Baker III, de voormalig Stafchef van het Witte Huis 
en zowel ex-minister van Buitenlandse Zaken als ex-minister van Financiën was 
eveneens raadsman en partner bij de Caryle Groep.1151 
  De belangen die beleidsmedewerkers van George W. Bush hebben tijdens de War on 
terror spreken daarbij eveneens boekdelen. Pratap Chatterjee schrijft in zijn boek Iraq, 
Inc. over de uiterst lucratieve deals die het Amerikaanse bedrijf Halliburton afsloot in 
Irak. Hij stelt daarbij de retorische vraag “how did Halliburton get so many lucrative 
deals?” Chatterjee heeft daar een antwoord op: “(…) the company practically designed 
the modern system of outsourcing the American military with the help of one man: 
Dick Cheney.”1152 Tussen 1995 en 2000 was Cheney algemeen directeur van Halliburton. 
Bij zijn afscheid, toen Cheney toetrad tot de regering van Bush, kreeg hij 34 miljoen als 
„compensatie‟ mee.1153 Cheney verklaarde zelf in september 2003 “I have no financial 
interest in Halliburton of any kind and haven‟t had, now, for over three years (…).”1154 
Die uitspraak staat in schril contrast met de uitkomst van een onderzoek van de 

                                         
1150 Clark, Against All Enemies, p. 244. 
1151 Zie in Unger, De familie Bush en het huis Saud. 
1152 Chatterjee, Iraq, Inc., p. 39. 
1153 Unger, De familie Bush en het huis Saud, p. 285. 
1154 Geciteerd in Chatterjee, Iraq, Inc., p. 44. 
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Congressional Research Service. In dit rapport werd melding gemaakt van het feit dat Cheney 
in 2004 nog altijd 433.000 aandelen had.1155 Naomi Klein rekent in haar boek De Shock 
Doctrine voor dat de prijs van deze aandelen steeg van 10 dollar aan het begin van de 
oorlog in Irak in 2001 tot 41 dollar drie jaar later.1156 
  Waar Cheney nog loog over zijn belangenverstrengeling negeerde Donald Rumsfeld 
iedere aantijging dat hij afstand moest doen van zijn aandelen in ondernemingen die 
direct profiteerden van de oorlogsinspanningen van de Verenigde Staten. Rumsfeld 
verkondigde dat het „onmogelijk was zich tijdig van zijn betrokkenheid los te maken.‟ 
Hij behield bij zijn aantreden als minister van Defensie zijn aandelen in Lockheed, Boeing 
en andere firma‟s uit het militair-industrieel complex. Herhaaldelijk op hem 
uitgeoefende druk om zijn aandelen van de hand te doen, werd door hem afgewezen. 
Uiteindelijk verkocht hij een deel van zijn aandelenpakket en een ander deel plaatste hij 
onder extern beheer. Maar volgens Klein bleef hij „de gedeeltelijke of enige eigenaar van 
particuliere investeringsfirma‟s die zich specialiseerden in het beheer van aandelen op 
het gebied van defensie en biotechnologie.‟1157 
  De lijst van andere hoge beleidsfunctionarissen en regeringsadviseurs die directe 
banden hebben met bedrijven of andersoortige instellingen die direct of indirect 
profiteren van de oorlogsinspanningen van de Verenigde Staten is te lang om op te 
noemen. Uit deze lijst en vooral uit de manier waarop men met deze praktijk van 
belangenverstrengeling en zelfverrijking omgaat, komt volgens auteurs als Klein een 
duidelijk patroon naar voren dat tekenend is voor de politieke cultuur tijdens de 
regeringsperiode van Bush.1158 
 
Dat het bij het strategische besluitvormingsproces niet alleen gaat om een top down-
invulling van de culturele kerndimensies die dominant zijn in de backwoodsmen-cultuur 
mag duidelijk worden door het feit dat als dit soort praktijken van 
belangenverstrengeling en doelbewuste zelfverrijking bekend worden, de betrokkenen in 
het heersende politieke klimaat geen verantwoording voor hun daden hoeven af te 
leggen of er makkelijk vanaf komen. Blijkbaar deert het de footsoldiers uit de backwoodsmen-
cultuur niet hoezeer hun leiders zich verrijken. 
 

 

 

 

                                         
1155 Chatterjee, Iraq, Inc., p. 43. 
1156 Zie in Klein, De shock-doctrine, pp. 384-387. 
1157 Zie in Klein, De shock-doctrine, p. 384. 
1158 Het is eerder moeilijk om directe of indirecte betrokkenen bij het strategische besluitvormingsproces tijdens de War on 
terror te vinden die niet op een of andere manier schuldig zijn aan belangenverstrengeling dan tegenovergesteld. Zo hebben 
naast de in de tekst besproken kopstukken als Cheney en Rumsfeld ook mensen als Condoleeza Rice, die als lid van de 
board of directors van Chevron zelfs een olietanker naar zich vernoemd wist, Richard Perle, Paul Wolfowitz en Paul Bremer 
III, stuk voor stuk directe belangen bij het uitvoeren van de strategische beleidsdoelstellingen tijdens de War on terror. Zie 
voor de betrokkenheid van deze beleidsmedewerkers onder andere in eerder genoemde publicaties als Klein, De shock-
doctrine. Zie ook in Unger, De familie Bush en het huis Saud. Zie verder in Chatterjee, Iraq, Inc..  
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7.3.5 Masculiniteit 

 
De Verenigde Staten scoren hoog op de dimensie masculiniteit en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat we tijdens de War on terror op alle niveaus van het strategische 
besluitvormingsproces zien dat er wordt geappelleerd aan masculiniteit.1159  
  Het taalgebruik van Bush - en de artefacts die hij gebruikte om zijn boodschap kracht 
bij te zetten - was volgens auteurs als Weinberg en Westen vooral gericht op het zichzelf 
positioneren als een leider in de traditie van de frontier. Het tonen van manlijkheid geldt 
daarbij als belangrijk punt. Hierdoor is het ook verklaarbaar dat de onhandigheid van 
Bush op het gebied van taal door de achterban niet werd afgestraft.1160 Als het ging om 
lompheid of zelfs profaan taalgebruik stond Bush daarentegen wel degelijk zijn 
mannetje. 
  In zijn poging om bewust aansluiting te vinden bij de positieve waarden die zijn 
achterban heeft bij de invulling van masculiniteit kopieerde Bush bijna schaamteloos zo 
veel mogelijke uiterlijke kenmerken die appelleerden aan de masculiene belevingswereld 
van de southern rednecks. Zo kocht Bush een ranch in Texas en etaleerde hij op zijn 
vakanties veelvuldig het typische gedrag van hoe een southern man zijn vrije tijd 
doorbrengt: Bush hield barbecues, reed paard en ging op de jacht. Daarbij liet hij zich 
graag zien in blue jeans en bomber jack. Dit gedrag was grotendeels geënsceneerd, maar 
Bush kwam er mee weg omdat hij authentiek overkwam.1161  
  Jacob Weisberg laat in zijn boek De Bush Tragedie zien hoe Bush bij het toepassen van 
deze culturele symboliek zijn voorganger Ronald Reagan probeerde te imiteren. Reagan 
had als geen ander weten te voldoen aan het beeld van „a new sheriff in town.‟ Hoever 
Bush daarin ging, blijkt volgens Weisberg uit de manier waarop Bush geheel tegen de 
waarheid in zichzelf probeerde neer te zetten als een man die net als Reagan geboren en 
getogen was in een klein stadje ergens in de Midwest.1162 

                                         
1159 Zie voor de masculiniteitscore van de Verenigde Staten in Hofstede, Culture‟s Consequences. 
1160 Zie in Weisberg, De Bush tragedie en Westen, The Political Brain. In de Amerikaanse politieke cultuur is het spelen met taal 
en andere vormen van communicatie waarbij de bedoeling is om zo direct mogelijk in te spelen op de culturele identiteit 
van het electoraat een fenomeen dat terug te voeren is op de campagnes voor de presidentsverkiezingen in de periode na 
1840. Gold voor die tijd dat het stemrecht nog grotendeels was voorbehouden aan mannen met „gezag en geld,‟ na de 
democratisering van het kiesstelsel in de jaren dertig van de 19de eeuw kon geen enkele politicus meer voorbijgaan aan de 
„electorale macht van het volk.‟ 
Fischer laat zien hoe het de invloed van de popular vote duidelijk naar voren kwam en een presidentskandidaat bewust 
inspeelde op de culturele gevoelens van zijn potentiële achterban voor de eerste keer naar voren kwam tijdens de zogeheten 
log cabin and hard cider campagne uit 1840 van presidentsskandidaat William Henry Harrison. Harrison die net als zijn 
tegenstreven Martin van Buren van goede komaf was werd in deze campagne voorgesteld als iemand die in een kleine blok 
hut (de fameuze log cabin) was opgegroeid. Om nog meer aansluiting te vinden bij de backwoodsmen waar Harrison zijn 
stemmen vandaan wilde halen werd in de campagne ook veelvuldig gerefereerd aan sterke drank en vooral ook aan de 
militaire carrière van Harrison. Na Harrison was er geen presidentskandidaat meer die niet op soortgelijke wijze probeerde 
aansluiting te vinden bij het electoraat. Typerend daarbij is dat die profilering bijna altijd gericht was op het verwerven van 
de stemmen van het grassroot-segment van de Amerikaanse kiezers. Zie voor de introductie van culturele symboliek tijdens 
de log cabin en hard cider campaign in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 850-851. 
1161 Zie hiervoor in Westen, The Political Brain. De ranch in Texas had Bush volgens Westen twee jaar voor de verkiezingen 
van 2000 speciaal aangeschaft om zichzelf het imago van een echte souternman aan te meten. Ook het veelvuldig gebruik van 
andere artefact pastte in dit beeld. 
1162 Weisberg verwijst naar Bush‟ rede op Reagans begrafenis. Bush refereerde in die toespraak aan Rock River, het plaatsje 
in Illinois waar Reagan opgroeide. Hij deed dat volgens Weisberg op zo‟n manier dat het net leek alsof hij het over zijn 
eigen jeugd had. Zo zei Bush tijdens die rede: „Het is het soort plek waar je zij aan zij met je buren bad, en als het hun niet 
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  De kern is echter dat Bush er mee wegkwam en dit type van gedrag en de inzet van 
rituelen en artefacts die daarmee gepaard gingen hem blijkbaar als gegoten zaten.1163 
  McEnteer wijst er op dat de toespraken van Bush kunnen worden gezien als een 
bewuste poging om aansluiting te zoeken bij de masculiniteit die typerend is voor de 
culturele identiteit van de backwoodsmen. Het waren volgens McEnteer precies die 
gevoelens waaraan Bush appelleerden in zijn eerste aangekondigde acties. Directe 
referenties aan geweld waren daarbij geen uitzondering. Bush trad hiermee duidelijk in 
de voetsporen van voorgangers als president Theodore Roosevelt die – zoals we gezien 
hebben -het toepassen van geweld als uiting van masculiniteit niet alleen zag als 
kenmerkend voor het leven in de frontier maar ook als het fundament voor de 
Amerikaanse cultuur. James McEnteer geeft aan dat Bush na zijn redevoering waarin hij 
tegen Saddam Hoessein zei “you got 48 hours” misschien wel het mooiste compliment 
kreeg toen een legerofficier stelde dat “he sounded just like John Wayne.”1164 
  Referenties aan het masculiene gedrag en taalgebruik uit de frontier was echter niet 
alleen voorbehouden aan Bush. Zo shockeerde Richard Perle, een van de belangrijkst 
neocons, journalisten van Le Monde en de Duitse televisie door in een briefing de 
Amerikaanse buitenlandse politiek te vergelijken met een “Wild West posse.” Perle 
stelde dat “America‟s job was to round up a few allies and then ride out and get the bad 
guys.‟1165 
  Mayer legt er de nadruk op dat voor veel Europeanen het masculiene taalgebruik van 
Bush en zijn naaste medewerkers veel te ver ging. Zij stelt dat iedere vorm van nuance 
ontbrak en het hoge turbotaal-gehalte van uitdrukkingen als “you give us the mission – 
we can get them,” “when we‟re through with them, they will have flies walking across 
their eyeballs,” de Europeanen tegen de borst stuitte.1166 
  Ook de manier waarop Bush stoer antwoordde met “bring em „on” toen hem werd 
verteld dat er mogelijk verzet zou komen als reactie op de Amerikaanse bezetting van 
Irak, beschouwden de meeste Europeanen als „over the top.‟1167  
  Het masculiene gedrag en taalgebruik van Bush werd eveneens in radio en 
televisieprogramma‟s naar voren gehaald. Zo raakte NBC-anchor man Chris Matthews 
lyrisch over Bush‟s optreden op 1 mei 2003 na de beëindiging van de oorlog met Irak. 
Bush landde op die dag als piloot van een Navy S-3B Viking gevechtsvliegtuig op het 
vliegdekschip USS Abraham Lincoln. In full battle dress hield Bush vervolgens een korte 
toespraak voor een spandoek met de tekst Mission Accomplished.1168 

                                                                                                                                      
goed verging, bad je voor hen, want je wist dat zij voor jou zouden bidden als jij het moeilijk had.‟ Zie in Weisberg, De Bush 
tragedie, p. 276. 
1163 Weisberg laat zien hoe het gedrag van Bush ook veel beter overkwam in Texas dan in Washington. In Texas kostte het 
Bush geen moeite om geaccepteerd te worden als „one of the boys‟. In Washington voelde de president zich volgens 
Weisberg beduidend minder op zijn gemak. Zie voor voorbeelden in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 162-164. 
1164 McEnteer, Deep In the Heart, p. 235. 
1165 Geciteerd in Micklethwait, The Right Nation, p. 207. 
1166 Geciteerd in Mayer, The Dark Side, p. 31. Zie voor een uitgebreide analyse van de verschillende interpretaties hoe Bush 
overkomt tijdens zijn eerste reacties na de aanslagen van 9/11 vooral in Silberstein, War of Words. 
1167 Geciteerd in Clark, Against all Enemies, p. xvii. 
1168 Het optreden van Bush aan boord van de USS Abraham Lincoln wordt in de literatuur op meerdere plekken 
beschreven en geanalyseerd. Zie onder andere in Weisberg, De Bush tragedie, p. 11. 
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  In het programma Countdown with Keith Oberman sprak Matthews over Bush‟s 
„verbluffende leidersrol‟ en zijn machismo. Het was precies de president die de 
achterban van Bush graag wilde zien en horen. Matthews sloeg de spijker op de kop 
toen hij stelde dat “ik denk dat we onze president als een held willen zien.” 
  In het programma Hardball sprak beleidsmedewerker Gordon Liddy over de manier 
waarop het parachuteharnas “Bush‟ manlijkheid” benadrukte. Op CNN deed de rechtse 
populaire radio talkshow host Laura Ingraham er nog een schepje bovenop door aan te 
geven dat Bush “een echte man was.”1169 
 
Evan Wrigh stelt dat de frontier-invulling van masculiniteit ook binnen het leger is 
vervormd en verheerlijkt. Zo schrijft Wrigh dat “many of today‟s aspiring warriors have 
been raised on Rambo films, hip-hop and the lyrics of Marilyn Manson. Even the 
language they use betrays what has happened. „Shooting motherfuckers like it is cool,‟ 
one soldier described the experience in Iraq, mediating his own experience through the 
authentic language of a culture whose metaphysic is shaped by the entertainment 
industry: For them, „motherfucker‟ is a term of endearment. For some, slain rapper 
Tupac is an American patriot whose writings are better known than the speeches of 
Abraham Lincoln. (…) Many are on more intimate terms with video games, reality TV 
shows and internet porn than they are with their own parents. (…) CD players in 
helicopters and tanks regularly provide soundtracks to the action on the battlefield, 
Slayer‟s „Angel of Death‟ and Eminem‟s Let the Bodies Hit the Floor‟ being two of the 
favourites with the troops in Iraq. (…) It is rather worrying that the margins can 
penetrate the US military too; it is regrettable that some soldiers think and act like gang 
members. When asked why he killed a woman at a checkpoint in Iraq, one young 
Marine replied: „the chick was in the way‟, an impromptu response which was an 
authentic echo of the „bad ass‟ attitude of gangster rap.”1170 
 

 

7.3.6 Taak– en Actiegerichtigheid versus Relatiegerichtheid 

 
Een belangrijk aspect van de Amerikaanse culturele identiteit is de nadruk op taak- en 
actiegerichtheid. Vooral omdat dit tegenover het creëren van vertrouwen en het aangaan 
van relaties staat, veroorzaakte het in de context van de Irak-oorlog de nodige 
problemen. 
  Volgens Daalder en Lindsay is een eerste voorbeeld hiervan de manier waarop de 
Verenigde Staten omgingen met de besluitvorming rondom de eerdere genoemde 
resolutie 1441. Volgens de Amerikanen sprak deze resolutie voor zichzelf. Volgens 

                                         
1169 Zie in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 251. Interessant zijn ook al de namen van de talkshow programma‟s „Countdown‟ en 
„Hardball.‟ Zo zitten in de benaming van het eerste programma de typisch Amerikaanse invullingen van culturele dimensies 
als tijd en actiegerichtheid en geeft de tweede titel een aardig idee over de mate van nuance en de invulling van manlijkheid 
die in zo‟n programma zijn te verwachten. 
1170 Geciteerd in Coker, Christopher (2007) The Warrior Ethos: Military Culture and the War on Terror. London/New York: 
Routledge, p. 43. 
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Daalder en Lindsay deed Amerika “weinig om de aanname van de resolutie te 
bevorderen. Powell pleegde wat telefoontjes, maar reisde niet af naar de belangrijke 
landen om ze over te halen vóór te stemmen. Er werd niets gedaan om Rusland of zelfs 
Duitsland te verleiden zich af te keren van Frankrijk, dat begin maart had aangegeven 
gebruik te maken van zijn vetorecht om een resolutie tegen te houden waarin 
toestemming tot de oorlog zou worden gegeven „ongeacht de omstandigheden‟, zoals 
Chirac het uitdrukte. Washington liet zelfs na om druk uit te oefenen op Mexico of 
Chili – twee andere leden van de Veiligheidsraad – om de kant van de Verenigde Staten 
te kiezen.”1171 

  Galbraith geeft een ander voorbeeld waarbij de Verenigde Staten in de strategische 
besluitvorming nauwelijks aandachts besteedden aan het creeëren van duurzame relaties 
was de manier waarop de politieke wederopbouw van de Iraakse samenleving ter hand 
werd genomen. De Verenigde Staten gingen er van uit dat ze hierbij vooral gebruik 
konden maken van de groep Iraakse bannelingen onder leiding van Achmed Chalabi. 
Deze Chalabi spiegelde de Amerikanen voor dat hij op grote steun in Irak kon rekenen. 
Dit bleek echter een misvatting. Chalabi had door zijn jarenlange ballingschap 
nauwelijks nog een machtsbasis in Irak laat staan dat hij de grassroot-steun van de 
bevolking genoot. Chalabi werd echter de grote favoriet van Washington waarmee de 
policy makers in het Witte Huis getuigden van vergaande onkunde van hoe en door wie 
het politieke reilen en zeilen in Irak werkelijk werd bepaald.1172 
  Pim van Harten en Roel Meijer tonen in hun boek Irak in Chaos de onkunde van de 
Verenigde Staten over de werkelijke machtsverhoudingen binnen de Iraakse 
samenleving aan. Deze onkunde bleek volgens Van Harten en Meijer vooral uit de 
verkeerde inschatting die men maakte van de macht van de leider van de sjiiten en de 
etnische tegenstellingen die het land kenmerkten. De leider van de sjiiten, Ali Al-Sistani, 
bleek achter de schermen grote invloed uit te oefenen. Minstens even belangrijk was dat 
Al-Sistani een van de weinige was die de opstandige sjiitische geestelijke Moqtadr Al-
Sadr in toom wist te houden. Beide aspecten werden echter door Washington in de 
eerste maanden van de bezetting grotendeels genegeerd.1173 
  Meerdere auteurs leggen er de nadruk op dat het gebrek aan het opbouwen van relaties 
verergerd werd door de operationele uitvoering van de beleidsdoelstellingen door de 
Amerikanen die ter plaatse met de leiding belast waren. De belangrijkste persoon daarbij 
was Paul Bremer III die van mei 2003 tot de formele soevereiniteitsoverdracht het jaar 
daarop in 2004 als bewindvoerder optrad. Keer op keer wist Al-Sistani de politiek van 
Bremer te traineren. 
   Zo laat bijvoorbeeld Chandrasekaran  zien hoe Bremer de invloed en de figuur van 
Al-Sistani volkomen verkeerd inschatte tijdens de onderhandelingen over het instellen 
van een nieuwe regering en een grondwet na de inname van Bagdad. Chandrasekaran 
schrijft dat “two weeks before Bremer announced the formation of the Governing 

                                         
1171 Zie in Daalder, Amerika ontketend, p. 199. 
1172 Zie voor een beschrijving van de invloed van Ahmed Chalabi in diverse boeken, zoals Galbraith, Het einde van Irak; 
Woodward, Het aanvalsplan. Zie ook in Ricks, Fiasco. 
1173 Zie voor de rol van Sistani bijvoorbeeld in Harten, Pim van, en Meijer, Roel, Redactie (2007) Irak in Chaos: Botsende 
Visies op een Humanitaire Ramp. Amsterdam: Aksant. 
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Council, al-Sistani made an announcement of his own. He issued a fatwa, a religious 
degree, stating that Iraq‟s constitution had to be written by elected representatives. An 
American-selected drafted committee was “un-acceptable,” he said, because there was 
“no guarantee that such a committee will draft a constitution upholding the Iraqi 
people‟s interests and expressing their national identity and lofty social values.” Het 
antwoord van de Amerikanen was tekenend voor hun inschatting van de positie van Al-
Sistani. “Al-Sistani‟s fatwa was all but ignored by the CPA. „It didn‟t register,‟ one of 
Bremer‟s senior aides said later. „The view was, „we‟ll just get someone to write another 
fatwa.”‟1174 
  Peter Galbraith wijst er op dat ook de verschillen tussen de Koerden, de soennieten, 
de sjiiten en de andere bevolkingsgroepen stelselmatig terzijde werden geschoven.  
Galbraith maakt er hierbij vooral een punt van door aan te geven dat de Amerikanen 
een kans lieten liggen door de Koerden op dezelfde manier te behandelen als de andere 
groeperingen.1175 
Galbraith stelt onomwonden dat het besef in Washington dat men in Irak vertrouwen 
moest wekken bij de gewone bevolking volkomen ontbrak. Hij beschrijft uitgebreid hoe 
de grootste blunders op dat gebied al direct na de val van Bagdad plaats vonden. Het 
Amerikaanse leger keek toen lijdzaam toe hoe de stad in chaos verviel. Niet alleen werd 
op grote schaal geplunderd, ook vond een totale instorting van het normale leven plaats 
doordat de water- en elektriciteitsvoorziening in grote delen van de stad uitviel. 
  George Packer geeft een ander voorbeeld van de manier waarop de Iraakse bevolking 
ieder vertrouwen in de Amerikanen verloor. Zo beschrijft hij hoe begin mei 2003 met 
hoge Iraakse officieren werd overlegd om gewone soldaten uit het Iraakse leger hun 
soldij door te betalen na de oorlog. In eerste instantie werden die onderhandelingen 
gevoerd door kolonel Paul Hughes, hoofd van planning onder Jay Garner. Hughes 
garandeerde de officieren dat aan iedere gewone soldaat twintig dollar achterstallig 
salaris zou worden uitbetaald. De officieren staken hun nek uit en kwamen met een lijst 
van honderdduizend namen. Half mei hoorde Hughes het nieuws dat van die uitbetaling 
niets terecht was gekomen. Hughes zelf beschrijft hoe hij vervolgens een paar van de 
officieren weer tegenkwam. Hij zegt daarover: “Ik kon ze niet onder ogen komen. Ik 
was volkomen in diskrediet gebracht (…) Vanuit Iraaks standpunt gezien maakte deze 
simpele actie een einde aan het enige symbool van soevereiniteit dat het Iraakse volk 
nog had. We hebben daar een grens overschreden. We hielden op bevrijders te zijn en 
werden bezetters.”1176 
  Bremer voorzag zelf ook de consequenties van zijn maatregel om het leger te 
ontbinden. Maar hoe onnadenkend of naïef hij was blijkt uit zijn eigen inschatting. Zo 
schrijft Bremer: “We moesten er echter ook rekening mee houden dat maar weinig van 

                                         
1174 Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City, p. 89. 
1175 Galbraith stelt vooral dat de Koerden een goed functionerend bestuur hadden omdat ze de facto al sinds 1991 over 
beperkte autonomie beschikte. Bovendien waren ze een betrouwbare bondgenoot van de Amerikanen en hadden ze een 
sterke militie die als ordedienst had kunnen worden ingezet. Bovendien stelt Galbraith dat Irak nooit een eenheidsstaat is 
geweest en derhalve van het begin af aan had moeten worden ingezet op het creëren van ten hoogste een federale staat met 
grote autonomie voor de verschillende etnische en religieuze groeperingen. Zie Galbraith, Het einde van Irak. Zie voor een 
verdere beschouwing over de verschillende etnische groeperingen in Irak en de consequenties hiervan voor het opstellen 
van de grondwet en het creëren van een mogelijke eenheidsstaat in Harten, Pim, Irak in chaos. 
1176 Geciteerd in Packer, De weg naar de hel, pp. 225-226. 
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de officieren uit Saddams veel te grote leger hun carrière in het nieuwe leger konden 
voorzetten. (…) We moesten ook zorgen dat honderdduizenden voormalige soldaten in 
de maatschappij terugkeerden en daar hun brood konden verdienen. We konden een 
klein aantal van hen werk aanbieden als paramilitaire beveiligingsmedewerker bij de 
overheid. (…) Anderen die alleen voor de duur van de oorlog in dienst hadden gezeten, 
pakten hun leven in de burgermaatschappij weer op.”1177 
  De actiegerichtheid van Bremer blijkt goed uit de beschrijvingen die hij van zijn eigen 
handelen geeft in zijn boek over zijn jaar als bewindvoerder van Irak. Het boek van 
Bremer staat vol met korte zinnetjes als “we dienden snel te handelen,” “laten we 
meteen aan de slag gaan” en “het is belangrijk dat we snel handelen.”1178 
  Bremer benadrukte zijn uitgesproken actiegerichte houding door expliciet melding te 
maken van het feit dat men “zich op praktische oplossingen moest richten en 
pessimistisch gepraat diende te vermijden (…) Om dat letterlijk kracht bij te zetten gold 
dat mijn zware stappers nodigden ertoe uit om mensen eens wat flinke schoppen onder 
hun kont uit te delen.”1179 
  Dit typisch Amerikaans idee van „let‟s kick some ass‟ getuigt van grote culturele 
ongevoeligheid van de kant van Bremer. De schoen geldt als onrein en het zitvlak is een 
„no go area‟ voor aanraking door andere mannen. Iemand „een schop onder de kont 
geven,‟ is dan ook ongeveer de zwaarste belediging die een Arabische man kan worden 
aangedaan. 
  Die ongevoeligheid blijkt ook uit de coverfoto van de Nederlandse uitgave van zijn 
boek. Daarop staat Bremer gefotografeerd vanuit de „kikkerhouding‟ met de punten van 
zijn schoenzolen gericht naar de lezer. Ook deze houding geldt als beledigend binnen de 
Arabische cultuur. 
  George Packer beschrijft een persoonlijk onderhoud met Bremer in Irak. Packer laat 
hierin duidelijk blijken hoever het optreden van Bremer afstond van de manier waarop 
men dat in Irak gewend is. “[Bremer] werd rusteloos; hij had dingen te doen. Ik 
bedankte hem en nam afscheid. Even een praatje maken was er niet bij geweest, 
nieuwsgierigheid naar mijn persoonlijke bevindingen evenmin, en er was geen thee of 
andere versnapering binnengebracht (wat zeer uitzonderlijk was in Irak). Hij had geen 
enkele moeite gedaan te charmeren, noch blijk gegeven van enige geestigheid. Bremer 
zat al weer aan zijn bureau toen ik zijn kamer uit werd geleid.”1180 
 
De houding van Bremer kan geïnterpreteerd worden als exemplarisch voor de 
Amerikaanse culturele identiteit. In het boek De Shock Doctrine van Naomi Klein wordt 
echter duidelijk de link gelegd tussen het beleid van Bremer en de achterliggende 
doctrine dat in Irak zo snel mogelijk de ruimte moest worden geschapen voor private 
investeringen uit het buitenland. In die zin ziet Klein Bremer als een duidelijke 
vertegenwoordiger van de politieke cultuur van de neoconservatieven. Zo schrijft Klein 
bijvoorbeeld over het beleid van Bremer dat “de uitverkoop van dit land aan Bechtel en 

                                         
1177 Bremer, Na Saddam, p. 63. 
1178 Zie voor een paar van deze voorbeeld in Bremer, Na Saddam, pp. 74, 83 en 85. 
1179 Bremer, Na Saddam, p. 35. 
1180 Packer, De weg naar de hel, p. 229. 
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ExxonMobil (…) was aangezwengeld door de belangrijkste afgezant van het Witte Huis 
in Irak, Paul Bremer.”1181 
  Bremer wond om zijn ideologische uitgangspunten in zijn eigen boek ook geen 
doekjes. Zo refereerde hij meerdere malen aan de noodzaak om de economie van Irak 
zo snel mogelijk te privatiseren. Bremer hield in juni 2003 een toespraak in het kader 
van het Wereld Economisch Forum in Amman. Volgens eigen zeggen besluit hij daar zijn 
“toespraak door de verzamelde internationale leiders te herinneren aan het axioma dat 
politieke en economische vrijheid hand in hand gaan.”1182 
 
Het verschil tussen enerzijds de korte termijn actiegerichtheid van de militaire 
overwinning en anderzijds het langdurige proces van relaties aangaan en vertrouwen 
opbouwen wordt goed weergegeven door David Frum en Richard Perle in hun boek An 
End to Evil. Frum en Perle schrijven hierin dat de militaire strijd en het idee van „nation 
building‟ twee totaal verschillende dingen zijn. Zo stellen zij dat “our military is the best 
equipped, best-trained fighting force in the history of the World. But our soldiers are 
not police: They do not speak the language, they do not know the customs, and they do 
not know which communal leaders can be trusted and which cannot.”1183 
  De tegenstelling tussen actie- en relatiegerichtheid wordt eveneens aangegeven door 
een Nederlandse officier die in Irak en Afghanistan heeft gediend. Zo beschreef hij een 
situatie waarin de Nederlanders in een dorp in Uruzgan een school op wilden richten. 
De procedure was daarbij dat men in eerste instantie buiten het dorp in de auto wachtte 
totdat men door een delegatie welkom werd geheten. Op die manier wist men zeker dat 
men werd uitgenodigd door diegene in het dorp die het hoogst in rang was. Vervolgens 
werd er dan onderhandeld over mogelijke condities waarop zo‟n project kon worden 
gerealiseerd. Dit ging dan overigens vaak gepaard met betaling of het verlenen van 
privileges aan de betreffende stamoudste en zijn naaste medewerkers. De aanpak was er 
op gericht om met de juiste mensen draagvlak te creëren en de garantie te geven dat 
men stond voor wat men beloofde. 
  De aanpak in het Amerikaanse leger was echter totaal anders. Allereerst waren de 
Amerikanen met hele andere strategische doelstellingen bezig. Zij voerden een search and 
destroy-missie uit en hadden nauwelijks oog voor het aangaan van relaties. 
  Dat die twee manieren met elkaar botsen mag wel duidelijk zijn. De Nederlandse 
officier beschreef een situatie waarin zo‟n botsing heel letterlijk moet worden genomen. 
In een dorp waren op een bepaald moment de Nederlanders bezig met het 
onderhandelen over een ontwikkelingsproject. Tegelijkertijd hadden de Amerikanen een 
tip gekregen dat zich in het dorp een mogelijke Taliban-strijder verborgen hield. Die 
nacht hing er een black hawk gevechtshelikopter boven het dorp. Na een korte 
waarschuwing dat onschuldige dorpsbewoners zich in veiligheid moesten brengen, 
vuurden de Amerikanen kort daarop een raket af die een paar huizen in puin legde en 
een aantal burgerslachtoffers maakte. De officier besloot zijn anekdote met te stellen dat 
toen de Nederlanders de volgende dag weer naar het dorp reden en zagen dat er een 

                                         
1181 Klein, De shock-doctrine, p. 404. 
1182 Bremer, Na Saddam, p. 84. 
1183 Frum, An End to Evil, p. 32. 
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grote zwarte rookpluim opsteeg men rechtsomkeert maakte om nooit meer terug te 
komen.1184 
 
 

7.3.7 Achievement versus Ascription 

 
Zoals we gezien hebben legt de Amerikaanse cultuur sterk de nadruk op doing en op de 
eigen prestatie of achievement van het individu in contrast met het idee van status door 
toewijzing of ascription. Diegenen die goede prestaties leveren, de high achievers, worden 
beloond met succes op school, werk, enzovoorts. Deze high achievers worden als eersten 
geselecteerd voor hoge of moeilijke posten in binnen en buitenland. 
  Carrière-diplomaat Paul Bremer III voldeed aan al deze kenmerken. Bremer wordt 
door zijn voormalige medewerkers omschreven als “een heel dynamisch mens, een heel 
capabele man, heel oprecht, maar hij was een man met haast, en hij nam zijn 
beslissingen heel snel.”1185 
  Meerdere auteurs laten zien hoe de let‟s do it-mentaliteit van deze high achiever botste met 
de Arabische cultuur, die eerder gericht is op ascripition.1186 
  Zo laat Peter Galbraith in zijn boek Het Einde van Irak zien hoe Bremer snelle 
resultaten wilde behalen en niet het belang ervan inzag overleg te plegen met leidende 
figuren – zoals eerder genoemde Al-Sistani - uit de Iraakse samenleving. Bremer 
presenteerde zich als “iemand die volstrekt zeker was van zichzelf.”1187 
  Verder had Bremer volgens Peter Galbraith bedongen dat hij „alle leidinggevende, 
wetgevende en rechterlijke functies‟ in Irak naar zich toe kon trekken. Zo liet Bremer 
direct op 16 mei aan de Iraakse leiderschapsraad weten dat er geen sprake zou zijn van 
een interim-regering en een vroege overdracht van de macht. Het vertrouwen van de 
Iraakse Leiderschapsraad in de Amerikanen werd hierdoor volgens Galbraith zeer 
geschaad, temeer daar Jay Garner slechts elf dagen daarvoor, namens de Verenigde 
Staten had aangekondigd dat er rond 15 mei een Iraakse tijdelijke regering zou worden 
ingesteld.1188 Galbraith schrijft hierover dat “volgens alle Iraakse leiders, ook de meest 
pro-Amerikaanse, Bremers beslissing om de macht te behouden ertoe leidde dat de 
Verenigde Staten door velen niet meer als bevrijder werd gezien, maar juist algemeen als 
bezetter werd beschouwd.”1189 
  De volgende blunder die Bremer maakte was dat hij aankondigde dat alle Baath-leden 
uit hun functies zouden worden ontslagen. Het land kwam zo in één klap zonder 
ambtenaren en politie te zitten. Een enorme chaos en rechteloosheid was het gevolg. 

                                         
1184 Dit verhaal werd verteld door een officier uit het Nederlandse leger die te gast was bij een college van de auteur. 
1185 Geciteerd in Packer, De weg naar de hel, p. 227. 
1186 Zie in Hall, Edward T. (1976) Beyond Culture. New York: Anchor Books. Hall maakt het onderscheid tussen low context 
en high context-culturen. In low context-culturen zijn relaties tussen mensen relatief kort en moeten afspraken schriftelijk 
vastgelegd worden. In high context-culturen bemoeit de groep zich altijd met het individu en worden afspraken mondeling 
gemaakt. 
1187 Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 227. 
1188 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 140. Dit beeld van Bremer wordt bevestigd door George Packer in zijn boek De 
weg naar de hel, p. 221. 
1189 Galbraith, Het einde van Irak, p. 144. 
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  Bovendien kwamen duizenden mensen letterlijk zonder inkomen op straat te staan. 
Haat tegen de bezetter was het gevolg. 
  De tweede order van Bremer op 23 mei had zo mogelijk een nog grotere impact. 
Bremer kondigde de ontmanteling van het Iraakse leger af. Deze twee maatregelen 
hadden een drietal gevolgen. Allereerst vernietigde Bush hiermee in één keer de macht 
van de soennieten, die tachtig jaar lang de macht hadden gehad. 
  Galbraith stelt dat het hiermee niet alleen gedaan was met de macht van de soennieten, 
maar dat ook een einde kwam aan de Iraakse eenheidsstaat, die gebaseerd was geweest 
op de centrale posities die de soennieten innamen in het leger, politie, 
veiligheidsdiensten en in de Baath-partij. 
  Het derde gevolg was echter minstens even ingrijpend. Door het opheffen van de 
Baath-partij en het leger waren op slag niet alleen honderdduizenden Irakezen hun 
status en werk kwijt, ook hun loon en pensioenen werd hen ontnomen.1190 
 
 

7.3.8 Onzekerheidsvermijding 

 

Jane Mayer wijst er in haar boek The Dark Side op dat de manier van denken die 
dominant was in de periode direct na 9/11 vooral werd ingegeven door 
onzekerheidsvermijding die gebaseerd was op angst. Angst was daarbij niet alleen een 
middel om het beleid te legitimeren, maar beheerste ook het denken en doen van hoge 
regeringsfunctionarissen. 
  Ron Suskind stelt in zijn boek The One Percent Doctrine dat de ultieme vorm van door 
angst ingegeven onzekerheidsvermijding naar voren kwam in het idee dat als er maar 1 
procent kans was Irak over massavernietingswapens beschikte en dat deze wapens in 
handen zouden kunnen komen van terroristen die daarmee een aanslag zouden kunnen 
uitvoeren, dit risico niet genomen mocht worden.1191 
 
Deze obsessieve angst kwam vooral tot uiting in het gedrag van vice- Dick Cheney.1192 
In meerdere publicaties wordt melding gemaakt van het feit dat Cheney al voor de 
aanslagen en zonder medeweten van Bush oefende voor als „de bom zou vallen.‟ Na de 
aanslagen was een van de consequenties van Cheney‟s angst het vertrouwen op een 
overkill aan feitelijke informatie. 
  Mayer laat zien dat als reactie op het ontbreken van goede informatie voor de 
aanslagen van 9/11 de regering maatregelen nam om nooit meer geconfronteerd te 

                                         
1190 Zie voor deze maatregelen en de gevolgen onder andere in Galbraith, Het einde van Irak, pp. 140-147. 
1191 Suskind, The One Percent Doctrine. 
1192 Zo schrijft Mayer dat “some of those around Cheney wondered if the attacks, perhaps in combination with his medical 
problems, had exacerbated his natural pessimism. An old friend found him changed after September 11 “more steely, as if 
he was preoccupied by terrible things he couldn‟t talk about.” Brent Scowcroft, a lifelong acquaintance, told The New Yorker 
, „I don‟t know him anymore.‟ In the view of some detractors, such as Lawrence Wilkerson, the chief of staff of former 
Secretary of State Colin Powell, „Cheney was traumatized by 9/11. The poor guy was paranoid.” Zie in Mayer, The Dark 
Side, p. 6. 
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worden door gebrek aan kennis. Cheney introduceerde wat bekend kwam te staan als de 
Top Secret Codeword/Threat Matrix. Hij eiste dat alle rapporten en informatie die maar iets 
met Al Qaida te maken hadden direct aan hem werden doorgespeeld. 
  Roger Cressey, hoofd van de Terrorist Threats Sub-Group van de National Security Council, 
gaf een treffende analyse van deze manier van leunen op alles wat naar feiten en cijfers 
riekte toen hij stelde dat “the mistake was not to have proper analysis of the intelligence 
before giving it to the President. There was no filter. Most of it was garbage. None of it 
had been corroborated or screened. But it went directly to the President and his 
advisers, who were not intelligence experts. That‟s when mistakes got made.”1193 Mayer 
stelt dat “readers suffered „sensory overload‟ and became „paranoid.‟ “(…) the 
cumulative effect turned national security concerns into an obsession.”1194 
  De meest extreme manier van onzekerheidsvermijding komt volgens Benjamin Barber 
in de Amerikaanse cultuur tot uiting in het begrip self-reliance. Volgens Barber kunnen we 
zien hoe dit element van de Amerikaanse culturele identiteit vooral manifest is 
geworden in de regeringsperiode van George W. Bush. Zo is het niet toevallig dat Bush 
de steun heeft van de machtige National Rifle Association. Scott Melzer geeft in zijn boek 
Gun Crusaders aan hoe “since the late 1990s, the gun debate has taken on an increasingly 
partisan tone. (…) What distinguishes gun rights groups from [other] industries is their 
heavy Republican partisanship and a multimillion-member grassroots army that recruits 
voters and goes to the polls.”1195 
  De tweede consequentie van self-reliance is dat men zo nodig het recht in eigen hand 
neemt en de vermeende vijand treft voordat men zelf wordt getroffen. Bij afwezigheid 
van een functionerend overheidssysteem ging men er in de frontier van uit dat men 
letterlijk eigen rechter kon spelen. In de voortdurende onderlinge strijd tussen settlers 
enerzijds en bandieten en indianen anderzijds wachtte men niet op ingrijpen van het 
centrale gezag. Dat centrale gezag was vaak helemaal niet aanwezig. Al dan niet 
georganiseerd nam men het recht in eigen hand. Men beriep zich daarbij op het principe 
van vergelding voor gedaan onrecht – lex talionis. Volgens Barber is het maar een kleine 
stap van het denken in termen van angst voor vernietigingswapens naar de zogeheten 
Bush-doctrine waarin de principes voor de buitenlandse politiek van de regering-Bush 
werden verwoord.1196 
 
Op het operationele niveau van de uitvoering van het strategische beleid zien we 
controle en self-reliance eveneens terug als belangrijk aspecten van de culturele identiteit 
van de soldaten in Irak. In algemene termen geldt self-reliance en de angst om gedood te 
worden voor je de kans hebt om zelf de vijand uit te schakelen als een eerste 
uitgangspunt voor iedere soldaat. 
  In de cultuur van de backwoodsmen ging men echter zo ver dat men het principe 
hanteerde van „shoot first ask questions later.‟ Binnen de militaire discipline wordt deze 

                                         
1193 Mayer, The Dark Side, p. 5. 
1194 Mayer, The Dark Side, p. 5. 
1195 Melzer, Scott (2009) Gun Crusaders: The NRA‟s Culture War. New York/London: New York University Press, pp. 225-
226. 
1196 Zie het eerder aangehaalde werk van Barber, Het Rijk van de Angst. 
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eerste impuls genuanceerd door het opstellen van zogeheten Rules of Engagement. De 
Pentagon‟s Dictionary of Military and Associated Terms definieert Rules of Engagement als 
“directives issued by competent military authority that delineate the circumstances and 
limitations under which United States forces will initiate and/or continue combat 
engagement with other forces encountered.”1197 Het handboek geeft aan dat er twee 
situaties zijn waarin soldaten geweld mogen toepassen; als het om self-defense gaat en als 
het geweld functioneel is bij het voltooien van een missie. 
  Chris Hedges en Laila Al-Arian geven in hun boek Collateral Damage aan dat in Irak niet 
of nauwelijks naar Rules of Engagement wordt gekeken. In algmene termen kwam dit 
omdat de “official rules are too vague to be applied to the chaos of Iraq.”1198 De 
consequentie hiervan was dat men zijn eigen rules aanhield en dat de alles overheersende 
regel daarbij was dat “basically it always came down to self-defense and better them 
then you.”1199 
  Hedges en Al-Arian wijzen er op dat het kenmerkend was dat die houding niet alleen 
door de rank and file werd gehanteerd maar in de meeste gevallen ook gesanctioneerd 
werd door de leiding. Zo stelt een van de soldaten in het boek van Hedges en Al-Arian 
dat “there is no such thing as warning shots. (…) I even specifically remember being 
told that it was better to kill than to have somebody wounded and still alive.” 1200 Een 
andere soldaat stelt dat “we were trained that if someone is not armed and they are not 
a threat, you never fire a warning shot, because there is no need to shoot at all. If they 
are armed and they are a threat, you never fire a warning shot because (… ) that just 
gives them a chance to kill you.”1201 
 
Ziauddin Sardar en Merryl Wyn Davies bespreken in hun boek Why do People Hate 
America? de achterliggende culturele aannames bij de manier waarop de Amerikaanse 
soldaten omgaan met de Rules of Engagement. Zij doen dit aan de hand van een analyse 
van de gelijknamige film uit 2000. Die film handelt om een rechtszaak waarin een 
Amerikaanse officier verantwoordelijk wordt gesteld voor een bloedbad op een 
marktplein in Yemen onder vermeende burgers nadat soldaten onder zijn bevel het vuur 
hebben geopend. De film laat in een terugblik zien dat de Amerikaanse officier, die in 
een split second had moeten handelen, het bij het juiste einde had. In feite was iedereen - 
inclusief vrouwen en kinderen - op het marktplein waar het vuurgevecht plaatsvond een 
tot de tanden bewapende terrorist. Het was een simpele kwestie van kill or be killed. 
  Sardar en Davies trekken aan de hand van deze film een aantal conclusies. Allereerst 
stellen zij hoe de film laat zien dat “all of a sudden Yemenis, even women and children, 
have become terrorists, and that they all want to kill Americans.” De consequentie 

                                         
1197 In Hedges, Collateral Damage, p. 38. 
1198 Officieel moet men volgens het handboek op vijf manieren proberen een escalatie van geweld te voorkomen. Deze 
manieren worden gevangen in de zogeheten 5S‟s of escalation. Respectievelijk zijn dit „Shout a warning,‟ „Shove,‟ „Show a 
weapon,‟ „Shoot a warning shot‟ en alleen in uiterste instantie „Shoot to kill.‟ In de praktijk gold echter alleen de „zesde S‟ 
van „Self-defense‟ en werd deze „S‟ ondersteund door „Shoot to kill‟. Zie in Hedges, Collateral Damage, p. 41. 
1199 In Hedges, Collateral Damage, p. 39. 
1200 Geciteerd in Hedges, Collateral Damage, p. 41. 
1201 Geciteerd in Hedges, Collateral Damage, p. 41. 
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daarvan is niet anders dan dat “it is appropriate and morally correct to kill Arabs, even 
children”1202 
  Maar dat niet alleen: “In such films (…) guilt is not simply associated with the 
individuals involved but is transferred to all Palestinians, Arabs and Muslims in 
general.” Op die manier, zo stellen Sardar en Davies, “the cinema gives faces to faceless 
„people‟, the generic crowd, and projects one insistent idea of what motivates „Them‟: 
hatred.”1203 

 

 

7.3.9 Tijd 

 
Bij de uitvoerig van de plannen komt de typische Amerikaanse invulling van de 
dimensie tijd op verschillende manieren naar voren. In de literatuur wordt bijvoorbeeld 
de relatie aangeven tussen snelheid van handelen en vergelding. Bush beloofde zijn volk 
„snel en meedogenloos‟ toe te slaan. Snelheid van handelen stond boven alles. 
  Hoezeer directe vergelding in het Amerikaanse denken zit, blijkt ook uit een stuk in 
het opinietijdschrift Time waarin op de redactionele pagina werd geschreven dat “laten 
we voor één keer onze stompzinnige retoriek over “genezing” varen (…). Een zwarte 
dag kan niet de geschiedenis ingaan zonder dat hij door woede wordt gevoed. Laten we 
woedend worden. Wat wij nodig hebben is een verzengende Amerikaanse razernij die 
ons samenbrengt en die wij samen uiten – een razernij die vergelijkbaar is met Pearl 
Harbor.”1204 
  Een ander aspect van het hanteren van het begrip tijd is het idee dat tijd niet rekbaar 
is. Deadlines zijn daarbij heilig en niet onderhandelbaar en tijd voltrekt zich lineair en 
sequentieel. Deze laatste begrippen zijn goed terug te vinden in de manier waarop de 
Amerikanen bij hun planning de tijd liefst zoveel mogelijk opdelen in verschillende fases 
die ieder eigen doelstellingen vertegenwoordigen. 
  George Packer geeft in zijn boek De Weg naar de Hel aan hoe de militaire planning in 
vier fases was verdeeld. Fase I bestond uit de opbouw van de troepenmacht in de regio, 
Fase II voorzag in de eerste, overwegend geheime operaties. Fase III was het uitvoeren 
van de hoofdaanval op de grond en vanuit de lucht. Packer wijst er op dat de 
voorbereiding voor deze drie fasen ongeveer een jaar in beslag namen. De militaire term 
voor de naoorlogse periode was Fase IV. 
  Van diverse kanten wordt er echter op gewezen dat er helemaal geen officiële invulling 
was gegeven aan die periode van na-oorlogse opbouw. Het ging volgens Packer zelfs 
zover dat Franks en zijn planners van Central Command de naoorlogse situatie niet eens 

                                         
1202 Zie in Sardar, Why Do People Hate America?, p. 43. Wat hier ook nog bij speelt is dat dit morele recht ook door het 
publiek werd goedgekeurd. Zo beschrijft Sardar hoe “the audience [that] saw the film cheered when the marines 
slaughtered the civilians.” p. 41. 
1203 Sardar, Why Do People Hate America?, pp. 41-45. 
1204 Geciteerd in Griffin, 11 September, p. 13. 
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als hun verantwoordelijkheid zagen.1205 Het hele idee van „nation building‟ werd door de 
leiding binnen de regering van Bush afgedaan als „iets dat niet bij de mission hoorde.‟ 
Bush zelf merkte op dat “maybe I‟m missing something here. I mean we‟re going to 
have kind of a nation-building corps from America? Absolutely not.”1206 
  Alterman stelt dat het gebrek aan „nazorg‟ als gevolg had dat een jaar na de nederlaag 
van de Taliban „Afghanistan was teering on the brink of chaos again.‟ De warlords van de 
Noordelijke coalitie waren tot de tanden bewapend en heersten over hun gebied als 
semi-autonome potentaten. De corruptie vierde hoogtij en al in 2005 was Afghanistan 
wederom de grootse producent van de grondstoffen van opiaten als heroïne en morfine, 
met een geschat wereldaandeel van maar liefst 97 procent.1207 
  De strakke tijdsplanning en de druk die daar achter zat om snel met resultaten te 
komen zonder dat er veel aandacht aan achtergronden was besteed, kwam vooral naar 
voren in de „nazorg‟ van de oorlog in Irak. De verantwoordelijkheid voor de 
wederopbouw werd in eerste instantie overgedragen aan een nieuwe afdeling van het 
Pentagon het zogeheten Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (OHRA). 
  Het plan was dat OHRA voor onbepaalde tijd de regering van Irak zou vormen en in 
laatste instantie verantwoording zou afleggen aan Rumsfeld. Van het begin af aan was 
de missie van OHRA gedoemd te mislukken. Allereerst kreeg Jay Garner, een 
gepensioneerde luitenant-generaal die de leiding over OHRA op zich nam, precies 
zeven weken om zich voor te bereiden. Dat ontlokte een ambtenaar op het ministerie 
van Defensie de mededeling dat „je zo lang nodig hebt om op het Pentagon een 
computerverbinding voor elkaar te krijgen.‟1208 
  Verder kreeg Garners afdeling van het begin af aan nauwelijks medewerking van enige 
andere afdeling van het Pentagon. Bovendien vertraagde het Pentagon benoemingen 
van hoge functionarissen van Buitenlandse Zaken die ideologisch verdacht waren en 
veel ervaring hadden in het Midden-Oosten. 
  Ten slotte waren er boeken en rapporten die aangaven dat de situatie in het na-
oorlogse Irak wel eens veel complexer zou kunnen zijn dan waarvan men in het 
Pentagon uitging als niet ter zake doende aan de kant geschoven.1209 Packer stelt dat 
Garner zelf misschien „de geknipte man [was] voor een simpele humanitaire operatie 
maar zeker niet voor het leiding geven aan een ongewisse politiek-militaire onderneming 
die veel groter was dan enig andere Amerikaanse operatie sinds de Tweede 
Wereldoorlog.‟ Garner had geen ervaring in de regio en was niet betrokken geweest bij 

                                         
1205 Zie voor een beschouwing over de verschillende fases in de oorlogsplanning en vooral ook over het ontbreken van een 
invulling voor de na-oorlogse periode onder andere in Packer, De weg naar de hel, pp. 140-141. 
1206 Geciteerd in Alterman, The Book on Bush, p. 238. 
1207 Zie voor de na-oorlogse periode in Afghanistan onder andere in Alterman, The Book on Bush, pp. 238-239. 
1208 Geciteerd in Packer, De weg naar de hel, p. 143. 
1209 Die rapporten waren er wel degelijk. Zo wijst bijvoorbeeld Packer erop dat “uiteindelijk werden er niet alleen door de 
Council on Foreign Relations en het Center for Strategic and International Studies, maar ook door een complete who‟s who van de 
buitenlandse politiek en militaire denk-tanks – de Rand Corporation, het Army War College, het United States Institute of Peace, het 
National Defense University‟s Institute for National Strategic Studies – rapporten opgesteld die opvallend eensgezind van toon 
waren. Veiligheid en wederopbouw in het naoorlogse Irak zouden voor lange tijd een grote troepenmacht vergen, en 
internationale samenwerking zou essentieel zijn.” Packer, De weg naar de hel, p. 133. Ook de rapporten van het Future of Iraq 
Project, onder leiding van James Baker III, werden in het archief opgeborgen. Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 146. 
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de nasleep en de lessen die geleerd hadden kunnen worden van de interventieoorlogen 
in de Balkan in de jaren negentig. 
  Typerende voor de houding van Garner beschrijft Packer in zijn boek een situatie 
waarin Garner zijn tijdschema voor de wederopbouw uit de doeken deed tegen twee 
senaatsmedewerkers die uit Washington waren overgevlogen. Garner stelde zijn plannen 
als volgt voor: “Wederopbouw van openbare voorzieningen, ministeries op poten 
zetten, een voorlopige regering benoemen, een grondwet schrijven en bekrachtigen, 
verkiezingen houden. In augustus zou Irak een soevereine, functionerende regering 
hebben. Er viel een verbijsterende stilte: Iemand aan tafel zei: „Augustus van welk 
jaar?‟”1210 

                                         
1210 Packer, De weg naar de hel, p. 156. 
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8  Samenvatting en Conclusies 

 
Bij het onderzoek naar mijn stelling dat het Amerikaanse culturele waardestelsel een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de formulering, de planning, de legitimering en de 
uiteindelijke uitvoering van het Amerikaanse strategische beleid tijdens de aanloop en 
het verloop van de War on terror heb ik allereerst gezocht naar een theoretische 
onderbouwing. Ik heb me daarbij in de eerste plaats geconcentreerd op theorieën over 
strategie en in de tweede plaats op theorieën over cultuur als uiting van een 
waardestelsel dat ten grondslag ligt aan sociaal handelen. 
 
 

8.1 Strategievorming 

 
Over strategie is als eerste opmerking te maken dat in verschillende disciplines die zich 
hiermee bezighouden, zoals de krijgskunde, de organisatiekunde en de leer van de 
internationale betrekkingen, niet een eenduidige definitie is te vinden. Zo zijn er auteurs 
die van het standpunt uitgaan dat strategie geformuleerd en gepland wordt door één of 
slechts een beperkt aantal actoren. Deze actor formuleert dan op basis van een bepaalde 
visie over de doelstellingen van de strategie een plan of plannen, zorgt voor de middelen 
en faciliteert de uitvoering van het expliciet geformuleerde beleid. 
  De eerste aanname bij deze benadering is dat de strateeg het formuleren en plannen 
van zijn consistente visie voor zo‟n grand strategy rationeel benadert en dat hij bij het 
afwegen van voor- en tegenargumenten beschikt over alle noodzakelijke feiten. Het 
vertrouwen in de mogelijkheid om de werkelijkheid te leren kennen door middel van 
onderzoek en analyse is groot. 
  In de tweede plaats geldt dat als de plannen eenmaal zijn uitgedacht alle neuzen ook 
dezelfde kant op wijzen. De plannen kunnen vervolgens lineair en sequentieel worden 
uitgevoerd. Afwijken van het eenmaal ingeslagen pad of het maken van aanpassingen 
aan eenmaal geformuleerde plannen wordt als zwaktebod gezien. In de derde plaats gaat 
men er van uit dat het denken over beleidsdoelen en het maken van de daarbij 
behorende plannen is wat men onder strategie verstaat. De feitelijke uitvoering van het 
beleid is onderdeel van de operationele kant. Dit is geen onderdeel van strategie en als 
het bij de uitvoering van de plannen mis gaat, ligt dat niet aan de visie van de strateeg, 
noch aan de plannen en evenmin aan de ingezette middelen, maar aan de uitvoering. 
 
In alle drie de door mij behandelde disciplines bestaan echter ook andere aannames. Zo 
kunnen we zien dat in de krijgskunde de tegenstelling tussen denken en doen in de 
oudheid in feite niet bestond. Die tegenstelling kwam pas op naarmate de 
oorlogsvoering complexer en de invloed van logistiek en technologie belangrijker werd. 
  Opvallend is dat juist in de Amerikaanse traditie de scheiding tussen denken en doen 
in de krijgskunde dominant werd. In de literatuur wordt hiervoor een aantal redenen 
opgegeven. Zo kenden de Verenigde Staten na de Onafhankelijkheidsoorlog nauwelijks 
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een standing army. De militia‟s, die de verdediging van het land moesten waarborgen, 
waren niet alleen onvoldoende getraind, ze vielen ook nauwelijks onder de 
staatscontrole. De angst bestond dat met een dergelijk slecht geleid leger de Verenigde 
Staten bij iedere confrontatie met een vijand een nederlaag zou leiden. 
  De tweede reden om meer controle op het leger te krijgen, was dat door het gebrek 
aan top down-sturing de ruimte werd geboden aan allerlei initiatieven van officieren die 
hun eigen privé-oorlogen voerden. Die angst dat het daarbij weleens volkomen verkeerd 
zou kunnen aflopen, bleek reëel toen generaal Custer, in 1872, op eigen houtje de strijd 
aanging met een groep Indianen en vervolgens in de beroemde slag bij Little Big Horn 
met al zijn manschappen de dood vond. Na deze nederlaag eiste de publieke opinie dat 
zoiets nooit meer mocht voorkomen en dat met welke middelen dan ook de vijand altijd 
vernietigend moest worden aangepakt voordat hij de kans had om zelf toe te slaan. 
  De uitgangspunten van een top down geplande strategie en het inzetten van alle 
noodzakelijke middelen om de vijand te treffen, wisten de Amerikanen, in de oorlogen 
die zij in de twintigste eeuw voerden, toe te passen door hun toenemende economische 
en technologische superioriteit. 
 
De erfenis van de Amerikaanse manier van denken over strategie die in de krijgskunde 
dominant was, zien we eveneens terug in de eerste benaderingen over strategie in de 
organisatiekunde. Deze benaderingen werden in de Verenigde Staten in het begin van 
de jaren zestig op universiteiten als Harvard ontwikkeld en hadden grote invloed op het 
strategische denken. Vanaf ongeveer de tweede helft van de jaren zeventig kwam echter 
een aantal andere scholen op en werden de uitgangspunten van de eerdere scholen op 
zijn kop gezet. 
  Allereerst wees men er op dat veel van de bewust geformuleerde plannen helemaal 
nooit werden uitgevoerd of als dit wel het geval was ze vaak niet succesvol waren. Dit 
falen van strategische plannen werd in de nieuwe benaderingen echter niet in de 
schoenen geschoven van de „grondtroepen.‟ Gewezen werd voortaan ook naar de 
onmogelijkheid om het formuleren en uitvoeren van plannen volledig onder controle te 
houden. Zo constateerde men dat lang niet in alle gevallen de noodzakelijke informatie 
aanwezig of op tijd aanwezig was. Bovendien was de informatie vaak niet correct en nog 
dramatischer: de „onfeilbare‟ leiders maakten inschattingsfouten of namen beslissingen 
op irrationele gronden. 
  Veel plannen werden dan ook niet zo mooi, lineair en sequentieel uitgevoerd als op 
papier was uitgedacht. Belangrijke oorzaken hiervoor waren dat de veranderende 
context veel weerbarstiger was en veel grotere aanpassing van de plannen genoodzaakte 
dan waar vaak vooraf rekening mee werd gehouden. Verder was het in veel gevallen zo 
dat noch bij het formuleren en plannen van strategie noch bij de uitvoering „alle neuzen 
dezelfde kant op wezen.‟ Integendeel: verschil van inzicht over waar het met het 
gevoerde beleid heen moest en achterliggende belangentegenstellingen bleken eerder 
regel dan uitzondering. 
  Ten slotte zijn er nog twee nieuwe inzichten opgekomen die vooral voor mijn studie 
van groot belang zijn. In de eerste plaats heeft een groeiend aantal auteurs afstand 
genomen van het idee dat het denken over strategie en het uitvoeren daarvan zo 
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duidelijk van elkaar zijn te scheiden. Het succes van strategie is volgens deze benadering 
voor een groot deel niet alleen afhankelijk van de ideeën die er vanuit de top van een 
organisatie worden bedacht maar vooral ook van de uitvoering door de basis. Men stelt 
daarbij dat voor het succes van strategie niet alleen gebruik moet worden gemaakt van 
de resources van een organisatie maar dat een goed draagvlak binnen de organisatie 
feitelijk een voorwaarde is voor het uitvoeren van een strategie. 
  In de tweede plaats gaan sommige auteurs hierin zo ver dat zij stellen dat het draagvlak 
van een organisatie verantwoordelijk is voor het waardestelsel of de cultuur van een 
organisatie en dat het proces waarin strategie tot uiting komt in feite kan worden 
gelijkgesteld aan de manier waarop een cultuur zich binnen een organisatie manifesteert. 
Net zoals cultuur leidt tot aanpassingen aan externe omstandigheden en tegelijkertijd 
zorgt voor de noodzakelijke interne integratie geldt dit ook voor strategie. 
  Een punt dat dit verband tussen cultuur en strategie extra interessant maakt voor het 
onderzoek naar mijn stelling is dat uit studies blijkt dat culturele waarden binnen 
organisaties in belangrijke mate correleren met het culturele waardestelsel zoals zich dat 
op nationaal niveau manifesteert. 
 
Bij mijn analyse van de ontwikkelingen in de theoretische uitgangspunten in de leer van 
de internationale betrekkingen heb ik gekeken naar een viertal benaderingen. Deze zijn 
achtereenvolgens het (neo)realisme, de neoliberale institutionele school, het neomarxisme en ten 
slotte de benadering die bekend staat als het sociaal-constructivisme. 
  Het realisme kwam op in de periode van het Interbellum in de vorige eeuw. De 
uitgangspunten van deze benadering zijn dat anarchie, egoïsme en daaruit 
voortvloeiende conflicten en strijd de consequentie zijn van het ontbreken van een 
machtsmonopolie in de internationale verhoudingen. De enige manier voor een staat 
om veiligheid te garanderen is hetzij door het verkrijgen van totale hegemonie, hetzij 
door het zoeken naar een machtsevenwicht. De geschiedenis leert echter dat de eerste 
optie vrijwel onmogelijk is. Er zullen altijd krachten zijn die zich verzetten tegen de 
hegemonie van een staat en zulke pogingen zijn dan ook gedoemd om te mislukken. 

Blijft dus de tweede optie over: het voortdurend afwegen van de eigen veiligheid versus 
het maximaliseren van het nationale belang, zoals het verkrijgen van meer land of het 
benutten van economische kansen. Volgens de realisten kan geen enkele staat zich aan dit 
spel onttrekken. Niet meespelen heeft als consequentie dat de eigen nationale belangen 
door niemand worden behartigd en zo een prooi worden van een andere staat of staten. 
  Volgens de aanhangers van het realisme kan de vraag wie de strateeg is eenduidig 
worden beantwoord: De strateeg is een „statesman‟ die vanuit het belang van een 
„unified national government‟ objectieve doelen nastreeft. 
  Het realisme stelt verder dat het strategische proces verloopt volgens een vast patroon, 
waarbij duidelijk omschreven objectieve doelen met bijbehorende strategische opties 
worden geformuleerd. Die doelen en de bijbehorende uitvoering worden vervolgens 
afgezet tegen alternatieven. Van ieder scenario worden de kosten en baten met elkaar 
vergeleken en vervolgens de beste keuze uitgevoerd. 
  De realisten zijn niet alleen helder in hun uitgangspunt wie zij zien als de actor in het 
proces van strategisch denken en doen, ze zijn dit eveneens over de vraag welke 
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belangen ten grondslag liggen aan strategie. Deze belangen zien zij als national interests. 
De inhoud van wat als national interests moet worden gezien, komt volgens de realisten via 
een democratisch proces tot stand. De staat heeft het mandaat om die belangen zo goed 
mogelijk te verdedigen. De vraag hoe die belangen worden geformuleerd en of er 
eventueel discussie of strijd is over de inhoud van die belangen komt niet aan bod. De 
leer van de internationale betrekkingen houdt zich daar volgens de realisten ook niet mee 
bezig. 
 
De neoliberale benadering heeft als uitgangspunt dat staten middels supranationale 
instituties tot hetzelfde type van orde, gebaseerd op bindende afspraken, kunnen komen 
als op nationaal niveau tot stand is gebracht. De neoliberalen gaan hierbij uit van de 
gedachten van de verlichtingsfilosoof John Locke. Locke stelde dat mensen op 
vrijwillige basis in staat zijn tot een rechtvaardige samenleving te komen. De realisten 
daarentegen volgen meer de gedachtegang van de politieke denker Thomas Hobbes. 
Hobbes stelde dat in de menselijke verhoudingen slechts macht en afschrikking tot 
overwicht of evenwicht leiden. 
  De realisten en neoliberalen zijn het echter op veel punten met elkaar eens. De 
benaderingen hebben beiden als aanname dat bij het afwegen van de nationale belangen 
nettowinst en verlies tegen elkaar kunnen worden afgezet en dat winst en verlies ten 
goede komt of ten kosten gaat van de staat als eenheid. Alleen waar de realisten de 
problemen zien, gaan de neoliberalen uit van de mogelijkheden. 
  Toch voegt de neoliberale benadering van internationale betrekkingen twee voor mijn 
onderzoek interessante aannames toe. Allereerst zijn volgens de neoliberalen ook morele 
waarden de reden om tot doelstellingen van beleid te komen. Verder zijn dit soort 
gedeelde waarden volgens de neoliberalen ook op grensoverschrijdend niveau te vinden. 
Zo geloven de neoliberalen bijvoorbeeld dat staten die democratische en liberale principes 
hoog in het vaandel hebben alleen daarom al geen oorlogen met elkaar zullen voeren. 
Hier komen de neoliberalen dicht in de buurt van de ideeën over een gedeeld 
waardestelsel en nationale culturele identiteit als uitgangspunt achter strategische 
beleidsdoelen. 
  Het realisme en de neoliberale benaderingen laten ons echter met een aantal vragen 
achter. In de eerste plaats hebben beide benaderingen geen antwoord op de vraag over 
wiens belangen we het eigenlijk hebben als we spreken over national interests. In de 
tweede plaats geven beide benaderingen geen uitsluitsel over de vraag wie daarbij als 
actoren moeten worden gezien en hoe het proces van het formuleren van nationaal 
belang tot stand komt.  
 
De neomarxistische benadering houdt zich wel expliciet bezig met de 
belangentegenstellingen tussen de verschillende actoren zowel bínnen een natie als 
tussen naties. De neomarxistische traditie heeft daarbij niet de klassenstrijd als 
uitgangspunt van belangentegenstellingen, maar richt zich op de tegengestelde belangen 
die ontstaan tussen de verschillende nationaal en internationaal opererende fracties van 
het kapitaal bij de verdeling van de meerwaarde. 
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  De neomarxisten zien het proces van strategische besluitvorming als een strijd om de 
hegemonie tussen deze fracties of regimes van het kapitaal. De fractie of coalitie van 
fracties die de hegemonie bezit kan haar plannen formuleren en naar uitvoering daarvan 
streven. Deze regimes beperken zich daarbij niet tot hun nationale belangen. Ook 
grensoverschrijdend bestaan er gedeelde en tegengestelde belangen en komen er dus 
coalities tot stand. 
 
De modellen van de realisten, de neoliberalen en de neomarxisten bieden echter geen of 
nauwelijks ruimte om te kijken naar het handelen van actoren op basis van niet-
materiële belangen en het waardestelsel dat hieraan ten grondslag ligt. Het uitgangspunt 
van het sociaal-constructivisme biedt hierbij uitkomst. Volgens deze benadering heeft „wie 
we zijn gevolgen voor hoe we onze belangen definiëren en hoe we die belangen middels 
strategische besluitvorming proberen te realiseren.‟ 
  Het is overigens niet zo dat de sociaal-constructivisten claimen dat op waarden gebaseerde 
ideeën belangrijker zijn dan materiële belangen. De claim is alleen dat die belangen 
richting en draagvlak moeten krijgen binnen de sociale context waarin ze worden 
geformuleerd. 
  Dit uitgangspunt werpt een heel ander licht op de vermeende tegenstelling tussen het 
realisme en de neoliberale uitgangspunten. De wereldvreemde „morele waarden‟ of „idealen‟ 
van de neoliberalen zijn niets anders dan de binnen nationale identiteit vallende „ethiek‟ of 
„waarden‟. Buitenlandsbeleid doet in die zin niets anders dan invulling geven aan die 
waarden. Waarden staan dus niet los van de realiteit maar vertegenwoordigen die 
realiteit. 
 
 

8.2 Cultureel Waardestelsel 

 
Wie we zijn heeft blijkbaar gevolgen voor hoe we onze belangen definiëren en hoe we 
die belangen middels strategische besluitvorming proberen te realiseren. Om te weten 
wie we zijn moeten we ons richten op de inhoud van ons culturele waardestelsel. Net 
zomin echter als bij de materiële belangen overeenstemming is, zien we hier eveneens 
dat er conflicterende waardestelsels zijn. Een eenduidige invulling van national interests 
bestaat dan ook noch op basis van overeenstemming in materiële belangen noch op 
basis van waarden. De consequentie hiervan is dat de formulering van een strategisch 
beleid en de uitvoering daarvan altijd een proces is en de uitkomst is van interne en 
externe onderhandelingen. Dit brengt met zich mee dat we het idee dat strategie 
volledig gepland kan zijn en lineair en sequentieel kan worden uitgevoerd moeten laten 
varen. 
  Een verdere consequentie van de aandacht voor culturele identiteit als stuwende kracht 
achter strategische besluitvorming is dat we bij het formuleren van buitenlandsbeleid - 
en bij de speelruimte die men heeft bij de uitvoering daarvan - veel meer aandacht 
moeten besteden aan de steun en de legitimering die daarvoor door de basis van een 
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samenleving wordt gegeven. Het strategische besluitvormingsproces wordt dus niet 
alleen top down bepaald maar zeker ook bottom up beïnvloed. 
 
Er bestaan in de literatuur tientallen definities van cultuur. Ik ben bij mijn studie 
uitgegaan van de begripsbepaling van Edgar H. Schein. Schein stelt dat cultuur gezien 
moet worden als “a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 
problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered 
valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation to these problems.” Ik heb deze definitie aangevuld met de opmerking van Florence 
Kluckhohn dat het bij het oplossen van externe problemen en het creëren van interne 
integratie wel gaat om “a particular point in time.” Deze kanttekening is van groot belang 
om dat er mee aangegeven wordt dat er verschillende krachten zijn die enerzijds belang 
kunnen hebben bij het in stand houden van cultuur en anderzijds juist bij het 
veranderen van cultuur. Vervolgens heb ik de verschillende aspecten waaruit deze 
definitie bestaat verder uitgewerkt. 
 
Het eerste punt dat naar voren komt in de definitie is dat het mede door een cultureel 
waardepatroon bepaalde sociaal handelen altijd is voorbehouden aan interactie binnen 
een groep. Er bestaat in de literatuur echter geen overeenstemming over de omvang van 
zo‟n groep of over de noodzakelijke maatschappelijke context waarin zo‟n groep 
opereert. De grootste groepseenheid die men in de literatuur aan cultuur toekent is die 
van een „civilisatie‟ of „beschaving.‟ Dit idee gaat allereerst voorbij aan de enorme 
verschillen die er binnen een bepaald gebied bestaan. 
  In de tweede plaats heeft zo‟n beschaving geen volkenrechtelijke, politieke en 
institutionele basis om op te treden. 
  En in de derde plaats is het een uitgangspunt dat vooral een ideologische functie heeft, 
namelijk de waarschuwing dat „ons‟ waardestelsel aangevallen wordt en dat „we‟ het 
recht hebben om ons te verdedigen. Dat laatste punt mogen we echter niet 
onderschatten en we zullen ook zien dat het als zodanig terugkomt in de formulering en 
legitimering van de War on terror. 
 
De eenheid die wel over politieke, juridische en militaire instituties beschikt, is de 
natiestaat. Het is deze groepseenheid die door vele auteurs als drager van culturele 
identiteit wordt gezien. Het argument luidt dat het politieke systeem wordt gedefinieerd 
vanuit staatsniveau en dat allerlei administratieve, juridische en socialiserende systemen 
op staatsniveau worden vastgesteld. 
  Bij het uitgangspunt dat de natiestaat overeenkomt met een eenduidig cultureel 
waardesysteem is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
  Allereerst is het gebaseerd op de aanname dat de natie gelijk valt met de staat. Het 
begrip natie refereert echter allereerst aan een gevoelde eenheid, wat in het Nederlands 
onder „een volk‟ wordt verstaan. Zo‟n gevoel deel uit te maken van een volk kan groter 
zijn dan de natiestaat. Het kan eveneens grensoverschrijdend zijn zonder dat er sprake is 
van een natiestaat. 
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  Ten slotte kan het gevoel deel uit te maken van een eenheid die anderen uitsluit binnen 
een natiestaat vallen, waarbij men zich dan niet of slechts ten dele één voelt met de 
overkoepelende natiestaat. 
 
Het tweede aspect van cultuur is dat cultuur in bepaalde periodes ook zin hééft. 
Immers: het bijbehorende waardestelsel levert een blauwdruk op om om te gaan met 
externe omstandigheden en zorgt daarbij voor sociale cohesie. Maar cultuur gééft ook 
zin. Mensen die elkaar helemaal niet kennen voelen toch dat ze bij anderen horen omdat 
zij aan dingen dezelfde waarden toekennen. Het idee van cultuur als zingevend brengt 
verder met zich mee dat culturen bestaan bij het zich afzetten tegen andere groepen met 
een afwijkend cultureel waardestelsel. Dit idee van anderen uitsluiten creëert enerzijds 
een gevoel van eenheid, maar kan ook omslaan in etnocentrisme en onverholen racisme. 
De waarden van de anderen zijn dan niet alleen minderwaardig, maar ook slecht en 
moeten in het meest extreme geval worden bestreden. 
 
Kluckhohn‟s aanvulling op de definitie van Schein is echter van belang: de oplossingen 
die culturele waarden geven en de interne integratie die tot stand wordt gebracht, gelden 
voor een bepaalde situatie. Als cultuur zin heeft zou het zich bij veranderingen ook aan 
moeten passen. Eén van de kernpunten in de discussie over culturele kernwaarden is 
hoe snel deze veranderen. In de eerste plaats is er een groep auteurs die stelt dat het 
ontstaan van cultuur ver teruggaat in het verleden en dat de ingeslepen patronen, de 
normen, waarden, praktijken en wat dies meer zij niet op korte termijn veranderen. 
  Tegenover deze benadering staat de stelling dat culturele waarden wel degelijk snel 
veranderen. Het uitgangspunt is hierbij dat culturele patronen stabiel zijn als de 
omstandigheden gelijk blijven, maar dat als een samenleving te maken krijgt met 
veranderingen, deze veranderingen hun weerslag hebben op culturele waarden. 
  Maar hoe snel passen culturele patronen zich aan? En wat zijn de oorzaken van 
dergelijke veranderingen? Naast economische groei kan in het algemeen gesteld worden 
dat snelle maatschappelijke ontwikkelingen in verband kunnen worden gebracht met 
aanpassingen van culturele patronen. 
 
Twee factoren spelen echter een rol bij het tegengaan van aanpassingen van het 
waardestelsel. Allereerst hebben mensen behoefte aan stabiliteit en continuïteit en 
bestaat er als zodanig een natuurlijke vertraging voor verandering.  
  Een tweede punt is dat het in stand houden van cultuur - in ieder geval voor bepaalde 
groeperingen – eveneens in materiële termen zin heeft. Deze machtsvraag wordt bij een 
discussie over cultuur vaak buiten beschouwing gelaten. 
  Mijn uitgangspunt is echter dat binnen een natiestaat verschillende groepen bestaan en 
dat die groepen eigen culturele waarden hebben. Deze afwijkingen zijn vervolgens terug 
te vinden in de politieke agenda die vanuit de diverse groepen naar voren wordt 
gebracht. Cultuur staat derhalve in directe relatie met belangen en macht en we moeten 
onderzoeken welke groepen we binnen een samenleving kunnen onderscheiden en 
onder welke omstandigheden een bepaald waardestelsel dominant wordt. 
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Een belangrijk punt is dat ik niet alleen van de top down-benadering uit ben gegaan. 
Hoezeer deze benadering ook relevant is, toch vertelt ze niet het hele verhaal. De 
beperking van de top down-benadering zit in het feit dat cultuur puur gezien wordt als de 
uitkomst van door de heersende klasse ingestelde instituties die in dienst staan van de 
belangen van die heersende klasse en eveneens door diezelfde heersende klasse volledig 
naar eigen behoefte kan worden gemanipuleerd. Minstens even belangrijk is echter om 
te zien dat in een samenleving of in een organisatie de invloed van de culturele waarden 
van de onderliggende klasse of groepen wel degelijk een rol speelt. 
  Deze bottom up-benadering is vooral uitgewerkt door antropologen die zich met 
geschiedschrijving en het vraagstuk van de macht bezighouden. Macht is volgens dit 
uitgangspunt in laatste instantie gebaseerd op het draagvalk van de meanings die het geeft 
en dat appelleren aan meanings is niets anders dan het appelleren aan culturele 
sentimenten. 
 
Uitgaande van de stelling dat culturele waarden blijkbaar van groot belang zijn als 
drijvende krachten achter sociaal handelen - en daarbij ook cruciaal zijn in het 
strategische besluitvormingsproces - heb ik aangegeven hoe we deze culturele 
fenomenen moeten bestuderen. 
  Waar de top down-benadering wat dat betreft een concreet onderzoeksobject oplevert, 
namelijk een studie van de elite, van hun doelstellingen en van hun uitingen, ligt dat 
complexer voor de bottom up-benadering. 
  De bottom up-benadering van het ontstaan van culturele waarden en normen legt veel 
meer de nadruk op het ontstaan van een cultureel waardestelsel door het sociale 
handelen van groepen uit de onderkant van de samenleving. Expliciete uitingen van 
doelstellingen zijn daarbij vaak afwezig. Noodgedwongen heb ik me bezig gehouden 
met generalisaties en is een groot deel van mijn analyse gebaseerd op duiding van 
culturele fenomenen. 
 
In de literatuur bestaan verschillende manieren om tot een indeling te komen van 
culturen. Zo zijn er diverse pogingen om typologieën te onderscheiden gebaseerd op 
een clustering van een aantal culturele fenomenen. Voor mijn studie zijn dergelijke 
indelingen conceptueel gezien niet bruikbaar. Ze zijn veel te grofmazig. 
  De antropologie en de sociologie kennen daarentegen eveneens een lange traditie om 
te komen tot een lijst van culturele kerndimensies of dilemma‟s waar iedere samenleving 
een antwoord op probeert te formuleren. Het probleem is echter dat er geen eenduidige 
lijst bestaat. Daarbij geldt dat er naast universele kerndimensies ook sprake kan zijn van 
cultuurspecifieke dimensies. Bij deze tegenstelling wordt vaak gerefereerd aan het 
verschil tussen de etic-benadering, die staat voor universeel voorkomende kerndimensies, 
versus de emic-benadering waarbij gerefereerd wordt aan cultuurspecifieke waarden. 
  Mijn uitgangspunt is dat ik in de eerste plaats het midden probeer te vinden tussen de 
etic en de emic-benadering. Zo zal ik gebruik maken van in de literatuur genoemde 
basisassumpties, maar alleen als ordenend principe. Tegelijkertijd zal ik de inhoud van 
deze basisaannames zoveel mogelijk concretiseren door me te concentreren op de 
historische context waarin ze zijn ontstaan en optreden. Mijns inziens zijn culturele 
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dimensies vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden juist omdat ze in combinatie met 
elkaar als patroon optreden. Het methodologische probleem van mogelijke overlap van 
verschillende dimensies neem ik voor lief. Dit probleem weegt volgens mij ook niet op 
tegen de grotere diepgang in analyse die juist door de verbijzondering en de beschrijving 
van de samenhang van de basisassumpties ontstaat. 
  In de tweede plaats zal ik een pragmatisch uitgangspunt hanteren. Ik zal niet alle 
cultuurkenmerken bestuderen. Allereerst is dit een onmogelijke opgave en bovendien 
ook niet van belang voor mijn onderzoek. Ik zal me richten op die culturele fenomenen 
die mijn inziens een rol hebben gespeeld in het door mij bestudeerde strategische 
besluitvormingsproces in de aanloop en het verloop van de War on terror. 
 
De eerste dimensie waar ik in mijn studie de nadruk op gelegd heb is die van 
individualisme. Ik heb in de eerste plaats gekeken naar individualisme als tegenhanger van 
in-group collectivisme. Bij deze kerndimensie komt de klassieke tegenstelling naar voren 
tussen het individu dat in verschillende uitingsvormen voor zichzelf opkomt versus het 
individu dat zich richt op de waarden die door een groep worden opgelegd. 
In de tweede plaats heb ik de tegenstelling individualisme versus institutioneel collectivisme 
bestudeerd. Deze tegenstelling is vooral in de Amerikaanse context interessant. Niet het 
individu dat zich ontrekt aan een groepsconsensus staat hier centraal, maar het individu 
dat niets wil weten van overheidsbemoeienis. 
De derde dimensie waar ik me op heb geconcentreerd is die van universalisme. Deze 
dimensie geeft volgens mij een cruciaal inzicht in de manier waarop in de Amerikaanse 
context over politiek strategische besluitvorming wordt nagedacht. 
De vierde dimensie die aandacht behoeft is die van de specifieke manier van denken over de 
werkelijkheid die kenmerkend is voor de Amerikaanse culturele identiteit. 
De vijfde dimensie die ik heb behandeld is die van machtsafstand en dan in het bijzonder 
van de acceptatie daarvan en hoe dat naar voren komt in de leiderschapscultuur binnen 
de Amerikaanse culturele identiteit. 
De zesde dimensie is die van actie- en taakgerichtheid versus relatiegerichtheid. 
De zevende dimensie van achievement en acription hangt hier nauw mee samen maar heb 
ik toch een eigen plaats toegekend in mijn onderzoek temeer omdat dit ook een 
verbijzondering is van de dimensie machtsafstand en van individualisme. Achievement 
staat voor doing en voor waardering voor zelf geleverde prestaties terwijl ascription een 
uiting is van toegewezen status door afkomst. 
De achtste dimensie die de revue passeert in mijn studie is die van masculiniteit. In het 
bijzonder ben ik hierbij geïnteresseerd in de manier waarop binnen de Amerikaanse 
samenleving met geweld wordt omgegaan. 
In de negende plaats heeft de manier waarop de Amerikanen met onzekerheid omgaan 
veel invloed gehad op de politieke besluitvorming tijdens de War on terror. 
De tiende dimensie waar ik me op heb gericht is die van tijd en ik ben nagegaan wat 
voor rol de invulling hiervan op het strategische besluitvormingsproces heeft gehad. 
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8.3 Theses over het Ontstaan en de Ontwikkeling van het Amerikaanse 
Culturele Waardestelsel 

 
In het derde deel van mijn studie heb ik gekeken naar de verschillende theorieën over 
het ontstaan van het Amerikaanse culturele waardestelsel. In grote lijnen zijn deze 
theorieën in drie hoofdcategorieën te verdelen. 
  In de eerste plaats zijn er de theorieën die stellen dat de culturele identiteit van de 
Amerikanen een erfenis is van de waardepatronen die door de eerste kolonisten uit hun 
land of regio van afkomst zijn overgebracht naar de Nieuwe Wereld. 
  Deze benadering wordt omschreven als de Germ-these. De hoofdstroming van deze 
Germ-these is wat ik de White Anglo-Saxon Protestant-these of Wasp-these noem. Deze variant 
gaat er van uit dat van alle verschillende waardepatronen die naar Amerika zijn 
overgekomen die van de blanke en Brits-protestantse kolonisten dominant zijn en 
feitelijke de basis hebben gelegd voor de culturele identiteit van het land. 
  Het uitgangspunt van deze these is verder dat de germs van de kolonisten van andere 
etnische afkomst zich, zeker in de eerste twee eeuwen, moeiteloos voegden in het 
culturele waardepatroon van de eerste Brits-protestantse pioniers. 
  In de eerste plaats heb ik gekeken naar de meest radicale versie van de Wasp-these. Deze 
claimt dat de Amerikaanse culturele identiteit vooral is te herleiden tot één van de Brits-
protestantse groepen die als kolonisten overkwamen naar de Nieuwe Wereld. Deze 
groep wordt volgens deze variant gevormd door de puriteinen die zich in de periode 
tussen 1620 en 1640 vooral in de noordoostelijke staten, bekend als New England, 
hebben gevestigd. 
  In de tweede plaats heb ik me gericht op de meer genuanceerde versie van de Wasp-
these. Deze these heeft ook aandacht voor de andere daaropvolgende kolonisatiegolven. 
  Zo vond de tweede kolonisatiegolf volgens deze these plaats tussen 1642 en 1675 en 
was gericht op Virginia en in tweede instantie op de latere staten Noord en Zuid 
Carolina. Deze kolonisatiegolf en de culturele identiteit die daaruit voort kwam, werd 
geleid door de zogeheten distressed cavaliers. Deze groep van veelal adelijke afkomst had 
in deBurgeroorlog de zijde van koning Karel 1 gekozen. 
  De derde golf is de emigratiegolf van de quakers die zich in de periode tussen 1675 en 
1725 in de latere staten New Jersey, Delaware en Pennsylvania vestigden. 
  De vierde golf speelde zich af tussen 1717 en 1775 toen nieuwe kolonisten, 
voornamelijk uit het Noorden van Engeland, Schotland en Ulster, naar de Nieuwe 
Wereld trokken. Kenmerkend was dat deze kolonisten, op zoek naar nieuw en eigen 
land, doortrokken naar de nog niet eerder ontgonnen gebieden in de eerder gestichte 
staten, zoals onder andere in Virginia en de staat New York of nieuwe staten stichtten, 
zoals Kentucky, Tennessee en later Ohio, Indiana en Illinois. 
 
  De extreme variant van de Wasp-these heeft grote invloed gehad. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld gerefereerd aan de invloed van deze puriteinen op de ontwikkeling van de 
christelijke geloofsbeleving in de Verenigde Staten en de daaraan verwante culturele 
waarden. De invloed van de puriteinse culturele waarden beperkte zich volgens een 
groot aantal auteurs niet tot religieuze kwesties maar is volgens hen op alle niveaus van 
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het maatschappelijke en economische leven terug te vinden. Meer specifiek wordt ook 
de intellectuele invloed van de puriteinen op de culturele identiteit van de Amerikanen 
beschreven. 
  Er dient echter zeker een nuancering te worden gemaakt bij de status van deze eerste 
kolonisten. Zo werd Plymouth Plantation, in 1620 gesticht door de eerste puriteinse 
pioniers, door tijdgenoten en historici lange tijd gezien als slechts één van de vele 
geslaagde of minder geslaagde pogingen tot het stichten van een permanente 
nederzetting op het grondgebied van de huidige Verenigde Staten. 
  De invloed van de tweede groep puriteinen, die zich onder leiding van John Wintrop 
tussen 1629 en 1640 in Massachusetts vestigden, op de culturele identiteit is 
aantoonbaar veel groter. Dit komt in de literatuur duidelijk naar voren. Zelfs nadat in de 
twintigste eeuw andere theses opkwamen en vanaf de jaren vijftig meer revisionistische 
benaderingen de boventoon voerden, was de Wasp-these de visie die middels 
schoolboeken verschillende generaties Amerikanen het idee heeft gegeven dat „de 
grootsheid van Amerika vooral op het conto van de blanke en merendeels Brits-
protestantse kolonisten moest worden bijgeschreven. 
  Maar ook op de vermeende dominante invloed van de puriteinen uit Massachusetts op 
de culturele identiteit van de Verenigde Staten is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
Zo komt uit de literatuur naar voren dat er niet sprake is van één vorm van puritanisme, 
maar dat de stroming uit diverse subgroepen bestond, waarbij lang niet iedereen 
Wintrop en zijn volgelingen onvoorwaardelijk steunde. 
  In de tweede plaats waren er in New England ook nog vele andere kolonisten die 
helemaal geen overwegend religieuze motieven hadden om een nieuw leven op het 
nieuwe continent te beginnen. 
  Het is dan ook zeker niet zo dat „the city upon the hill‟ een toonbeeld was van politieke 
eensgezindheid. Integendeel. 
  Aan de invloed van de kolonisten uit het Zuiden op het ontstaan van de culturele 
identiteit van de Verenigde Staten is lange tijd minder aandacht besteed. Het Zuiden en 
dan vooral de mentaliteit uit het Zuiden stond in de twintigste eeuw in academische 
kringen voor het slechtste dat de Verenigde Staten te bieden had. 
  Dit beeld van het Zuiden, als marginaal of afwijkend van de norm, dient echter te 
worden genuanceerd. Een eerste punt dat daarbij gemaakt kan worden is dat het Zuiden 
tot zeker aan het begin van de 19de eeuw niet als zodanig werd gezien en dat een groot 
deel van de founding fathers van de nieuwe natie uit het Zuiden afkomstig waren. 
  Bovendien moet niet de voluntaristische orde van de puriteinen als normaal worden 
gezien, maar juist de relatieve chaos van Virginia in het Zuiden. Een belangrijk punt 
hierbij is ook dat niet de cultuur van de elite van de distressed cavaliers bepalend was voor 
het ontstaan van de culturele identiteit van het Zuiden maar veel eerder de culturele 
patronen van de sociale onderklassen. 
  De expansie van de zuidelijke culturele identiteit naar het Westen en het Zuidwesten 
kunnen we evenmin toeschrijven aan de aristocraten. Hoe verder we van de kust komen 
hoe rauwer de culturele identiteit wordt. Als we de gevolgen hiervan projecteren op de 
regionale invloed van de zuidelijke cultuur moeten we in ieder geval stellen dat in het 
Zuiden en Zuidwesten - met uitzondering van de kustgebieden ten zuiden van Maryland 
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tot aan de grens van Florida - de distressed cavaliers-mentaliteit veel minder sterk is dan 
veelal wordt aangenomen. 
  De waarden en normen van de quakers zijn op veel gebieden terug te vinden in wat 
men doorgaans ziet als kenmerkend voor de Amerikaanse culturele identiteit. De 
paradox is echter dat de directe invloed van de quakers op de politieke besluitvorming 
veel minder prominent is dan die van de andere grote kolonisatiegolven. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat de quakers zich sinds 1756 formeel hadden 
teruggetrokken uit het bestuur van de door hen gestichte kolonie Pennsylvania. De 
gematigde quakers en ook maatschappelijk succesvolle quakers gingen daarna deels op 
in de mainstream van het Amerikaans religieus pluralisme. De meer dogmatische quakers 
conformeerden zich met het toenemende evangelisme dat vooral in de 19de eeuw een 
belangrijke invloed op de culturele identiteit van de Verenigde Staten uitoefende. De 
culturele identiteit van de quakers is derhalve vooral ook doorgedrongen tot de 
religieuze grassroot-bewegingen in de Verenigde Staten. 
  Opvallend is dat aan de invloed van de traditionele volksaard van de Schotten en Ieren 
uit Ulster lange tijd niet zo‟n aandacht is besteed. Maar juist hun specifieke culturele 
waardestelsel heeft grote invloed uitgeoefend op de Amerikaanse culturele identiteit. De 
invloed van deze presbyteriaanse kolonisten uit Schotland en Noord-Ierland is vooral 
zo interessant door de massaliteit van hun emigratiegolf vergeleken met die van de 
puriteinen, de distressed cavaliers en de quakers. Bovendien ging het bij deze groep niet 
hoofdzakelijk om een elite, maar om gewone mensen die primair kwamen om hun 
levensomstandigheden te verbeteren. Ten slotte is het juist deze groep die 
verantwoordelijk is voor de expansie naar het Westen. Het is dan ook overwegend het 
waardestelsel van deze groep dat een dominante rol zal vervullen bij de ontwikkeling 
van de culturele identiteit op het Noord-Amerikaanse Continent. 
 
Naast de invloed van de germs van de eerste vooral Brits-protestantse kolonisten heb ik 
ook gekeken naar de invloed van de etnische groeperingen die niet van Britse afkomst 
waren. Hierbij zijn vier categorieën te onderscheiden. 
   Allereerst waren er natuurlijk de inheemse Indianen. Hun invloed op de culturele 
identiteit wordt vaak verwaarloosd, maar is volgens hedendaags onderzoek groter dan 
vroeger werd verondersteld. 
  In de tweede plaats is er de invloed van de Afrikaans-Amerikaanse slaven. Hierbij geldt 
net als bij de Indianen dat lange tijd in de literatuur weinig tot geen aandacht is besteed 
aan de invloed van hun eigen cultuur op de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele 
identiteit. Ook hier speelt mee dat men daar tegenwoordig genuanceerder naar kijkt. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld zien dat in de manier van het beleven van religie bij de 
evangelistische en fundamentalistische groeperingen veel elementen zijn terug te vinden 
die oorspronkelijk bij de Afrikaans-Amerikanen vandaan komen. 
  In de derde plaats zijn er de kolonisten van Spaans-Mexicaanse afkomst, die zich deels 
al voor de eerste Britse kolonisten op het continent hadden gevestigd. 
  In de vierde plaats is er de groep wel blank en westerse kolonisten die grotendeels ook 
protestants waren. De invloed van deze vooral Duitse, Franse, Nederlandse en Zweedse 
kolonisten op de ontwikkeling van de culturele identiteit verdient zeker de nodige 
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aandacht. En last but not least is er de groep Joodse pioniers, die niet het christelijke 
geloof aanhingen, maar zeker ook invloed heeft uitgeoefend op het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit. 
 
De tweede categorie theorieën heb ik de Interactie-these genoemd. Hierbij zijn drie 
varianten te onderscheiden. 
  De eerste these is de zogeheten Frontier-these. De kern van de Frontier these is dat de 
Amerikaanse culturele waarden alleen begrepen kunnen worden door oog te hebben 
voor de invloed van de nieuwe omstandigheden waarmee de Amerikaanse pioniers 
geconfronteerd werden op het Noord-Amerikaanse continent. 
  Bij de Frontier-these zijn meerdere kritische kanttekeningen te plaatsen. Het is vooral 
veelzeggend dat de Frontier-these wordt geformuleerd op het moment dat het 
Amerikaanse Bureau van de Census, in 1890, officieel verklaarde dat er in de Verenigde 
Staten geen frontier volgens de officiële definitie meer bestond. De Frontier-these 
suggereert daarbij dat de Amerikaanse culturele identiteit gevormd is zonder dat de 
enorme stroom nieuwe immigranten die in de periode daarna naar de Verenigde Staten 
kwamen daar aan hebben bijgedragen. Deze immigranten konden ook geen claim 
leggen op die Amerikaanse culturele identiteit en hadden zich feitelijk maar aan te 
passen.  
  De kanttekeningen bij de Frontier-these laten echter onverlet dat een aantal punten van 
deze these en de mythe en de narratives die om dit begrip werden geweven interessante 
inzichten geven op de manier waarop de Amerikaanse culturele identiteit vorm heeft 
gekregen. 
  In de eerste plaats leverde de steeds verder opschuivende frontier de psychologisch 
ongekende mogelijkheid op om keer op keer opnieuw te beginnen en om nieuwe dingen 
te ondernemen. Bovendien fungeerde de frontier als een „safety valve‟ die in werking trad 
als de druk van de bevolkingsgroei te groot werd. 
  In de tweede plaats is het belangrijk om te zien dat veel Amerikanen zeer positief 
stonden en staan tegenover de uitkomst van de Amerikaanse identiteit als gevolg van de 
ervaringen in de frontier. De frontier legde volgens veel auteurs de basis voor typische 
Amerikaanse culturele kenmerken als directe democratie en civil society. Zo heeft de 
Frontier-these een enorme invloed gehad omdat deze benadering een beeld schept van de 
Amerikaanse culturele identiteit zoals de Amerikanen zichzelf graag zien. Het is hierbij 
dan ook niet zozeer de vraag of de Frontier-these zo waar is, maar vooral dat waar de 
these voor staat als zo waar wordt gevoeld. 
  In de derde plaats biedt een gematigdere vorm van de Frontier-these de mogelijkheid om 
deze te verbinden met de andere verklaringsmodellen voor de Amerikaanse culturele 
identiteit, zoals de Germ-these. De frontier-mentaliteit correleert bijvoorbeeld in belangrijke 
mate met de cultuurkenmerken van de Schots-Ierse, vooral armere kolonisten en de 
latere kolonisten van niet-Brits-protestanse afkomst. In die zin ontstaat een dominante 
culturele identiteit die een synthese is tussen enerzijds de germs van de vooral Schots-
Ierse kolonisten en anderzijds de culturele identiteit die ontstaat door de nieuwe 
omstandigheden en door de invloed van andere niet-Britse kolonisten en immigranten. 
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  Deze culturele identiteit wordt in de literatuur aangeduid met die van de backwoodsmen. 
Dit is een belangrijk punt om vast te houden. Niet alleen waren deze backwoodsmen in 
aantal veel dominanter dan de leden van de andere drie kolonisatiegolven, ze waren ook 
van veel lagere sociale komaf en niet alleen van Britse afkomst. Bovendien was 
idealisme gebaseerd op religieuze bevlogenheid zeker niet het eerste motief om zich te 
vestigen op het nieuwe continent. 
 
De tweede variant binnen de categorie van de Interactie-these is de zogeheten Migratie-these. 
De eerste benadering van het fenomeen van migratie ontstond in de laatste decennia 
van de 19de eeuw. In die periode werd de invloed van de nieuwe stroom immigranten op 
de maatschappelijke verhoudingen duidelijk voelbaar. Het vraagstuk van assimilatie dat 
dit met zich meebrengt zijn de belangrijkste onderwerpen die hierbij aan bod kwamen. 
  De Migratie-these is vooral van belang voor het idee dat de Amerikaanse culturele 
identiteit het resultaat is van de versmelting van de verschillende etnische bloedgroepen 
die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor de samenstelling van de bevolking van de 
Verenigde Staten. Dit proces van assimilatie laat zich echter niet zo eenvoudig duiden 
als op het eerste gezicht lijkt. De vraag is namelijk wie zich precies aan wie heeft 
aangepast en vooral onder welke condities dat heeft plaatsgevonden. 
  Verreweg de meest gebruikte metafoor om de invloed van assimilatie van de 
immigranten te beschrijven op de culturele identiteit is die van de melting pot of 
smeltkroes. De metafoor van de melting pot kent verschillende varianten met 
verschillende aannames. 
  In de eerste plaats zijn er de theorieën die stellen dat de melting pot waarover wordt 
gesproken een duidelijke Brits-protestants karakter heeft. Anders gezegd: de Brits-
protestantse cultuur was al dominant, bleef ook dominant en moest ook dominant 
blijven. Andere cultuurkenmerken die overkwamen met de immigranten zijn volgens 
deze benadering opgegaan in de Brits-protestantse cultuur. 
  In de tweede plaats zijn er de opvattingen die stellen dat de niet-Britse 
immigrantenstromen wel degelijk hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van 
de Amerikaanse culturele identiteit. Zo wordt gesteld dat de eerdere Brits-protestantse 
kolonisten en de oudere immigrantengroepen uit Noord- en West-Europa redelijk 
geruisloos in elkaar zijn overgevloeid en samen de nieuwe culturele identiteit hebben 
vormgegeven. Het onderscheid tussen de Britten en de andere Nordic Europeanen was 
volgens dit uitgangspunt niet zo groot. Allen behoorden tot de groep white Kaukasians, 
die al sinds het begin van de Verenigde Staten in aanmerking kwam voor burgerrechten. 
Problematischer lag het bij de vermenging van de andere etnische groeperingen die niet-
Brits, blank of protestants waren, zoals de Chinezen, die al in 1882 als ongewenste 
immigranten werden bestempeld. Ook het samengaan van de verschillende 
godsdiensten in een cultureel waardestelsel verliep niet zo soepel. Zo duurde het tot na 
de Tweede Wereldoorlog tot men ging spreken over het „joods-protestants-katholieke 
culturele erfgoed‟ als basis voor de Amerikaanse religieuze identiteit. 
 
De tweede benadering van de Migratie-these richt zich op de historische context van 
migratie van grote groepen mensen door de hele geschiedenis van de Verenigde Staten 
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heen. Deze benadering komt op vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw als onder 
invloed van wereldsysteemtheorieën de migratie van mensen als integraal onderdeel van 
een groter historisch proces wordt benaderd. 
  Volgens de aanhangers van deze variant van de Migratie-these wordt de migratie van 
grote groepen gezien als een soort oerproces waarbij centraal staat dat mensen vrijwillig 
of gedwongen zich daar vestigen waar de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. 
Lang niet iedereen kwam echter „vrije wil‟ en ideeën over vrijheid en de Verenigde 
Staten als „het nieuwe paradijs‟ moeten volgens de aanhangers van de Migratie-these 
gezien worden als verkooppraatjes om mensen over te halen zich op het nieuwe 
continent te vestigen. Hiermee wordt aangegeven dat het voluntaristische karakter van 
de Amerikaanse samenleving dient te worden gerelativeerd. Het is niet zo verwonderlijk 
dat tegen de achtergrond van dit als overweldigend historisch fenomeen beschreven 
proces van migratie, de exodus van „slechts‟ 20.000 puriteinen uit Engeland niet als zo 
alles bepalend voor de culturele identiteit van Amerika wordt gezien. 
  Verder heeft de Migratie-these oog voor de complexe interactie tussen de verschillende 
betrokken groepen met ieder hun eigen culturele patronen. Daarmee beweert deze these 
ook dat de Amerikaanse culturele identiteit niet als exclusief Brits en protestants kan 
worden gezien, maar het resultaat is van de hierboven beschreven interactie. 
  Ten slotte beantwoorden de aanhangers van deze variant van de Migratie-these de vraag 
„wie verantwoordelijk is voor de vorming van de culturele identiteit‟ door te stellen dat 
dit vooral ook de arme kolonisten zijn en niet alleen de elite van de Oostkust.  
 
  De derde variant is wat ik onder de Moderniserings-these versta. Als uitgangspunt geldt bij 
deze these dat cultuur niet statisch is, maar dat we ons moeten richten op de 
wisselwerking tussen enerzijds economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
als resultaat van het kapitalistische wereldssysteem en anderzijds het ontstaan van een 
culturele identiteit. De analyse volgens de Moderniserings-these levert belangrijke inzichten 
op in de manier waarop de Amerikaanse culturele identiteit zich heeft ontwikkeld. 
  In de eerste plaats kan worden gesteld dat de wisselwerking tussen de economische 
context en de culturele identiteit volgens de Moderniserings-these zelfs het fundament heeft 
gelegd voor invulling van religie en de politieke verhoudingen die bepalend waren voor 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd in de 18de eeuw. Zo wordt in de literatuur 
aangegeven dat veel van de nieuwe kolonisten in de periode voor de 
Onafhankelijkheidsoorlog een welvaartsniveau hadden bereikt waarvan ze voorheen 
alleen hadden kunnen dromen. Deze kolonisten waren niet van plan die materiële 
welvaart weer in te leveren. De Engelse maatregelen om de belasting te verhogen 
leidden uiteindelijk tot de Onafhankelijkheidsoorlog. Idealisme, ideologie evenals 
godsdienstige motieven speelden daarbij slechts een ondergeschikte rol. 
  Verder laat de Moderniserings-these zien dat de economische ontwikkelingen in het 
Zuiden tot heel andere culturele patronen hebben geleid dan in het Noorden. 
  Ten slotte kunnen we constateren dat de verschillende manieren waarop de 
verstedelijking zich in het Noorden en Zuidwesten heeft gemanifesteerd volgens totaal 
andere patronen is gegaan en dat deze afwijkingen grote verschillen in culturele waarden 
met zich mee hebben gebracht. 
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De derde categorie theorieën stelt dat de culturele waarden waarvoor de Verenigde 
Staten staan het resultaat zijn van een groter plan. Een plan dat zelfs als laatste fase van 
de culturele geschiedenis kan worden gezien. Ik heb deze categorie in algemene termen 
de Manifest Destiny-these genoemd. Deze Manifest Destiny-these kent drie hoofdvarianten. 
  In de eerste plaats is er het uitgangspunt dat de Verenigde Staten begonnen zijn als 
religieus experiment en dat de waarden die daarbij een rol speelden fundamenteel zijn 
voor de Amerikaanse culturele identiteit. Deze these heb ik de Providential History-these 
genoemd. 
  De tweede variant is de zogeheten Verlichtings-these. Het belangrijkste element van het 
verlichtingsdenken zoals dat in de Verenigde Staten dominant is, wordt gekenmerkt 
door het uitgangspunt dat de waarden die het fundament vormen van culturele identiteit 
van de Verenigde Staten self-evident zijn. 
  De derde variant is de Sociaal-Darwinisme-these. Het uitgangspunt van deze these is dat er 
een natuurlijke rangorde bestaat in culturele waardesystemen en dat het waardestelsel 
dat in de Verenigde Staten dominant is superieur is aan ieder ander systeem. 
 
  We kunnen een aantal conclusies trekken uit de ontwikkeling van de religiositeit in de 
Verenigde Staten en de gevolgen die dit heeft voor de ontwikkeling van de nationale 
Amerikaanse culturele identiteit en het proces van strategische besluitvorming. Zo zien 
we in de eerste plaats dat de opeenvolgende religieuze Great Awakenings de Verenigde 
Staten weliswaar tot een christelijke natie hebben getransformeerd, maar dat terwijl de 
traditionele christelijke gemeenschappen, zoals de puriteinen, de presbyterianen en de 
episcopalen in het Noordoosten in hun geloofsovertuiging overwegend steeds rationeler 
en wereldlijker werden de grassroot-invulling van religie in de frontier-regio‟s van het 
Midwesten en Zuidwesten steeds anti-intellectualistischere, emotionelere en 
evangelistischere trekken kreeg. We kunnen dan ook stellen dat het niet zozeer de Britse 
elite was die de belangrijkste stempel op de Amerikaanse religiositeit en de Amerikaanse 
normen en waarden die daaruit voortkomen hebben gedrukt, maar veeleer de grote 
massa kolonisten en latere immigranten. 
  Een tweede observatie is dat de overgang in uitgangspunten die dominant werden in 
het buitenlandsbeleid in grote mate parallel liep met de verandering van de christelijke 
culturele identiteit in de Verenigde Staten van puriteins, presbyteriaans en anglicaans 
naar een dominant grassroot-evangelistisch culturele identiteit, zoals vertegenwoordigd 
door de christelijke gemeenschappen als de Southern Baptist Church, de 
pinkstergemeenschappen en de jehova-getuigen. De Verenigde Staten hebben zich 
daarbij ontwikkeld van een promised land tot een crusader state. 
  De consequentie van de verandering in dit denken is dat bij de strategische 
besluitvorming ten aanzien van buitenlandsbeleid de Verenigde Staten zich niet alleen 
het recht maar zelfs de plicht toeëigenen om in de internationale orde op te treden. 
  Als we kijken naar de invloed van het verlichtingsdenken als variant van de Manifest 
Destiny van de Verenigde Staten kunnen we constateren dat de meer intellectuele 
varianten van het verlichtingsdenken en de daaraan gerelateerde meer rationele en 
wereldlijke geloofsinvullingen vooral het domein waren van de elites in de traditionele 
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koloniën van de Noordoostkust. De evangelistische varianten van religiositeit en de 
populistische invulling van door het verlichtingsdenken opgekomen culturele 
basisassumpties trokken mee met de exodus van mensen die in de achttiende eeuw en 
negentiende eeuw het achterland van de nieuwe koloniën introkken op zoek naar 
nieuwe vestigingsplaatsen. 
  Ten slotte kunnen we zien dat de ideeën over lotsbestemming, de impliciete 
grootsheid van de Verenigde Staten en de morele superioriteit van haar culturele 
identiteit, die sterk naar voren komt in het Sociaal-Darwinisme, een „raw political force‟ 
zijn geworden. De conclusie hierbij is dat beleidsmakers deze „raw polical force‟ hebben 
weten te mobiliseren en de legitimiteit van hun optreden aan de in brede lagen van de 
bevolking gevoelde meanings voor de achterliggende ideeën te danken hebben. 

 
 

8.4 Invulling van de Culturele Kerndimensies 

 
De in mijn studie behandelde theses over het ontstaan van het Amerikaanse 
waardestelsel leveren allemaal een bijdrage aan de verklaring voor de manier waarop in 
de Amerikaanse culturele identiteit invulling wordt gegeven aan culturele kerndimensies. 
Ik heb me zoals eerder aangegeven beperkt tot die kerndimensies die mijns inziens een 
belangrijke rol hebben gespeeld in het proces van strategische besluitvorming tijdens de 
aanloop en het verloop van de War on terror. 
  De hoge mate van individualisme wordt in de literatuur als meest kenmerkend voor de 
Amerikaanse culturele identiteit gezien. Bij het ontstaan en de invulling van deze 
kerndimensie wordt dan vaak gewezen op de invloed van de puriteinen. Bij de relatie 
tussen individualisme en de puriteinse culturele traditie moet echter een aantal 
kanttekeningen worden geplaatst. Zo dienen we het idee dat de relatie tot God een 
individuele ervaring is - en dat deze vorm van individualiteit in de Verenigde Staten is 
terug te voeren op het puriteinse geloof van Wintrop en zijn volgelingen - te nuanceren. 
Bij de puriteinen was het uitgangspunt allerminst dat het individu zich kon beroepen op 
een persoonlijke band met God. Dat God een individu als uitverkorene zag, was 
volstrekt willekeurig en werd pas officieel als een Goddelijke openbaring door de 
eerdere uitverkorenen, de saints, werd bevestigd. 
Individuele vrijheid en afwijkend gedrag, zeker waar het ging om de interpretatie van de 
Bijbel, werden evenmin allerminst op prijs gesteld. Andersdenkende werden vervolgd, 
verbannen of gedwongen zich aan te passen. 
  Het idee over de mens als individu en het individualisme dat daar uit voortkomt heeft 
binnen de Amerikaanse context veel te maken met de relatie die de mens heeft ten 
aanzien van de natuur. Die natuur was voor de Amerikaanse kolonisten in directe zin 
bedreigend en stond voor de tegenstelling tussen de mens in zijn natuurlijke staat en de 
mens die controle had over zijn dierlijke instincten. Puriteinen zochten dan ook geen 
harmonie met de natuur; de natuur was er juist om overheerst te worden. 
Dit uitgangspunt, van strijd tegen de natuur, trok ook een zware wissel op de houding 
van de puriteinen ten opzichte van de Indianen, de verpersoonlijking van de wildernis. 
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Niet alleen de natuur moest worden getemd of vernietigd: dit gold ook voor de 
Indianen. De houding van de Amerikanen ten opzichte van de vijand krijgt in deze 
context een heel wrange Bijbelse betekenis mee: alleen de dode vijand staat garant voor 
het behoud van het zielenheil van de Amerikaanse soldaat. 
  De distressed cavaliers uit Virginia hadden eveneens een speciale invulling van het begrip 
individualisme. Individualisme en individuele vrijheid bestond er bij deze elite uit dat 
„sommigen het recht hadden om te regeren over anderen.‟ 
  In hun opvatting over individualisme weken de quakers eveneens af van de puriteinen. 
De quakers gingen wel uit van een persoonlijk band van het individu met God. Deze 
houding was cruciaal voor de quaker-opvattingen en werd tot in de uiterste 
consequentie nageleefd. 
  De kolonisten uit het Noorden van Engeland, Schotland en Ulster kenden een eigen 
invulling van individualisme. Individualisme stond bij deze kolonisten in dienst van self-
reliance en elbow room. Typerend voor hun invulling van individuele vrijheid was verder 
dat de groep kolonisten een centraal gezag nauwelijks accepteerden. 
  Bijna alle auteurs die zich bezighouden met de Amerikaanse culturele identiteit kennen 
bij de hoge score voor individualiteit van de Amerikanen een belangrijke rol toe aan de 
context van de frontier. In die frontier was individualisme een vereiste om te overleven. 
Het duidde op actiegerichtheid, controle over de omstandigheden hebben, creativiteit, 
ondernemerschap, leiderschap en de trots om niet te buigen voor autoriteit. 
  Zowel in de context van de frontier als in traditionele houding van de Schots-Ierse 
kolonisten zien we een grote afkeer van de invloed van de staat. Terwijl men wel in-
group collectivisme accepteert, is dit anders voor institutioneel collectivisme: men haat 
iedere vorm van overheidsingrijpen. 
 
Het is opvallend dat het individualisme van de Amerikaanse samenleving door de komst 
van verschillende etnische groeperingen niet lijkt te zijn aangetast. De literatuur voert 
hier verschillende redenen voor aan. 
  In de eerste plaats kwamen veel immigranten al als individu of slechts met de eigen 
gezinsleden naar de Nieuwe Wereld. Historisch gegroeide collectiviteit had men vaak 
gedwongen of vrijwillig achtergelaten. 
  In de tweede plaats was het juist ook een individualistische opstelling die men van 
nieuwelingen verwachtte. 
  Bovendien kwamen de meeste immigranten naar de Verenigde Staten om hun 
levensomstandigheden te verbeteren en in die zin pasten zij zich probleemloos aan bij 
het Amerikaanse credo van de op individuele vrijheid gebaseerde pursuit of happiness. 
 
De invulling van individualisme is eveneens sterk beïnvloed door het 
verlichtingsdenken. Zo sloot het verlichtingsidee dat het individu de plicht had om de 
natuur te temmen en te exploiteren en zich zelf daarbij de opbrengsten toe te kennen 
bijna naadloos aan bij de eerder genoemde puriteinse culturele traditie. 
  Een tweede punt dat fundamenteel is voor de invulling van individualisme, zoals dat 
voorkomt uit het verlichtingsdenken, is de stelling dat Amerika het land is waar mensen 
uit vrije wil naar toe zijn gegaan. Amerika vertegenwoordigt in die opvatting de 
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mogelijkheid om „opnieuw te beginnen.‟ Dit bieden van mogelijkheden werd daarbij 
ingevuld door het credo van het nastreven van de eigen pursuit of happiness. Deze pursuit 
of happiness manifesteerde zich in de context van de frontier, waarin de kolonisten ook 
voortdurend het gevaar liepen om alles wat ze hadden opgebouwd weer kwijt te raken, 
vooral in het verkrijgen en in bezit houden van privébezit. Privé-bezit stond daarbij niet 
alleen voor materiële vooruitgang, het liet ook zien wat iemand was of was geworden. 
 
De overwegend armere, latere immigranten hadden eenzelfde invulling van de pursuit of 
happiness: ook hun „Amerikaanse droom‟ bestond uit het vechten voor een beter leven, 
en het verkrijgen en tot iedere prijs verdedigen van privébezit. 
 
De invulling van de dimensie universalisme is mijns inziens cruciaal voor de manier 
waarop in de Amerikaanse context strategische besluitvorming wordt geformuleerd en 
gelegitimeerd. 
  Volgens veel auteurs is er een direct verband tussen de Amerikaanse uiting van 
universalisme en de puriteinse culturele erfenis. De geloofsbelijdenis van de puriteinen 
speelt hierbij een belangrijke rol. In de literatuur komt naar voren dat de puriteinen de 
overtuiging hadden dat zij „de nieuwe martelaren‟ waren en „de joden hadden opgevolgd 
als het volk dat was uitverkoren om een nieuw land te scheppen.‟ Puriteinse leiders, 
zoals John Wintrop, lieten zich ook duidelijk in dergelijke Bijbelse termen uit. Het 
universalisme komt hierbij vooral tot uiting in het denken in termen van „redeeming us and 
reforming them.‟ Redeeming us staat hierbij voor het streven om het vaste geloof in de eigen 
waarheid binnen de eigen groep voordurend te bestendigen en reforming them voor de 
heilige plicht die men heeft om de buitenstaanders goedschiks of kwaadschiks van die 
waarheid te overtuigen. Redeeming us heeft als consequentie dat de in-group door 
disciplinering en scholing bij elkaar moet worden gehouden. De paradox is echter dat 
des te strakker men aan de eigen waarheid vasthoudt, des te eerder er binnen de groep 
afsplitsingen plaatsvinden. 
  Ook is er door deze tegenstelling voortdurend behoefte aan een vijand. De manier 
waarop de Amerikanen tegen die vijand aankijken, staat daarbij volledig in het teken van 
de tegenstelling good against evil. De Duivel is in deze gedachtegang degene die de vijand 
inspireert tot zijn daden en zo is er ook sprake van just wars versus unjust wars. Niet alleen 
bestaat er geen twijfel dat God is on our side en dat us de just wars vechten. De vijand heeft 
evenmin oprechte motieven, is niet te vertrouwen en heeft als strijder in dienst van het 
Kwaad ook geen rechten. 
  Het waardestelsel van de leden van de andere kolonisatiegolven werd in mindere 
bepaald door universalistische uitgangspunten. De van individualisme afgeleide ideeën 
over persoonlijke vrijheid van de elite van Virginia kwamen echter sterk overeen met 
universalisme. Het zijn „the guardian angels‟ die de Britten - en dan in dit geval de van 
Britse afkomst zijnde distressed cavaliers - het recht gaven „to rule the waves.‟ 
  De overwegend presbyteriaanse Schots-Ierse kolonisten ten slotte hadden eveneens 
vast omlijnde ideeën over de invulling van goed versus kwaad. Zo kenden deze pioniers 
in hun houding ten opzichte van de vijand geen grijstinten. De vijand moest volledig 
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worden vernietigd voordat hij zelf gevaarlijk kon worden en alle middelen waren daarbij 
toegestaan. 
  Universalisme als basis van het verlichtingsdenken heeft eveneens grote invloed gehad 
in de Verenigde Staten. Uitgangspunten als „self-evident,‟ „natural‟ en „inalienable‟ staan in 
steen gehouwen. Het zijn ook deze uitgangspunten die grote gevolgen hebben voor het 
Amerikaanse buitenlandsbeleid. 
 
Verder leverden de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme de „wetenschappelijke‟ 
onderbouwing voor de superioriteit van de eigen waarden op. Als „survival of the fittest‟ het 
natuurlijke selectiecriterium was en de Verenigde Staten onmiskenbaar de „fittest‟ waren, 
dan was daarmee ook het bewijs geleverd dat deze natuurlijke superioriteit maar één 
winnaar kon opleveren: de Verenigde Staten. 
  De belangrijkste consequentie van het universalisme, zoals dat naar voren komt in de 
Manifest Destiny-these, is dat de Verenigde Staten zou uitgroeien tot een dominante 
mogendheid op het wereldtoneel. In de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw kreeg 
het uitgangspunt van het afzetten van het goede van de eigen waarden versus het kwade 
van die van de andere groep of groepen onder invloed van het Sociaal-Darwinisme en 
de nativist movement in de Amerikaanse politieke cultuur onverholen racistische en 
gewelddadige trekken. 
  De universalistische manier van denken nam door het succes waarmee de Verenigde 
Staten uiteindelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw ook onmiskenbaar de dominante 
speler op het wereldtoneel waren geworden, de vorm aan van een self-fullfilling prophecy en 
van might makes right. Het geloof in de eigen waarden uitte zich in het idee dat noch de 
manier van denken over strategische doelstellingen noch de manier van plannen of 
uitvoeren daarvan hoefden te worden aangepast. 
 
Het idee dat in de Verenigde Staten een vreedzame melting pot ontstond die tot een 
spontane e pluribus unum leidde, is zeker bezijden de waarheid. Juist door de 
voortdurende in-group versus out-group tegenstellingen werden vermeende verschillen, 
zowel tussen eerdere kolonisten en latere immigranten als ook tussen de diverse 
immigrantengroepen, uitvergroot en gebruikt als legitimering om een andere groep te 
onderdrukken.  
Het multiculturele karakter van de hedendaagse Amerikaanse samenleving heeft 
complexe gevolgen voor hoe universalistische uitgangspunten zijn terug te vinden in het 
huidige buitenlandsbeleid. Zo is juist de afgelopen decennia het universalisme als 
belangrijk uitgangspunt voor strategische besluitvorming dominant aanwezig. Maar in 
tegenstelling tot de periode tot het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
zijn intellectuelen en politici die gezien worden als ideologen van het neoconservatieve 
gedachtegoed dat sterk stoelt op universalistische uitgangspunten, geen 
vertegenwoordigers van de traditionele Noordoostelijke Wasp-elite maar nakomelingen 
van tweede of derde generatie niet-Britse of zelfs niet-Noord-Europese immigranten. 
Opvallend daarbij is wel dat zij de oorspronkelijke universalistische uitgangspunten van 
de Wasp-elite, die uitgaan van het morele recht om in te grijpen, alleen nog maar 
fanatieker voorstaan. 
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Naast het idee dat de werkelijkheid kan worden opgedeeld in goed en slecht speelt in de 
Amerikaanse culturele identiteit ook mee dat die werkelijkheid is op te delen in hele 
conrete problemen die ieder afzonderlijk opgelost kunnen worden. Deze specifieke kijk 
op de werkelijkheid komt in de puriteinse culturele traditie voort uit de „juiste‟ 
interpretatie van de Bijbel. De Bijbel werd opgedeeld in vragen die met een simpel „Yes 
or No‟ konden worden beantwoord. Discussie of nuance is niet nodig want de juiste 
antwoorden staan al zwart op wit op papier. 
  Deze practische en rechtlijnige kijk op de werkelijkheid in tegenstelling tot een meer 
holistische benadering, deed het ook goed in de context van de frontier. Over practische 
dagelijkse problemen waarbij snelle oplossingen letterlijk het verschil tussen leven en 
dood konden betekenen, moest niet te lang of te genuanceerd worden nagedacht. 
 
Zo zien we ook dat het verlichtingsdenken slechts in kleine kringen in het Noordoosten 
en bij de elite uit het Zuiden leidde tot intellectualisme. In de cultuur van de 
backwoodsmen moest men van „oeverloos gediscussieer‟ niets hebben. Intelligentie en ook 
scholing waren prima maar moesten wel een practische invulling hebben. 
  De manier van opdelen van problemen in kleine deelgebieden zien we ook terug in het 
Amerikaanse systeem van produceren. Het bekendste voorbeeld hiervan was de 
toepassing van de lopende band in de auto-fabriek van Henry Ford. Kenmerkend voor 
deze manier van denken is de grote nadruk die daarbij kwam te liggen op facts and figures 
en op het idee dat de uitvoering van strategische plannen lineair en sequentieel tot stand 
kan komen en dat men niet meer van een eenmaal ingeslagen weg dient af te wijken. 
 
Een andere dimensie die in de Amerikaanse culturele identiteit een belangrijke plaats 
inneemt is actie- of taakgerichtheid. 
  De invloed van het puriteinse culturele erfgoed lijkt in eerste instantie duidelijk. Het 
waren immers de puriteinen die er in hun interpretatie van de calvinistische dogma‟s van 
uitgingen dat de Goddelijke genade zou zijn voorbehouden aan diegenen die door hun 
daden hadden aangetoond dat ze Gods genade werkelijk waardig waren. Die ervaring 
van een Goddelijke openbaring was waar iedere gelovige naar streefde. De situatie is 
echter complexer: zeker geldt dat actie ondernemen de voorwaarde is om een 
openbaring te krijgen – zonder volgens Gods woord te leven en zonder het goede te 
doen, zal een openbaring sowieso uitblijven - maar actiegerichtheid is volgens het 
puriteinse dogma niet automatisch een garantie voor een openbaring. Actie ondernemen 
alleen is niet voldoende, het is uiteindelijk de beoordeling van de prestatie, de achievement, 
die telt. Het uitblijven van resultaten betekent niet alleen dat men gefaald heeft in dit 
streven, het betekent ook dat iemand niet deugt. 
  De elite uit Virginia kende dit „heilige moeten‟ van de New Englanders niet. De distressed 
cavaliers legden meer nadruk op status en afkomst dan de puriteinen. Een groot verschil 
was verder dat de motivatie van de Virginians om naar de Nieuwe Wereld te komen niet 
christelijk was. De bijna goddelijke plicht om te presteren, zoals de puriteinen kenden, 
was deze groep kolonisten dan ook vreemd. 
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  Het rusteloze zoeken naar een beter bestaan en de nadruk daarbij op de eigen 
prestaties werd echter bijna een tweede natuur van de vooral armere Amerikaanse 
pioniers en latere immigranten. Deze instelling had een blijvende invloed op de manier 
waarop Amerikanen tegen het benutten van kansen aankeken. Kansen zijn er om 
gegrepen te worden. Amerikanen hebben niet alleen het recht op gelijke kansen, ze 
hebben ook de plicht om die kansen te grijpen. 
 
Het verlichtingsdenken versterkte de actiegerichtheid alleen maar. Het idee van de 
schaarste van tijd is daarbij een belangrijk uitgangspunt in de Amerikaanse cultuur. De 
tijd vliegt letterlijk voorbij en gedane zaken nemen geen keer. Exemplarisch waren 
hierbij de richtlijnen voor een efficiënt omgaan met de „schaarse‟ tijd die bijvoorbeeld 
Benjamin Franklin in zijn vele geschriften vastlegde. Uitdrukkingen als „time is money,‟ 
en „don‟t waist time,‟ behoren dan ook tot het canon van de Amerikaanse culturele 
identiteit. Tijd voor reflectie is er nauwelijks en historisch besef evenmin. 
 
Als we conclusies trekken uit de invulling van de culturele kerndimensie machtsafstand 
zien we juist dat in de puriteinse gemeenschap ongelijkheid als het natuurlijke 
ordeningsprincipe werd gezien. De functie van religie was daarbij in de oostelijke 
kuststaten in eerste instantie om de macht en de status van de gevestigde autoriteit te 
versterken. 
  Machtsafstand gold in nog sterkere mate bij de distressed cavaliers uit het Zuiden waar de 
verschillen in hiërarchie en daaruit voortvloeiende rechten groot waren. De Britse en 
niet-Britse kolonisten van goede komaf en met bezit hadden rechten. Andere 
groeperingen hadden deze rechten in eerste instantie niet, zoals in het geval van de 
armere kolonisten, of kregen deze in het geheel niet, zoals gold voor de Indianen en de 
Afrikaans-Amerikanen. 
  De quakers daarentegen kenden geen enkele hiërarchie in hun gemeenschap, noch 
officiële dominees of voorgangers. 
  In de houding van de Amerikanen tot de dimensie machtsafstand en dan zeker ook de 
macht van de overheid, is veel terug te vinden van de manier waarop dat begrip door de 
Schots-Ierse kolonisten werd ingevuld. Aan de ene kant wordt deze groep omschreven 
als trots en koppig. Deze houding richt zich vooral tegen de federale overheid en is nog 
altijd een belangrijk kenmerk van grote groepen Amerikanen. De vaak onverholen haat 
tegen het centrale gezag staat echter niet gelijk aan het niet accepteren van 
machtsafstand. Die acceptatie had bij de Schots-Ierse kolonisten juist een duidelijke 
culturele basis. De leiders waren vaak in de oorspronkelijke context clan-hoofden en 
hadden zo vanuit hun traditionele status overwicht en aanzien. 
 
Een soortgelijke houding ten aanzien van de acceptatie van macht zien we terug in de 
context van de frontier. Het gezag van de federale overheid werd gehaat maar ook hier 
zien we de acceptatie van machtsafstand en het zoeken naar sterk leiderschap. In de 
context van de frontier werd leiderschap echter niet voetstoots geaccepteerd op basis van 
verworven status. Leiders in de backwoodsmen-traditie waren over het algemeen mensen 
met veel charisma, maar typerender was nog wel dat het leiderschap „verdiend moest 
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worden‟ door het stellen van een daad. In de frontier waren organisatietalent, 
generalistische eigenschappen, charisma en communicatieve vaardigheden belangrijker 
dan specialisme. Van een leider werd allereerst verwacht dat hij met praktische 
oplossingen kwam voor alledaagse problemen. Hij hoefde het wiel niet opnieuw uit te 
vinden, maar moest zijn manschappen inspireren. 
  Opvallend is ook dat aan het leiderschap in de backwoodsmen-traditie altijd een 
materialistische kant zat. De leiders ontpopten zich in Amerika als landeigenaren, 
handelaren en speculanten. Deze situatie, waarin lokale politiek en lokale belangen hand 
in hand gingen, zou een blijvende invloed uitoefenen op de manier waarin in de 
Verenigde Staten met macht werd omgegaan. Democratie was in deze backwoodsmen-
cultuur ook niet iets waarbij een leider “championed the cause of his people; he merely 
invited people to champion him.” 
  De clan-verhoudingen verklaren dat binnen de libertijnse traditie, zoals die in de frontier-
gebieden opgang deed, opvallend genoeg geen ruimte was voor politieke oppositie. 
Iedereen die er andere culturele normen of andere politieke ideeën op nahield kon op 
forse en vaak gewelddadige tegenstand rekenen. De clan-verhoudingen verklaren 
overigens ook de ongemene arrogantie waarmee de elite met de macht omgingen. 
Controle op de macht was er nauwelijks. Zo konden politieke figuren en zakenlieden 
binnen deze culturele traditie vaak wegkomen met wanbeleid, corruptie en onverholen 
zelfverrijking. 
 
De manier waarop religie is georganiseerd binnen de Verenigde Staten heeft ook een 
belangrijke consequentie voor de manier waarop tegen macht wordt aangekeken. De 
vooral evangelistische en fundamentalistische christelijke gemeenschappen bestonden 
en bestaan bij de gratie van de financiële bijdrage van hun achterban. Het is daarbij 
letterlijk „wiens brood men eet wiens woord men spreekt.‟ De boodschap die men van 
de kansel predikt moet dan ook overeenkomen met de waarden van de achterban. Voor 
landelijk opererende politieke vertegenwoordigers geldt in feite hetzelfde: ook zij dienen 
bij hun besluitvorming rekening te houden met de lokale belangen en de culturele 
waarden die daarmee gemoeid zijn. 
 
De gewelddadige invulling van de dimensie masculiniteit is een belangrijk element van 
de Amerikaanse culturele identiteit. In de eerste plaats is deze voortgekomen uit de 
ervaringen in de frontier. We moeten daarbij niet vergeten dat die frontier en de daarmee 
gepaard gaande strijd tegen de Indianen tot het einde van de 18de eeuw ook de realiteit 
vertegenwoordigde van iedere bewoner van de traditionele Oostkust. Daarnaast moeten 
we ons realiseren dat deze gewelddadige houding eveneens onderdeel was van de al 
bestaande culturele identiteit, zeker waar het de germs van de Schots-Ierse kolonisten 
betreft. 
Het geweld in de context van de frontier was niet exclusief tegen de Indianen gericht. 
Persoonlijke vetes en wederzijdse haat tussen bijvoorbeeld de Schotten en de Engelse 
kolonisten uitten zich in een strijd waarbij no-surrender, revenge en no-prisoners het devies 
was. 
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  De gewelddadige uiting van masculiniteit zien we eveneens terug in de waarden en 
normen ten aanzien van oorlogvoering zoals die dominant zijn onder de rank and file, de 
grondtroepen, van het leger. Dit is niet verwonderlijk omdat traditioneel in deze rank en 
file de lagere sociale klassen oververtegenwoordigd zijn. Deze lagere echelons van het 
leger bestonden hoofdzakelijk uit armere kolonisten van protestants Schots-Ierse 
afkomst, later aangevuld door arme katholieke Ieren. 
  Deze dominantie van de backwoodsmen-mentaliteit in de rank en file van het leger is 
allerminst verdwenen. Tegenwoordig worden de gelederen aangevuld door armere 
Hispanics en Afrikaans-Amerikanen. De reden die in een studie door hen werd 
opgegeven om het leger in te gaan was daarbij vooral “it‟s part of our heritage to fight.” 
  De op geweld gerichte uiting van masculiniteit wordt in de Amerikaanse traditie echter 
niet altijd negatief beoordeeld. Integendeel: zo stelde president Theodore Roosevelt dat 
de Amerikaanse kolonist of latere immigrant zich niet alleen had staande weten te 
houden door de toepassing van geweld maar dat door deze invulling van masculiniteit 
ook het fundament was gelegd voor de Amerikaanse cultuur. 
Zo werd de gewelddadige uiting van masculiniteit een prescriptief onderdeel van de 
Amerikaanse culturele identiteit. Immers: als oorlog het Amerikaanse volk haar 
grootsheid heeft geschonken, dan moet oorlog die grootsheid ook blijven bestendigen. 
De boodschap is duidelijk: ieder generatie geeft zijn bloed voor de volgende generatie 
en iedere opvolgende generatie is verplicht om datzelfde te doen. De conclusie hierbij is 
dat anti-militarisme niet alleen ver te zoeken is in de door de frontier gevormde 
Amerikaanse culturele identiteit, maar dat deze houding in bepaalde kringen ook gezien 
wordt als fundamenteel on-Amerikaans. 
 
De dimensie onzekerheidsvermijding wordt in de literatuur omschreven als de manier 
waarop groepen met spanningen omgaan. In een analyse van de Amerikaanse invulling 
van dit begrip zijn twee kanten te onderscheiden. Allereerst is er de positieve invulling 
van omgaan met onzekerheden. Onzekerheden worden dan gezien als kansen en het 
grijpen van die kansen is juist een van de belangrijkste aspecten van de Amerikaanse 
culturele identiteit. 
  In de tweede plaats is er echter ook de negatieve invulling van deze dimensie die 
vooral in de context van de frontier tot uiting komt: men leeft voortdurend in de angst 
om alles wat men heeft verworven weer kwijt te raken. Onzekerheid wordt in die 
context op de meest directe manier vermeden. Enerzijds is dat door het recht te eisen 
op het hebben en dragen van wapens. Anderzijds werd onzekerheid gereduceerd door 
nooit te wachten tot men wordt aangevallen, maar er voor te zorgen dat men de eerste 
klap uitdeelt. Zo is het maar een kleine stap naar de preemptive strike die centraal staat in 
de Bush-doctrine. 
  De angst om alles weer te verliezen werd alleen maar versterkt door de immigratie en 
de economische ontwikkelingen vanaf het midden van de 19de eeuw. Vooral bij de arme 
migranten en degene die met gevaar voor eigen lijf en leden aan onderdrukking of – 
zoals het geval van de Joden – aan genocide waren ontvlucht, stond behoud van het 
materiële bezit en de veiligheid die men had weten te verkrijgen boven alles. 
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8.5 Politieke Culturele Clusters en de Aanloop van de War on Terror 

 
De ontwikkeling van de culturele identiteit is terug te vinden in van elkaar te 
onderscheiden clusters. Bij deze clusters zijn ondanks alle nuanceringen en in de kern de 
oude vier kolonisatiegolven en de geografische spreiding die daarbij was opgetreden nog 
goed terug te zien. Tussen deze clusters bestaan verschillen in de invulling van de 
behandelde culturele kerndimensies. Deze verschillen hebben grote gevolgen gehad 
voor de politieke verhoudingen. Dit verband tussen culturele identiteit en politieke 
cultuur is van cruciaal belang omdat het aangeeft hoe de invulling van de culturele 
kernwaarden invloed uitoefent op het proces van politiek-strategische besluitvorming. 
  Dat de invloed van de oorspronkelijke eerste vier culturele clusters op de politiek 
groot was, blijkt uit het feit dat volgens de literatuur bijna alle presidenten van de 
Verenigde Staten - en eveneens hun naaste medewerkers zoals staf en ministers - zijn 
terug te voeren op deze clusters. 
  Maar belangrijker dan de roots van de diverse presidenten is dat de vertegenwoordigers 
van de vier traditionele cultuurclusters vaak zeer strijdbaar tegenover elkaar stonden en 
ieder hun eigen strategische doelstellingen hadden. Dit onderlinge wantrouwen en de 
regelrechte afkeer voor de waarden waar de andere groepen voor staan, neemt echter 
niet weg dat men bij het uitvoeren van in ieder geval delen van die eigen agenda, 
genoodzaakt was allianties met de andere fracties aan te gaan. 
 
Hoewel we kunnen constateren dat de historisch bepaalde geografische culturele 
clusters nog altijd bestaan, is mijn conclusie dat de invloed van de grassroot-mentaliteit 
van de backwoodsmen veel groter is dan vaak wordt aangenomen. Het belang van deze 
nuance is des te duidelijker als we deze betrekken op wat in de literatuur de 
southernization van de Amerikaanse politieke cultuur wordt genoemd. Deze southernization, 
die zich over een periode van de laatste vijftig jaar heeft voltrokken, staat daarbij dan 
niet voor de uitbreiding van de mentaliteit van de distressed cavaliers, maar voor de steeds 
dominantere positie die de culturele identiteit van de backwoodsmen heeft gekregen in het 
proces van de politiek strategische besluitvorming. 
  Opvallend daarbij is overigens dat de mentaliteit van de backwoodsmen niet expliciet was 
voorbehouden aan het Zuiden. Dezelfde mentaliteit die aan de grassroot-cultuur van het 
Zuiden wordt toegeschreven zien we ook terug in de sociale onderklasse van 
Noordelijke staten als Ohio, Indiana en Illinois. 
 
Als we de structurele oorzaken van het proces van southernization in kaart willen brengen 
moeten we teruggaan tot de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is tijdens de 
economische crisis dat het president Franklin Delano Roosevelt lukt een 
regenboogcoalitie te smeden. Roosevelt had zelf zijn roots in New England, maar door het 
falen van zijn Republikeinse voorgangers bleek hij in staat om met zijn pragmatisch 
economisch beleid en op materialistische vooruitgang gerichte overheidsingrijpen een 
electorale meerderheid te creëren. De grassroot-steun van Roosevelt bestond uit een 
alliantie van kiezers uit het verpauperde Zuiden en nieuwe, vooral armere emigranten, 
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uit het industriële Noorden. Deze coalitie kreeg daarnaast de steun van de toenmalig 
leidende fracties van de Amerikaanse economische elite. 
  Deze zogeheten New Deal-coalitie bleef na de Tweede Wereldoorlog in tact en 
kenmerkte zich door wat in de literatuur bekend staat als een fordistische 
beheersconceptie. De jaren tussen 1948 en 1965 worden daarbij bestempeld als de 
hoogtijdagen van het fordisme. De New Deal kwam overigens niet alleen uit de koker van 
de Democraten. Ook de Republikeinen steunden in die periode zowel het binnenlands- 
als het buitenlandsbeleid. 
 
Het beleid tijdens de New Deal nam afstand van het op puriteinse waarden gebaseerde 
ingrijpen van de overheid in het privé-leven van de burgers. Zo werd bijvoorbeeld de in 
1919 afgekondigde Drooglegging bij het aantreden van Roosevelt, in 1933, weer 
afgeschaft. Tegelijkertijd nam echter de invloed van de overheid op het reilen en zeilen 
van de economie enorm toe. Dit „afstand nemen van de oude waarden van Amerika‟ 
werd door de zuiderlingen geaccepteerd zolang de armoede hoog was. 
  De consequentie van het gevoerde beleid was echter dat de overheid het Zuiden 
economisch op de been hielp, maar dat de zuidelijke mentaliteit, die door de invoering 
van de Jim Crow-wetten in de periode na 1877 meer en meer racistische trekken had 
gekregen, ongemoeid werd gelaten. 
 
Hoe weerbarstig de zuidelijke mentaliteit was, kwam tot uiting in de jaren 1955 tot 1965. 
In dat decennium wordt de strijd om de burgerrechten van de Afrikaans-Amerikaanse 
bevolkingsgroep in volle hevigheid uitgevochten. Toen bleek ook dat deze vanuit de 
centrale overheid geïnitieerde hervormingen voor veel zuiderlingen te ver gingen en dat 
zij meer en meer afstand namen van dit onderdeel van het beleid. 
  Zo zien we dat terwijl de welvaart in het Zuiden steeg – als gevolg van het verfoeide 
overheidsingrijpen – het verzet tegen de waarden van de New Deal-politiek steeds groter 
werd. Het gevolg was dat de door de Democratische partij geleide New Deal-coalitie 
vanaf eind jaren veertig de zuidelijke stemmen kwijtraakte. Een belangrijke 
waterscheiding hierbij was het tekenen van de Civil Rights Act, in 1964, door president 
Lyndon B. Johnson. 
  In een periode van twintig jaar voltrekt zich vervolgens wat in de literatuur de Great 
Reversal wordt genoemd: de Republikeinen nemen het Zuiden over, terwijl de 
Democratische machtsbasis zich juist naar het Noorden verplaatst. De namen van de 
partijen draaiden om; het cultureel bepaalde kiespatroon bleef hetzelfde. 
 
Parallel aan dit proces van de Great Reversal vindt geleidelijk aan in de periode tussen 
grofweg 1940 en het jaar 2000 een verschuiving plaats van het maatschappelijke 
krachtenveld van het Noordoosten naar het Zuidwesten. Deze verschuiving heeft een 
aantal structurele oorzaken. 
  De eerste structurele verandering was de verplaatsing van het economische 
zwaartepunt van het Noorden naar het Zuiden. Doorslaggevend voor de industriële 
ontwikkeling in het Zuiden was de groei van de defensie-industrie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
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  Een tweede sector die in en vooral ook na de Tweede Wereldoorlog in het 
Zuidenwesten, Westen en Midwesten tot grote bloei kwam, was de olie-industrie. 
  In de derde plaats zien we vooral in de jaren zeventig de opkomst van de hightech-
sector. In de vierde plaats komt door de ingrijpende verschuivingen van het 
economische zwaartepunt de opkomst van een daaraan gerelateerde zakelijke 
dienstverlening op. De groei van deze sunrise-sectoren stond in scherp contrast met de 
neergang van de traditionele rustbelt-sectoren, zoals de staalindustrie, in het Noorden. 
  De economische verschuiving heeft een omgekeerde interne migratie tot gevolg. In 
plaats van dat mensen uit het „arme‟ Zuiden naar het „rijke‟ Noorden trekken, valt de 
laatste decennia van de twintigste eeuw een tegengesteld patroon waar te nemen. Dat 
mensen vrijwillig migreren betekent ook dat men aansluiting zoekt bij groepen waarbij 
men zich wat waardestelsel betreft thuis voelt. In dit verband is het vanuit het oogpunt 
van culturele identiteit van belang om te zien dat de oorspronkelijke grassroot-identiteit 
van noordelijke staten als Ohio, Indiana en Illinois voor een groot deel beïnvloed is 
door de trek van de zuidelijke backwoodsmen naar het Noorden. Gesteld kan worden dat 
men bij de huidige migratie wat cultuur betreft niet vertrekt, maar juist weer thuiskomt. 
  De nieuwe economische ontwikkelingen en de omgekeerde migratie gaan gepaard met 
een ware real estate boom en een ander type van verstedelijking dat in niets lijkt op de 
situatie in de oude steden zoals New York of Philadelphia. In feite is er nauwelijks 
sprake van steden maar van uitgestrekte metropolen. 
  Typerend is dat de relatieve samenhorigheid, die kenmerkend was voor de manier van 
samenleven tijdens de periode van de New Deal-politiek, is verdwenen. De oude frontier-
mentaliteit van zelfvoorzienende gemeenschappen die niets met de centrale overheid 
van doen willen hebben, voert nu de boventoon. 
 
De verschuiving van het economische en demografische zwaartepunt kent zijn weerslag 
op de manier waarop groepen in de samenleving reageren op de modernisering van de 
Amerikaanse samenleving vanaf de naoorlogse periode. De afkeer van veel mensen 
tegen de waarden die hierbij opkomen, zoals burgerrechten voor de Afrikaans-
Amerikaanse bevolking en de vrije seksuele moraal die vooral in die jaren zestig 
dominant was geworden, kwam duidelijk naar voren in de verkiezingsstrijd van 1964. 
De tegenstellingen tussen de verschillende cultuurclusters worden daarna alleen maar 
groter en men gaat in de literatuur zelfs spreken van de culture war. 
 
Opvallend hierbij is dat modernisering en vooruitgang in de Amerikaanse context niet 
leidt tot secularisering. In feite treden twee tegengestelde bewegingen op. Inderdaad is 
er sprake van de verwachte correlatie tussen vooruitgang en ontkerkelijking, maar deze 
vindt alleen plaats binnen de traditionele geloofgemeenschappen die we vooral in het 
Noordenoosten terugvinden. 
  Een tegengestelde beweging is daarentegen ook te zien. De evangelistische en 
fundamentalistische bewegingen groeien enorm. Zij fungeren als mobiliserende kracht 
voor het grassroot-protest in de culture war tegen de gevolgen van de modernisering. De 
raw political force die dit grassroot-protest vertegenwoordigde, leidde vanaf midden jaren 
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zeventig van de vorige eeuw tot een moral majority waarin evangelistisch en conservatief 
Amerika de krachten verenigden. 
  Ten slotte zien we hoe vanaf ongeveer het midden van de jaren zestig van de 
twintigste eeuw een groep intellectuelen en beleidsmedewerkers naar voren komt die 
afstand nam van de linkse ideologie. Deze groep neocons zou een belangrijke stempel 
gaan drukken op de formulering van het buitenlandsbeleid van de regering-Bush jr.. 
 
De Republikeinse partij en de aan die partij verbonden vooral zuidelijke stemmen 
kwamen in de culture war als winnaar naar voren. Een belangrijk punt daarbij is dat de 
gewijzigde verhouding van bevolkingsaantallen grote gevolgen heeft gehad voor de 
samenstelling van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 435 zetels worden 
namelijk tussen de staten verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners. Om de tien 
jaar wordt een volkstelling gehouden en worden vervolgens deze zetels opnieuw 
vastgelegd. De bevolkingstoename in het Zuiden heeft als belangrijke consequentie dat 
deze regio er meer afgevaardigden bij heeft gekregen terwijl alle noordelijke staten, zoals 
New York en Massachusetts, zetels in het Huis van Afgevaardigden hebben verloren. 
  In de tweede plaats is het van belang dat bovenstaande verschuivingen in het 
economische en maatschappelijke krachtenveld ook gevolgen hadden voor de opstelling 
van de politieke elite. Zo wordt in de literatuur aangegeven hoe vanaf de jaren tachtig 
van de 20ste eeuw een neoliberale agenda leidend wordt. De zuidelijke oliesector en het 
militair-industrieel complex alsmede de daaraan gelieerde high-tech en zakelijke 
dienstverlening zijn daarbij dominant. De elite van deze sectoren heeft geen belang bij 
een voortzetting van het New Deal-beleid. Haar belangen worden eerder gediend met 
deregulering, privatisering en de mogelijkheid om zonder belemmering internationale 
geldstromen plaats te kunnen laten vinden. 
  Het is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw tijdens de regeringsperiode van 
president Ronald Reagan dat de neoliberale agenda definitief het New Deal-beleid 
opvolgt. Opvallend is echter dat ook tijdens de Clinton-jaren de deregulering, de 
privatisering en de nadruk op de belangen van het geldkapitaal alleen maar verder 
worden doorgevoerd. 
 
In de literatuur wordt beschreven hoe de groep van belangrijkste beleidsadviseurs 
tijdens de regeringsperiode van zowel George H. Bush als van zijn zoon George W. 
Bush bestaat uit een combinatie van neoconservatieven en andere rechtse republikeinen 
die vooral banden hebben met het militair-industrieel complex, de energiesector en de 
zakelijke dienstverlening. 
  In termen van culturele identiteit zijn de verschillen tussen deze groepen van 
fundamenteel belang. De neoconservatieven komen vooral voort uit niet-Britse of zelfs 
niet-westerse migranten waarvan de leden geworsteld hebben met hoe om te gaan met 
het proces van gedwongen assimilatie of Americanization. Opvallend is dat deze 
neoconservatieven, zoals Paul Wolfowitz, waar het gaat om de rol van de buitenlandse 
politiek van de Verenigde Staten niet alleen claimen dat het land rechten heeft om haar 
waarden aan de rest van de wereld op te leggen, maar zelfs dat men de plicht heeft om 
dit te doen. Politici als Dick Cheney en Donald Rumsfeld moeten daarentegen niet 
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gezien worden als neoconservatieven maar als realisten. Tot aan de Golfoorlog van 
1991 bepaalden deze realisten het buitenlandsbeleid. 
  De scheiding der geesten komt naar voren in de nasleep van de Golfoorlog. Bush Sr. 
besluit na de nederlaag van het Iraakse leger in Koeweit op advies van zijn adviseurs de 
oorlog niet verder door te zetten en het regime van Saddam met rust te laten. De 
gevolgen zijn dramatisch. De sjiiten die in het Zuiden van Irak in opstand komen in de 
verwachting dat zij daarbij door de Amerikanen zullen worden gesteund, krijgen nul op 
het rekest. Uit angst voor destabiliteit in de regio laten de Amerikanen de 
opstandelingen in de steek. Honderdduizenden worden vervolgens door de elite-
troepen van Saddam afgeslacht. De neoconservatieven in de regering van Bush zijn 
woedend over de afloop van de oorlog. Zij zien dit als een gemiste kans. 
  De omslag in het beleid wordt ingeluid als Cheney en Rumsfeld in de jaren negentig 
van de vorige eeuw afstand nemen van het door de realisten gedomineerde 
buitenlandsbeleid van de Republikeinse partij en zich aansluiten bij de 
neoconservatieven. Zo verschijnen beiden als ondertekenaars van het Project for the New 
American Century (PNAC), uit 1997, dat als missiestatement van de neoconservatieve 
buitenlandse politieke doelstellingen wordt gezien. Het wachten was vervolgens op een 
mogelijkheid om Irak aan te pakken. Die gelegenheid kwam met 9/11. 
 
 

8.6 De Invulling van de Culturele Kerndimensies tijdens de War on 
Terror. 

 
De manier waarop de southernization van de Verenigde Staten doorzet in de formulering, 
de planning, de legitimering en de feitelijke operationele uitvoering van het strategische 
beleid tijdens de War on terror zien we terug in de specifieke invulling van de eerder 
geselecteerde culturele kerndimensies. 
   Het individualisme komt duidelijk naar voren in de manier waarop de voorbereiding 
van de oorlog tegen de Taliban en het regime van Saddam Hoessein ter hand wordt 
genomen en wordt gelegitimeerd. Zo kondigt Bush zijn eigen doctine af die stelt dat de 
Verenigde Staten zelf wel uitmaken wanneer ingrijpen gerechtvaardigd is en dat indien 
noodzakelijk het land haar eigen zaakjes alleen opknapt. Op steun of op een mandaat 
van de internationale gemeenschap werd niet gewacht. 
  Deze unilaterale opstelling en het principe van preemptive-ingrijpen zijn niet zonder 
precedent maar wel typerend voor de houding van de neoconservatieven. De neocons 
vinden dat de Verenigde Staten na de Koude Oorlog als de enige supermacht van de 
wereld de rechten en de plichten hebben om als zodanig op te treden. Het is precies 
deze houding die door de achterban van Bush in hoge mate wordt gewaardeerd. 
 
Een van de typerende manieren waarop de dimensie individualisme bij de Amerikanen 
wordt ingevuld is door afkeer van de centrale overheid. Zoals we gezien hebben is deze 
afkeer vooral aanwezig in de culturele identiteit van de backwoodsmen. Het is dan ook niet 
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verwonderlijk dat de vanaf het midden van de jaren tachtig ingezette privatisering en 
deregulering bij de Republikeinse grassroot-achterban op grote steun kon rekenen. 
  De privatisering werd in de regeringsperiode van president George W. Bush eveneens 
ingevoerd bij Defensie. Een van de gevolgen was dat armed contractors een belangrijke rol 
gingen spelen in zowel de bevoorrading van het leger als in de wederopbouw van Irak. 
In beide gevallen kregen bedrijven als Halliburton en Bechtel een blanco volmacht. De 
problemen die dit opriep waren legio. Zo kwam ondanks de miljoenenuitgaven van de 
wederopbouw niet veel terecht; het geld verdween en de mislukte uitvoering van het 
beleid zette veel kwaad bloed bij de Irakeese bevolking. Veel ernstiger nog was de 
situatie waar het ging om de bevoorrading van het leger. Grote konvooien denderden 
letterlijk door het land en private beveiligingsbedrijven als het beruchte Blackwater 
maakten bij het beschermen van deze konvooien onnodig grote aantallen 
burgerslachtoffers. 
  De liberalisering kwam ook tot uiting in zelfverrijking, vriendjespolitiek en in de 
samenstelling van het team dat Paul Bremer III, aangesteld als bewindvoerder van de 
door de Amerikanen ingestelde overgangsregering, terzijde stond bij zijn 
werkzaamheden. De hoge salarissen die betaald werden in Irak waren dan ook verreweg 
de belangrijkste reden om Bremer ter zijde te staan. 
 
In het Amerikaans buitenlandsbeleid is universalisme als het onwrikbare geloof in de 
morele suprematie van de eigen uitgangspunten altijd een belangrijk onderdeel geweest. 
Maar de laatste decennia is het land meer dan een promised land dat haar actieve ingrijpen 
op het wereldtoneel „tegen wil en dank deed.‟ De Verenigde Staten voerden tijdens de 
War on terror eerder het beleid van een crusader state. We zien hier de verandering in de 
eigen geloofsbelijdenis van president George W. Bush terug: van het traditionele 
presbyteriaanse geloof waar hij in was opgegroeid tot een born again christian, met een 
Goddelijke missie voor het land en zichzelf. 
  De evangelistische uitgangspunten zijn gaandeweg een steeds actievere rol gaan spelen. 
Zo doorspekten de tekstschrijvers van Bush zijn redevoeringen voortdurend met 
referenties aan Bijbelteksten en psalmen om op die manier de kiezers te paaien met 
duidelijke herkenbare symboliek en gedeelde waarden en normen. 
  De invulling van universalistische uitgangspunten werd niet door alle 
geloofsgemeenschappen in de Verenigde Staten op gelijke wijze gedeeld. Zo zien we 
grote verschillen tussen de manier waarop veel christenen van de traditionele 
gemeenschappen, zoals presbyterianen en episcopalen, tegen de oorlog aankeken 
vergeleken met de houding van de evangelistische christenen. Presbyterianen keerden 
zich bijvoorbeeld in merendeel af van de oorlog, terwijl maar liefs 80 procent van de 
evangelistische religieuze voorgangers de oorlog steunden. 
  De manier van denken in de regeringskringen van Bush was er duidelijk een van „Goed 
versus Kwaad‟ en van „Zwart-Wit.‟ Grijstinten kende men niet en het was „wie niet voor 
mij is, is tegen mij.‟ De uiterste consequentie van het universalisme was het idee dat in 
naam van het „goede‟ alles geoorloofd was. Om het goede te dienen en de waarheid 
boven water te krijgen, werd martelen een vaak toegepast en geaccepteerd middel. 
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  Deze houding ten opzichte van martelen tijdens de regeringsperiode van Bush jr. was 
echter uitzonderlijk. Niet alleen werd martelen voor de eerste keer in de Amerikaanse 
geschiedenis tot in de hoogste regeringskringen gesanctioneerd, ook werden bestaande 
verdragen die zich tegen martelen uitspraken en die door de Verenigde Staten zelf 
waren ondertekend als niet geldend terzijde geschoven. 
 
De universalistische houding die zich uitte in onkunde door gebrek aan training en in 
ieder gebrek aan respect voor hoe de Irakese bevolking dacht en deed, kwam naar voren 
in meerdere aspecten van de uitvoering van het beleid door de gewone soldaten die 
dienst deden in Irak. Zo getuigde bijvoorbeeld de behandeling van gevangenen en het 
taalgebruik van Amerikaanse soldaten en hun officieren ten opzichte van de Irakezen 
van gebrek aan respect, volslagen gevoelloosheid voor het lijden van gewone 
onschuldige burgers en eveneens van regelrecht racisme en bewust toegepaste 
wreedheid. 
  Meer en meer werden de Amerikanen dan ook gezien als een bezettingsleger in plaats 
van als bevrijders, laat staan dat men nog accepteerde dat de Amerikanen „een superieur 
liberaal democratisch waardestelsel‟ overbrachten. 
 
Het denken in concrete en specifieke termen heeft grote gevolgen gehad voor de 
strategie ten aanzien van de War on terror die de regering-Bush direct na de aanslagen 
aankondigde.In eerste instantie zag de werkelijkheid er ook simpel uit en kon Al Qaida, 
de terreurbeweging onder leiding van de Saoedische multimiljonair Osama Bin-Laden, 
als vijand worden geïdentificeerd. De vijand had een gezicht en dat was het islam 
fundamentalisme van Al Qaida. 
  Opvallend is daarbij ook hoe weinig aandacht Bush en zijn staf besteedde aan de 
oorzaken van dit terrorisme. Uitgebreide theorieën over „de voedingsbodem van 
terrorisme‟ uit naam van de islam, zoals vooral door Franse intellectuelen worden 
aangehangen, waren Bush vreemd. 
  Al Qaida had geen eigen land, maar had onderdak gevonden in het Afghanistan van de 
Taliban. De internationale gemeenschap had weinig moeite met de aanval van de 
Verenigde Staten op de stellingen van Al Qaida. Dat daarmee ook de Taliban werd 
verslagen, was allerminst een bezwaar. Daarna werd het ingewikkelder. Hoe moest de 
strijd tegen het terrorisme worden aangepakt? Hier ging het uitgangspunt in het 
Amerikaanse denken zich wreken dat slechts staten als actor kunnen optreden in de 
internationale verhoudingen. Al Qaida was geen staat. Welke schurkenstaat zat er dan 
achter de aanval? Dat moest wel Irak zijn. En stel dat Irak over 
massavernietigingswapens zou beschikken en dat het land deze aan Al Qaida zou 
geven? Dat scenario moest kost wat kost voorkomen worden. Dat het Irak van Saddam 
totaal geen affiniteit had met Al Qaida paste niet in dit wereldbeeld. 
Nu is algemeen bekend dat de Weapons of Mass Distruction er niet waren, maar cruciaal 
was dat men in de top van de regering het besluit om Irak aan te vallen al gemaakt had 
en dat de feiten niet zozeer op waarheid moesten worden getest maar moesten dienen 
als legitimering voor de oorlog. Een ander punt is dat het opvallend is hoezeer Bush en 
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zijn medewerkers, ondanks allerlei veranderende omstandigheden en informatie stug, 
vast bleven houden aan eerder ingenomen standpunten. 
  Natuurlijk waren er meerdere redenen om Irak aan te vallen. Maar al te complex wilde 
de beleidsmedewerkers rondom Bush het niet maken. Een simpele voorstelling van de 
werkelijkheid voldeed beter om het Amerikaanse publiek te overtuigen van de noodzaak 
om ten strijden te trekken tegen „Het Kwaad.‟ 
 
Het is opvallend dat het hoge individualisme van de Amerikanen uit de backwoodsmen-
cultuur gepaard gaat met de acceptatie van machtsafstand en een grote behoefte aan 
leiderschap. Dat leiderschap moet men dan wel verdienen door het nemen van actie en 
het leveren van prestaties. Veelzeggend is dat Bush door zijn achterban pas echt als hun 
leider werd gezien door de kordate maatregelen die hij aankondigde na de aanslagen van 
11 september. 
  Volgens een aantal auteurs nam Bush in deze en andere gevallen besluitvaardig het 
heft in handen. Hij kende geen twijfel; hij handelde. Gesteld kan zelfs worden dat de 
aanslagen Bush „presidentieel‟ hebben gemaakt. Bush was in de ogen van de 
Amerikanen niet de „trigger happy cowboy‟ die „onverantwoord een onrechtmatige oorlog 
begon,‟ zoals de algemene opinie in Europa luidde. Integendeel: Bush deed precies wat 
zijn achterban van hem verwachtte. Hij kondigde aan met Gods hulp de schuldigen te 
zullen straffen en beloofde het Amerikaanse volk alle middelen in te zullen zetten om 
die taak te volbrengen. 
 
Als we het leiderschap van Bush vergelijken met dat van zijn voorgangers is er naast de 
hoge mate van op wraakgerichte actiebereidheid en het uitgangspunt van de preemptive 
strike nog een groot verschil aan te wijzen. De schaamteloosheid bij zelfverrijking die zo 
typerend was voor de backwoodsmen zien we ook terug in de houding van de captains of 
industry en overheidsfunctionarissen die deel uit maken van de entourage van Bush. 
Maar het is niet alleen die houding die kenmerkend is voor de politieke cultuur onder 
Bush, minstens even belangrijk is dat het blijkbaar ook als de norm werd beschouwd en 
men er nooit op werd afgerekend. 
 
In zijn poging om bewust aansluiting te vinden bij de positieve waarden die zijn 
achterban heeft bij de invulling van masculiniteit kopieerde Bush bijna schaamteloos zo 
veel mogelijk uiterlijke kenmerken als kleding en gedrag die appelleerden aan de 
masculiene belevingswereld van de southern rednecks. Directe referenties aan geweld 
waren in zijn taalgebruik ook geen uitzondering. 
  Misschien wel het mooiste compliment kreeg Bush toen hij in een redevoering Saddam 
Hoessein waarschuwde door te zeggen “you got 48 hours” en een legerofficier stelde 
dat “he sounded just like John Wayne.” In de literatuur wordt op meerder plaatsen 
aangegeven dat deze manier van appelleren aan culturele waarden totaal in scene is 
gezet. 
  De kern is echter dat Bush er mee wegkwam en dit type van gedrag en de inzet van 
rituelen, artefacts en taal die daarmee gepaard gingen hem blijkbaar als gegoten zaten. 
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De manier van denken die dominant was in de periode direct na 9/11 en de acties die 
daaruit voortkwamen waren echter niet alleen gebaseerd op eerder genoemde culturele 
dimensies. Ook onzekerheidsvermijding speelde een belangrijke rol. 
  Deze dimensie heeft in Amerikaanse culturele traditie ook een negatieve invulling, 
namelijk actie ondernemen ingegeven door de angst dat men alles wat men heeft 
opgebouwd ook zomaar weer kwijt kan raken. De consequentie van deze angst is dat 
men zo nodig het recht in eigen hand neemt en de vermeende vijand treft voordat men 
zelf wordt getroffen. Het is maar een kleine stap van het denken in termen van angst 
om alles kwijt te raken naar de angst voor vernietigingswapens en vervolgens naar de 
zogeheten Bush-doctrine, waarin de preemptive strike wordt gelegitimeerd. 
Op het operationele niveau van de uitvoering van het strategische beleid zien we 
onzekerheidsvermijding eveneens terug als belangrijk aspect van de culturele identiteit 
van de soldaten in Irak. In algemene termen geldt self-reliance als een eerste uitgangspunt 
voor iedere soldaat. Binnen de militaire discipline worden de excessen die deze impuls 
met zich mee kunnen brengen onderdrukt door het opstellen van zogeheten Rules of 
Engagement. In de cultuur van de backwoodsmen ging men echter zo ver dat men het 
principe hanteerde van „shoot first ask questions later.‟ Dit gold ook als de praktijk in 
Irak; naar Rules of Engagement werd nauwelijks gekeken. “Basically it always came down 
to self-defense and better them then you.” Die houding werd niet alleen door de rank 
and file gehanteerd maar in de meeste gevallen ook gesanctioneerd door de leiding. 
 
Bij de uitvoerig van de plannen komt de typische Amerikaanse invulling van de 
dimensie tijd op verschillende punten naar voren. Zo beloofde Bush „snel en 
meedogenloos‟ toe te slaan en had hij daarbij zeker geen tijd om te wachten op de 
goedkeuring van het „Oude Europa‟ of van andere bondgenoten. 
  Een ander aspect van het hanteren van het begrip tijd is het idee dat tijd niet rekbaar 
is, deadlines heilig en niet onderhandelbaar zijn en tijd zich lineair en sequentieel voltrekt. 
Zo ook bij de besluitvorming tijdens de oorlog in Irak. De machine eenmaal in 
beweging kon niet meer worden gestopt en afwijken van de rechte tijdslijn of een 
herbezinning van de genomen besluiten viel niet binnen dit denkkader. 
  Typerend voor de strakke tijdsplanning en de druk die daar achter zat om snel met 
resultaten te komen zonder dat er veel aandacht aan achtergronden was besteed, kwam 
bijvoorbeeld naar voren in de houding van Jay Garner, de voorganger van Paul Bremer. 
Net aangekomen na de val van het regime van Saddam, in april van 2003, presenteerde 
hij zijn plannen als volgt: „in augustus zou de wederopbouw van openbare 
voorzieningen zijn voltooid, ministeries zouden op poten zijn gezet, een grondwet zou 
zijn geschreven en bekrachtigd, verkiezingen zouden zijn gehouden en Irak zou een 
soevereine, functionerende regering hebben. Er viel een verbijsterende stilte: Iemand 
aan tafel zei: „Augustus van welk jaar?‟ 
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9 America’s National Cultural Identity and the Strategic 
Decision-making Process: The Run-up to and Course of the 
War on Terror 

 

9.1 English Summary and Conclusions 

 
In researching my proposition that America‟s cultural value system played an important 
role in the development, planning, legitimisation and ultimate implementation of 
America‟s strategic policy during the run-up to and course of the war on terror, I first 
looked for a theoretical basis. Initially I concentrated on theories concerning strategy, 
then turned my attention to theories on culture as the expression of a value system 
forming the basis of social action. 
 None of the disciplines concerned – including military science, organisational 
studies and the study of international relations – uses a clear definition of strategy. 
There are authors who assume that strategy is devised and planned by no more than a 
few actors. These actors set out a plan, or plans, based on a certain vision of the 
objectives of the strategy, acquire resources and facilitate the implementation of the 
policy, which has been explicitly described. The first assumption in this approach is that 
the strategists rationally devise and plan a consistent vision for their grand strategy and 
that, in weighing up the arguments, they have access to all the necessary facts. Great 
confidence is placed in the potential for understanding the situation through research 
and analysis. The second assumption is that, once the plans have been thought out, 
everybody will be behind them. They can then be put into practice in a linear and 
sequential way. Deviation from or adjustments to plans once adopted are seen as a sign 
of weakness. Thirdly, it is assumed that strategy is taken to mean ideas concerning 
policy goals and the plans associated with them. The actual implementation of the 
policy is an operational matter. It is not part of the strategy, and if implementation of 
the plans goes wrong, it is not because of the strategists‟ vision, or the plans, or the 
resources used. The fault lies in the implementation. 
 These views have been brought into question in all three of the disciplines 
mentioned above, however. In military science, for example, it has been found that in 
antiquity no such sharp distinction was drawn between thinking and doing. This 
developed only as the art of war became more complex, and the influence of logistics 
and technology gained in importance. Interestingly, it was above all in the American 
tradition that the division between thinking and doing came to dominate military 
science. The literature presents a number of reasons for this. After the War of 
Independence, the United States had virtually no standing army. The militias who were 
responsible for defending the country were not only poorly trained, they were also 
largely beyond the control of the state. There was a fear that, with such a poorly led 
army, the United States could be defeated by any enemy. The second reason for 
establishing a national army was to provide an opportunity to reinforce the young 
nation‟s foreign policy objectives. The third reason for seeking more control over the 



382 
 

army was that the lack of top-down direction left scope for officers to undertake their 
own initiatives, and conduct their own private wars. This fear that things might go 
completely wrong was vindicated when, in 1872, General Custer – on his own initiative 
– engaged in battle with a group of Native Americans, and died alongside his men at the 
famous Battle of Little Big Horn. After this battle, the public demanded that such a 
thing should never happen again, and that the enemy must be destroyed with whatever 
means possible before he himself had a chance to strike. The Americans were able to 
apply top-down strategies and deploy all the necessary means to defeat their enemy in 
the wars of the twentieth century thanks to their growing economic and technological 
superiority. 
 
The legacy of America‟s thinking on strategy that came to dominate military science can 
also be seen in the initial approaches to strategy predominant in organisational theory in 
the United States in the early 1960s. From roughly the mid-1960s onwards, however, 
other schools of thought emerged, and these ideas were overturned. For example, it was 
noted that many deliberate plans were never actually implemented or, if they were, 
turned out to be unsuccessful. The new thinking did not, however, place the blame for 
this failure of strategic planning on the shoulders of the „ground troops‟. The 
impossibility of maintaining full control over the definition and implementation of plans 
was highlighted. Some, for example, observed that the necessary information was not 
always available, or not always available at the right moment. Furthermore, information 
was often inaccurate and, even more devastatingly, „infallible‟ leaders sometimes made 
errors of judgment, or took decisions on irrational grounds. 
 Many plans were not therefore implemented in the smooth, linear and sequential 
fashion envisaged on paper. This was due largely to the changing context, which proved 
much more unpredictable, and necessitated much greater modifications to plans, than 
had initially been thought. Furthermore, in many cases, it proved impossible to get 
everyone pulling in the same direction, either in the development and planning of 
strategy or in its implementation. On the contrary: differences of opinion as to where 
policy should lead and the underlying conflicts of interest turned out to be more the 
rule than the exception. 
 Finally, two new ideas emerged which have had a particularly important bearing 
on my research. A growing band of authors distanced themselves from the idea that 
thinking on strategy and its implementation can be so clearly separated. They believe 
that the success of strategy depends to a large extent not only on the ideas that come 
from the top of an organisation, but above all on implementation at ground level. 
Accordingly, to ensure success, it is not simply a matter of deploying these resources; 
strong support within the organisation is in fact a prerequisite for the successful 
implementation of a strategy. Some authors go so far as to say that support within an 
organisation is responsible for its value system or culture, and that the process whereby 
strategy becomes manifest can in fact be equated to the way in which a culture 
manifests itself in an organisation. Culture gives rise to adaptation to external 
circumstances, while at the same time ensuring the necessary internal integration, and 
strategy is no different. 
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 One point that makes this link between culture and strategy particularly 
interesting in the context of my research is that, as studies have shown, cultural values 
within organisations correlate to a great extent with the cultural value system that 
manifests itself at national level. 
 
In my analysis of the theories that have emerged from the study of international 
relations, I focused on four approaches: realism/neorealism, the neoliberal institutional school, 
neomarxism and, finally, the approach known as social constructivism. 
 Realism arose in the interwar years of the twentieth century. It is based on the 
principle that anarchy, egocentrism, and the conflicts and battles they spawn result from 
the absence of a monopoly on power in international relations. The only way for a state 
to guarantee its security is either to achieve total hegemony, or to establish a balance of 
power. History shows that the first option is virtually impossible, however. There will 
always be forces that resist the hegemony of a state, dooming all such attempts to 
failure. Which leaves only the second option, striking a balance between the country‟s 
security and the maximisation of its interests – acquiring more land, for example, or 
exploiting economic opportunity. According to the realists, no single state can dodge the 
game. Failure to participate means that there is no one to represent the national interest, 
leaving the nation prey to other states. 
  According to those who espouse realism, the answer to the question of who is the 
strategist is clear: the strategist is a statesman (or statesmen) striving for objective goals 
in the interests of a unified national government. 
 Realism also posits that the strategic process occurs according to a fixed pattern, 
whereby clear objective goals and associated strategic options are defined. The goals and 
the strategies are then compared to alternatives, and the costs and benefits of each 
scenario compared in order to select the best option, which is then implemented. 
 The realists are not only clear as to who is the actor in the process of strategic 
thought and action, they are also clear as to what interests underlie strategy. These are 
seen as the national interest, the substance of which is believed to emerge from a 
democratic process. The state has a mandate to defend those interests to the best of its 
ability. The question of how those interests are defined, and whether there is any debate 
or conflict over their substance is not, however, considered. This is not within the scope 
of the study of international relations, according to the realists. 
 
The neoliberal approach is based on the premise that supranational institutions can be set 
up to allow states to arrive at the same type of order, based on binding agreements, as 
that which they have achieved at national level. This thinking is based on the ideas of 
Enlightenment philosopher John Locke, who argued that people are capable of 
voluntarily creating a just society. The realists, on the other hand, follow the ideas of 
political philosopher Thomas Hobbes, who said that, in human relations, only power 
and deterrence can lead to predominance or balance. 
 The dispute between the realists and the neoliberals is not so heated as it might 
appear, however. Both these approaches assume that, in weighing up the national 
interests, net gain and loss can be compared, and that the gain or loss will be to the 
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benefit or cost of the unified state. The difference is that, where realists see problems, 
the neoliberals see opportunities. 
 Nevertheless, the neoliberal approach to international relations does make two 
interesting assumptions. One is that moral values are the driving force behind policy 
objectives. The other is that such values are shared by different states. For example, the 
neoliberals believe that states that set great store by democratic, liberal principles will, for 
that very reason, not end up at war with each other . As such, the neoliberals come close 
to the idea of shared value systems and national cultural identity as a starting point for 
strategic policy goals. 
 The realist and neoliberal approaches leave us with a number of questions, 
however. They leave open the question of whose interests we are talking about when we 
refer to „national interests‟. Nor do they provide a definitive answer as to who should be 
regarded as actors and how the process of defining the national interest comes about. 
 
The neomarxist approach, on the other hand, is overtly concerned with the conflicts of 
interests between various actors both within and between nations. The neomarxist 
tradition does not take the class struggle as the root of these conflicts, but the 
conflicting interests that arise between the different national and international fractions 
of capital in the distribution of added value. The neomarxists therefore regard the process 
of strategic decision-making as a battle for hegemony between these fractions, or 
regimes, of capital. The fraction or coalition of fractions that enjoys hegemony can set 
out plans and attempt to execute them. These regimes are not constrained by national 
interests. Shared and conflicting interests exist across borders, leading to the formation 
of coalitions. 
 
The realist, neoliberal and neomarxist models, however, leave little or no room to consider 
actions based on non-material interests and the value systems that underlie them. The 
principle of social constructivism fills this gap. According to this approach „who we are has 
implications for how we define our interests and how we attempt to achieve them 
through strategic decision-making‟. 
 Social constructivists do not, incidentally, claim that ideas based on values are more 
important than material interests. They claim only that these interests must be guided 
and supported within the social context in which they are defined. This position sheds 
an entirely different light on the alleged conflict between the realist and neoliberal 
positions. The unworldly „moral values‟ or „ideals‟ of the neoliberals are simply the 
„ethics‟ or „values‟ that form part of a national identity. In this sense, foreign policy is 
the embodiment of those values. Values are not therefore separate from reality, they 
represent reality. 
 
Who we are apparently does have implications for how we define our interests and how 
we attempt to achieve them through strategic decision-making. To find out who we are, 
we must consider our cultural value system. However, just as there is no agreement 
when it comes to material interests, value systems can also conflict. We thus have no 
clear definition of national interests either on the basis of agreed material interests or on 
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the basis of values. Devising and implementing a strategic policy is therefore always a 
process, the outcome of internal and external negotiations. This implies that we must 
relinquish the notion that strategy is fully planned, and can be implemented in a linear 
and sequential way. 
 Another consequence of exploring cultural identity as the driving force behind 
strategic decision-making is that, when it comes to the making of foreign policy – and 
defining the latitude for its implementation – we must always consider the support and 
legitimisation it derives from the base of society. The strategic decision-making process 
is thus not only a top-down affair it is also influenced from the bottom up. 
 
There are dozens of definitions of culture in the literature. I have based my research on 
Edgar Schein‟s definition, who says that culture must be seen as „a pattern of shared 
basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external 
adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid 
and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 
feel in relation to these problems‟. I have added to this the remark by Florence 
Kluckhohn that external problems are solved and internal integration created at „a 
particular point in time‟. This remark is important, because it highlights the fact that 
different forces might have an interest in maintaining – or changing – a culture. I then 
turned to the different elements of this definition, examining them in further detail. 
 
The first point to emerge in the definition is the fact that social action, which is partly 
determined by a pattern of cultural values, is always reserved for interaction within a 
group. In the literature, however, there is no agreement on the size of the group, or on 
the social context needed for the group to operate. The largest unit of culture identified 
in the literature is a „civilisation‟. However, this idea overlooks the huge differences that 
exist within a particular geographical area. Furthermore, a civilisation has no legal, 
political or institutional basis for action. A civilisation has a largely ideological function, 
to warn us that „our‟ value system is being attacked and that „we‟ have the right to 
defend ourselves. We must not underestimate this last point, however, and we shall see 
that it certainly did play a role in the declaration and legitimisation of the war on terror. 
 
The unit that does have political, legal and military institutions is the nation state. Many 
authors regard this unit as the bearer of cultural identity, their argument being that the 
political system is defined at this level, and that all kinds of administrative, legal and 
socialising systems are established at state level. 
 However, several things must be borne in mind when it comes to the idea that 
the nation state is equivalent to an unambiguous cultural value system. Firstly, this idea 
is based on the assumption that the nation is the same as the state. However, the 
concept of a „nation‟ refers first and foremost to a perceived unit, what we in the 
Netherlands refer to as a volk or „people‟. This feeling of being part of a people can 
transcend the nation state. It can also straddle borders in the absence of a nation state. 
Finally, the feeling of being part of a unit that excludes others can exist within a nation 
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state, with the result that individuals feel only partial, if any, unity with the overarching 
nation state. 
 
The second point to consider is that culture does make sense at certain times. After all, 
the value system associated with a culture provides a blueprint for coping with external 
conditions, ensuring social cohesion. Here, Kluckhohn‟s remark comes into its own: 
solutions derived from cultural values apply in certain situations. On the other hand, 
culture not only makes sense, it also gives meaning. People who are complete strangers 
to each other nevertheless feel a sense of affinity because they attribute the same values 
to things. The idea that culture confers meaning also implies that cultures exist due to 
the very fact that a group sets itself against other groups with different cultural value 
systems. The idea of excluding others creates a feeling of unity, but can also turn into 
ethnocentrism and out-and-out racism. The values of others are then regarded not only 
as inferior, but also as wrong and, in the most extreme circumstances, as something to 
be suppressed. 
 
If culture makes sense and gives meaning, it must also adapt to change. One of the key 
points in the debate on core cultural values is how quickly they change. One group of 
authors argue that cultures were created long ago and that the patterns, norms, values, 
practices and other attributes that have become ingrained along the way are not likely to 
change in the short term. 
 Contrasting with this view is the idea that cultural values are subject to rapid 
change. The assumption here is that cultural patterns are stable when circumstances 
remain the same, but that any change in society will also impact on cultural values. 
 But how quickly do cultural patterns change? And what are the causes of such 
change? Besides economic growth, we can generally say that rapid social developments 
can usually be linked to adapted cultural patterns. 
 However, two factors militate against any change to the value system. The first 
lies in the fact there is also a point in preserving a culture – for certain groups at least. 
This power issue is often overlooked in debates on culture. As I see it, however, 
different groups exist within a nation state, and these groups all have their own cultural 
values. These deviations from the norm are reflected in the political agenda put forward 
by the various groups. Culture is therefore directly related to interests and power, and 
we have to consider what groups we can distinguish within a society, and the 
circumstances that lead a particular value system to become dominant. 
 Secondly, I have not only assumed a top-down approach. However relevant such 
an approach may be, it does not tell the entire story. People need stability and 
continuity, and this in itself naturally slows change. Another limitation of the top-down 
approach lies in the fact that it regards culture purely as the outcome of institutions set 
up by the ruling class, which serve the interests of, and are completely open to 
manipulation by the ruling class. However, it is at least as important to consider the fact 
that the cultural values of the lower social classes, or groups, also have an impact in a 
society or an organisation. 
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 This bottom-up approach has been explored largely by anthropologists who are 
interested in the writing of history and the issue of power. According to this view, 
power is based in the final analysis on the support for the „meanings‟ it provides, and 
this appeal to „meanings‟ is simply an appeal to cultural sentiments. 
 
Assuming that cultural values are apparently very important as a driving force for social 
action, and are therefore also crucial to the strategic decision-making process, I have 
suggested how we might study these cultural phenomena. However, while the top-down 
approach provides us with a concrete object of research – study of the elite, their 
objectives and how they express them – things are more complex when it comes to the 
bottom-up approach. This approach to cultural values places much more emphasis on 
the emergence of cultural value systems through the social action of groups at the 
bottom of society. Such groups rarely explicitly articulate their objectives. So I have 
been forced to focus on generalisations, and a large proportion of my analysis is based 
on attributing meaning to cultural phenomena. 
 
The literature sets out a number of ways of categorising cultures. Various attempts have 
been made to define typologies of cultures based on the clustering of a number of 
cultural phenomena. However, for conceptual reasons, such categories are not 
appropriate for my study. They are much too broad and do not permit analysis of the 
conflicting forces at work within cultures. Anthropology and sociology, by contrast, 
have a long tradition of listing cultural core dimensions or dilemmas that every society 
attempts to address. The problem is that there is no definitive list. Furthermore, there 
are both universal core dimensions and culture-specific dimensions. A distinction is 
thus often drawn between the etic approach, based on universally occurring core 
dimensions, as opposed to the emic approach, which refers to culture-specific values. 
 I have attempted to find a middle way between the etic and emic approaches. For 
example, I have used basic assumptions mentioned in the literature, but only as an 
ordering principle. At the same time, I have tried to concretise these basic assumptions 
as much as possible by focusing on the historical context in which they emerged and 
occur. In my view, cultural dimensions are often difficult to tell apart precisely because 
they occur together in a pattern. I am resigned to the methodological problem 
presented by potential overlap between different dimensions. Indeed, I believe it is 
outweighed by the greater depth of analysis made possible by the specification and 
identification of points of agreement between the basic assumptions. 
 I also took a pragmatic approach, electing not to study all features of culture, not 
only because this is an impossible task, but also because it was not relevant to my 
research. I focused instead on those cultural phenomena that I believe played a role in 
the strategic decision-making process during the war on terror. 
 
The first dimension I focused on in my research was individualism. This core dimension 
features the classic contrast between the individual asserting himself in various ways and 
the individual who is focused on the values of a group.  
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Secondly, I looked at the contrast between individualism and institutional collectivism. 
This is particularly interesting in the American context. It is not the individual who 
rejects the group consensus who is key here, but quite explicitly the individual who 
objects to government interference. 
The third dimension on which I focused was universalism, which I believe affords a 
crucial insight into how political strategic decision-making is regarded in the American 
context. 
The fourth dimension we must consider is the specific way of thinking about reality that 
is typical of America‟s cultural identity. 
The fifth dimension I considered is power distance, particularly the extent to which it is 
accepted, and how this is reflected in leadership culture in America. 
The sixth dimension is action- and task-orientation versus relationship-orientation. 
This is closely related to the seventh dimension – achievement and acription – but I 
have accorded the latter its own separate role, precisely because it is a further 
specification of the dimensions power distance and individualism. Achievement is about 
doing and about appreciating one‟s own performance, while acription is an expression 
of status attributed on the basis of origin. 
The eighth dimension considered in my study is masculinity. I am particularly interested 
in how American society deals with violence. 
The ninth considers how the American approach to uncertainty impacted on the 
decision-making process in the war on terror. 
The tenth dimension on which I focused was time, considering how the way time is 
used affected the strategic decision-making process. 
 
In the third part of my study I looked at the various theories on the emergence of 
America‟s national cultural identity. These theories can roughly be divided into three 
main categories. Firstly, there are theories whereby the cultural identity of the 
Americans is a legacy of the value patterns brought to the New World by the first 
settlers from their home country or region. This hypothesis is referred to as the germ 
thesis, the main trend of which is what I call the White Anglo Saxon Protestant – or 
Wasp – thesis. This version holds that, of all the different value patterns taken to 
America, those of the white British Protestant settlers are dominant, and in fact laid the 
foundations of the country‟s cultural identity. 
 This thesis is also based on the idea that the germs of the settlers from other 
ethnic backgrounds merged seamlessly with the cultural value pattern of the first British 
Protestant pioneers, certainly during the first two centuries after they settled there. 
 I looked first at the most radical version of the Wasp thesis, which claims that 
America‟s cultural identity can be traced back largely to one particular British Protestant 
group that colonised the New World: the Puritans who settled mainly in the 
northeastern states, known as New England, between 1620 and 1640. 
 Secondly, I turned to the more nuanced version of the Wasp thesis, which also 
considers the subsequent waves of colonisation. The second wave of settlers, who 
headed mainly for Virginia, and to also what would later become North and South 
Carolina, arrived between 1642 and 1675. Their leaders were known as the „distressed 
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cavaliers‟, followers of King Charles I, who fled England after the Civil War. The third 
wave was the Quakers, who settled in what would later be New Jersey, Delaware and 
Pennsylvania between 1675 and 1725. The fourth wave occurred between 1717 and 
1775, when new settlers, mainly from northern England, Scotland and Ulster, arrived in 
the New World. The key feature of these colonists, who were in search of their own 
new country, was that they pushed on into previously unclaimed areas in already 
established states, including Virginia and New York state, or founded new states, like 
Kentucky, Tennessee and later Ohio and Indiana. 
 
The extreme variant of the Wasp thesis, which holds that America‟s cultural identity can 
be traced back to the Puritans of New England, has been very influential. Reference is 
for example made to the Puritans‟ impact on the development of Christian worship in 
the United States and the cultural values associated with it. Many authors believe, 
moreover, that the influence of Puritan cultural values is not only limited to religious 
issues, but is found in all aspects of society. More specifically, much is made of the 
intellectual influence of the Puritans on the cultural identity of America. 
 
However, the status of these first settlers must be put into perspective. The Plymouth 
Plantation, founded by the first Puritan settlers in 1620, was for a long time viewed by 
contemporaries and historians as only one of the many attempts – some successful, 
others less so – to establish a permanent settlement in what is now the United States. 
The influence of the second group of Puritans, who settled in Massachusetts between 
1629 and 1640, under the leadership of John Wintrop, was in fact demonstrably greater, 
however. This is also clear from the literature. Even after other theses emerged in the 
twentieth century, and more revisionist approaches came to dominate in the 1950s, the 
Wasp thesis remained the view that generations of Americans learned from their school 
history books, that „America‟s greatness is largely down to the white, mainly British 
Protestant settlers‟. But the assumed dominant influence of the Massachusetts Puritans 
on the cultural identity of the United States is not all it seems. The literature reveals that 
there was no single form of Puritanism, the movement having in fact consisted of 
several subgroups, and that by no means everyone gave Wintrop and his followers their 
unconditional support. 
 Furthermore, there were many other settlers in New England who did not have 
overwhelmingly religious motives for starting a new life on a new continent. The „city 
upon the hill‟ was certainly not a shining example of political unity. Quite the reverse, in 
fact. 
 
For a long time, the influence of the settlers in the South on the creation of America‟s 
cultural identity has been somewhat overlooked. In twentieth-century academic circles, 
the South, and particularly the attitudes of the South, represented the worst of the 
United States. 
 This image of the South as marginal or deviating from the norm needs some 
qualification, however. The first thing we should consider is that, certainly until the early 
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nineteenth century, the South was not regarded as such, and many of the founding 
fathers of the new nation actually came from the South. 
 What is more, we should not view the voluntaristic order of the Puritans as the 
norm, but rather the relative chaos in the southern state of Virginia. It was not the 
culture of the elite distressed cavaliers that determined the emerging cultural identity of the 
South, but rather the cultural patterns of the social underclasses. 
 Nor was it the aristocrats who saw to it that the Southern cultural identity spread 
west and southwest. The further we travel from the coast, the rougher the culture 
becomes. If we project the consequences of this onto the regional impact of the culture 
of the South, we must at any rate conclude that in the South and Southwest – with the 
exception of the coastal regions to the south of Maryland, down to the Florida border – 
the distressed cavaliers mentality is much less prevalent than is generally assumed. 
 
The values of the Quakers can be seen in many aspects of what is generally regarded as 
typical of America‟s cultural identity. The paradox, however, is that the Quakers‟ direct 
influence on political decision-making is much less obvious that that of the other great 
waves of colonisation. This is due mainly to the fact that, from 1756, the Quakers 
formally withdrew from the administration of the colony of Pennsylvania, which they 
had founded. Moderate and socially successful Quakers, were then partially subsumed 
into the mainstream of American religious pluralism. The more dogmatic Quakers 
conformed to the growing evangelism that had a major impact on the cultural identity 
of the United States, particularly in the nineteenth century. The Quaker cultural identity 
therefore also penetrated the religious grassroots movements in the United States. 
 
Interestingly, for a long time little attention was paid to the influence of the traditional 
national character of the Scots and Ulstermen. But their specific cultural value system 
had a major impact on America‟s cultural identity. The influence of these settlers from 
Scotland and Northern Ireland is interesting above all because they vastly outnumbered 
the Puritans, the distressed cavaliers and the Quakers. Furthermore, their members did not 
come mainly from an elite. These were ordinary people who came primarily in search of 
better living conditions. Finally, it was this group that was responsible for the expansion 
to the West, and so it was largely their value system that was to play a dominant role in 
the development of the cultural identity of the New Continent. 
 
Besides the influence of the „germs‟ of the first, largely British Protestant settlers, I also 
explored the impact of non-British ethnic groups, four categories of which can be 
distinguished. First, of course, there were the Native Americans. Their impact on the 
country‟s cultural identity is often ignored, but recent research has found that it was 
greater than has been assumed in the past. 
 Second, the influence of African-American slaves. As with the Native Americans, 
for a long time little or no attention was paid in the literature to the influence of their 
culture on the development of America‟s cultural identity. Again, this has been put into 
perspective recently. We can for example see that the religious practices of evangelical 
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and fundamentalist Christian groups includes many elements that originally came from 
African Americans. 
 Third, there were the settlers of Spanish-Mexican origin, some of whom had 
settled on the continent before the first British settlers arrived. Fourth were the white 
Western settlers – principally German, French, Dutch and Swedish – who were also 
largely Protestant. The influence of these settlers on the development of the country‟s 
cultural identity is certainly worth considering. And, finally, there were other settlers, 
like the Jews, who were not Protestant, who certainly had an impact on the 
development of America‟s cultural identity. 
 
The second category of theories holds that the experience of the first settlers, in the 
unique circumstances of the new continent, and the social and economic developments 
that occurred there, were a decisive factor in the formation of the value system that is 
characteristic of America. I have called this the „interaction thesis‟, three variations of 
which can be distinguished. 
 The first is the „frontier thesis‟, the basis of which is the idea that American cultural 
values can be understood only if one considers the impact of the new circumstances on 
the development of specifically American core values. This thesis is open to a number 
of criticisms, however. The fact that it was developed at precisely the moment when, in 
1890, the US Census Bureau officially declared that, according to the official definition, 
the United States no longer had a frontier, is particularly telling. The frontier thesis thus 
suggests that the huge flow of new immigrants who arrived after this date made no 
contribution to America‟s cultural identity. In other words: they can also lay no claim to 
that identity, and are forced simply to adapt to it. 
Despite these reservations, however, some elements of the frontier thesis and the myths 
and narratives with which it is surrounded provide a number of interesting insights into 
how America‟s cultural identity was formed. 
Firstly, the gradually shifting frontier provided an unprecedented opportunity to 
repeatedly start anew and undertake new things. Furthermore, the frontier acted as a 
kind of „safety valve‟ when the pressure of population growth became too great. 
Secondly, it is important to recognise that many Americans were – and still are – very 
positive about the idea of the American identity as an outcome of the frontier 
experience. According to many authors, the frontier provided the basis for typically 
American features of culture such as direct democracy and civil society. The frontier thesis 
had an enormous influence because, for example, it paints an image of America‟s 
cultural identity as Americans like to see themselves. So it is not whether the frontier thesis 
is correct that is important, but the fact that it is perceived as true. 
Thirdly, a more moderate form of the frontier thesis allows us to link it to the other 
explanatory models, such as germ thesis. The frontier mentality correlates significantly, for 
example, with the cultural characteristics of the mainly poorer settlers from Scotland 
and Ireland and the later settlers of non-British-Protestant origins. In this sense, a 
dominant cultural identity emerges that is a synthesis of the „germ‟ of the Scots-Irish 
settler culture, the cultural identity that emerged in response to the new circumstances 
and the influence of other non-British settlers and immigrants. 
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This cultural identity is often equated in the literature to the culture of the 
„backwoodsmen‟. This is important to remember. The backwoodsmen were not only 
much more dominant in terms of numbers than the other three waves of settlers, they 
were also from much lower social classes, and not only British. Furthermore, idealism 
based on religious fervour was certainly not their primary motive for settling on the new 
continent. 
 
The second variation on the interaction thesis is the „migration thesis‟. The first ideas on the 
phenomenon of migration emerged in the final decade of the nineteenth century, when 
the impact of the new flow of immigrants on social relations became clear. The issue of 
assimilation and the problems associated with it are the key factors in this thesis. 
 The migration thesis is particularly important to the idea that America‟s cultural 
identity is the result of the merging of the different ethnic groups that ultimately made 
up the population of the United States. This process of assimilation is not, however, as 
easily defined as first appears. The question is: who exactly adapted, and under what 
conditions? 
 By far the most commonly used metaphor for the impact of immigrant 
assimilation on the country‟s cultural identity is the „melting pot‟. There are several 
versions of this metaphor, based on different assumptions. 
 First, there are the theories that argue that the melting pot had a pronounced 
British Protestant character. In other words: the British Protestant culture was already 
dominant, remained dominant, and should remain dominant. According to this 
approach, features of other cultures brought in by immigrants were simply subsumed 
into the British Protestant culture. 
 Second, there is the view that non-British immigrants certainly did make their 
mark on the development of America‟s cultural identity. For instance, it is argued that 
the earlier British Protestant settlers and the older immigrant groups from northern and 
western Europe quietly merged to form a new cultural identity. The distinction between 
the British and the Nordic Europeans was not so great, according to this thesis. They 
were all white Caucasians, all of whom had qualified for civil rights since the early days of 
the United States. The addition of other ethnic groups who were not British, white or 
Protestant – like the Chinese – presented more problems, as did the different religions. 
For example, it was not until after the Second World War that people began to refer to 
the „Jewish-Protestant-Catholic cultural heritage‟ as the basis of America‟s religious 
identity. 
 
The second approach to the migration thesis focuses on the historical context in which 
large groups of people migrated to the United States throughout its entire history. This 
approach emerged from the 1970s onwards when, under the influence of world systems 
theory, human migration came to be seen as an integral part of social and economic 
development. 
 According to the proponents of this version of the migration thesis, large-scale 
migration can be seen as a kind of primeval process focused on the idea that people 
always seek to settle where the circumstances are most favourable. Ideas about freedom 
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and about the United States as „the new paradise‟ were thus seen as a sales pitch to 
persuade people to migrate. This means that the voluntaristic nature of American 
society needs some qualification. By no means everyone came „of their own free will‟, 
and by no means everyone was in a position „to make a completely fresh start‟. Against 
the backdrop of this process of migration, which has been described as an 
overwhelming historical phenomenon, the exodus of just 20,000 Puritans from England 
is not, unsurprisingly, regarded as the only factor determining America‟s cultural 
identity. 
 The migration thesis also considers the complex interaction between the various 
groups involved, each of which had its own cultural patterns. This thesis therefore also 
argues that America‟s cultural identity cannot be regarded as exclusively British and 
Protestant, but is the result of this interaction. 
 Finally, those who adhere to this version of the migration thesis will argue, in 
response to the question of who is responsible for the formation of the cultural identity, 
that it was mainly the poor settlers, not the East Coast elite. 
 
The third variant is what I understand as the „modernisation thesis‟, at the core of which 
lies the idea that culture is not static, and that we should focus on the interaction 
between, on the one hand, economic and social developments resulting from the global 
Capitalist system and, on the other, the emergence of a cultural identity. Analysis 
according to the modernisation thesis can yield important insights into how America‟s 
cultural identity developed. 
 According to the modernisation thesis, the interaction between the economic context 
and cultural identity laid the foundations for the religious and political circumstances 
that gave rise to the American War of Independence in the eighteenth century. It has 
been suggested in the literature that many of the new colonists in the period prior to the 
War of Independence were enjoying a level of prosperity of which they had only been 
able to dream in the past. These colonists were not about to give up their material 
wealth. It was the raising of taxes by the British that ultimately gave rise to the War of 
Independence. Idealism, ideology and religion played only a secondary role. 
 The modernisation thesis also shows us that economic developments in the South 
led to entirely different cultural patterns than those in the North. Finally, urbanisation 
manifested itself in different ways in the North and Southwest, giving rise to major 
differences in cultural values. 
 
The third category of theories holds that the cultural values which the United States 
upholds are the results of a greater plan. A plan that might even be regarded as the final 
phase of cultural history. I refer to this category by the general term manifest destiny thesis, 
of which there are three main variants. 
 The first is based on the idea that the United States began as a religious 
experiment, and that the values that featured in this exercise are fundamental to the 
country‟s cultural identity. I have called this the providential history thesis. 
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 The second is the Enlightenment thesis. The key element of the Enlightenment 
philosophy that came to dominance in America is the idea that the values that form the 
foundations of the country‟s cultural identity are self-evident. 
 The third variant is the social Darwinism thesis, based on the idea that there is a 
natural ranking of cultural value systems, and that the prevailing value system in the 
United States is superior to every other. 
 We can draw a number of conclusions from the development of religiosity in the 
United States and its consequences both for the development of the country‟s national 
cultural identity and for the process of strategic decision-making. Though the success 
religious „great awakenings‟ might have transformed the United States into a Christian 
nation, as the traditional Christian communities – like the Puritans, the Presbyterians 
and the Episcopalians – in the Northeast tended to become progressively more rational 
and worldly in their religious convictions, grassroots worship in the frontier regions of 
the Midwest and Southwest grew more anti-intellectual, emotional and evangelical. We 
can also say that it was not so much the British elite who left the deepest mark on 
American religiosity and the American values based on it, but rather the great mass of 
settlers and later immigrants. 
 Furthermore, the transition in ideas that came to dominate foreign policy 
occurred to a large extent in parallel with the change in the Christian cultural identity of 
the United States from Puritan, Presbyterian and Anglican to a dominant grassroots 
evangelical cultural identity, as represented by Christian communities like the Southern 
Baptist Church, the Pentecostal communities and the Jehovah‟s Witnesses. This saw the 
United States transformed from a „promised land‟ to a „crusader state‟. As a 
consequence of this change in thinking, in its strategic decision-making on foreign 
policy the United States claims not only the right, but also the duty, to intervene in the 
international order. 
 If we look at the impact of Enlightenment philosophy as a variant of the manifest 
destiny of the United States, we find that the more intellectual versions of Enlightenment 
thinking and the more rational and worldly religious ideas associated with it were mainly 
the province of the elites in the traditional colonies of the Northeast coastal states. The 
evangelical versions of religiosity and the populist interpretation of the basic cultural 
assumptions that emerged from Enlightenment philosophy travelled with the people 
who left for the hinterland of the new colonies in the eighteenth and nineteenth 
centuries, in search of new places to settle. 
 Finally, we see how these ideas on destiny, the implied greatness of the United 
States and the moral superiority of its cultural identity – which are particularly evident in 
social Darwinism – became a raw political force. Policymakers managed to mobilise this 
force, drawing legitimacy for their actions from the support for the underlying ideas in 
broad sections of the population. 
 
The theses on the emergence of America‟s cultural identity explored in my research all 
help explain how core cultural dimensions are expressed in that identity. As I have said, 
I looked only at those core dimensions which I believe played an important role in the 
process of strategic decision-making in the run-up to and during the war on terror. 
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 A high degree of individualism is regarded as a characteristic core element of 
America‟s cultural identity. The way individualism has manifested itself there is often 
ascribed in the literature to the influence of the Puritans. The relationship between 
individualism and the Puritan cultural heritage needs to be put into perspective, 
however. The characteristic image of the Reformation, whereby man‟s relationship with 
God came to be regarded as an ultimately personal experience, and the idea that the 
high degree of individualism prevalent in the United States grew out of this idea, via the 
Puritan faith of Wintrop and his followers, requires some reconsideration. The Puritans 
did not believe that the individual could lay claim to a personal bond with God. And the 
status of God‟s „chosen one‟ became official only once the previous chosen ones – the 
saints – acknowledged it. 
 Nor were individual freedom and deviant behaviour appreciated, particularly 
when it came to interpretation of the Bible. Those who espoused other ideas were 
persecuted, banished or forced to conform. The „correct‟ interpretation of the Bible was 
used as a yardstick. The Bible was reduced to questions that could be answered with a 
simple „yes‟ or „no‟. The truth could therefore only be learnt or enforced by discipline, 
not interpreted. 
 
The idea of man as an individual and the individualism to which this gives rise is closely 
associated in the American context with the relationship between man and nature. To 
the settlers, nature was not only threatening in an immediate sense; in a figurative sense, 
too, there was a conflict between man in his natural, animal state and man in control of 
his instinctive urges. Puritans were not therefore at one with nature, nor did they seek 
harmony with nature; to them, nature was something to be dominated. Concessions to 
nature were regarded more as a sign of weakness than of strength. 
 The basis for the battle with nature also influenced the Puritans‟ attitude to the 
Native Americans, who personified the wilderness. In extreme circumstances, it was 
better not merely to tame the wilderness, but to destroy it. This thinking was also 
applied to the Native Americans. In this context, America‟s attitude to its enemies has a 
very nasty biblical connotation. Only a dead enemy can guarantee the salvation of the 
American soldier. 
 The distressed cavaliers of Virginia also had a special interpretation of the concept 
of individualism. In this elite, individualism and individual freedom meant that „some 
had the right to govern others‟. 
 The Quakers differed from the Puritans in their views on individualism. They did 
assume a very personal bond between the individual and God. This belief was crucial to 
the Quaker world view, and they took it to its extreme. 
 The settlers from the fourth wave of colonisation also set great store by 
individual freedom. To them, individualism above all meant having control over their 
situation, individualism in the sense of self-reliance. A reluctance to accept any form of 
central authority was also characteristic of the Scots-Irish settlers. 
 Almost all authors who concern themselves with America‟s cultural identity 
explain Americans‟ extremely high scores for individuality partly in the specifically 
American context of the frontier. In this context, individualism is something to be 
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proud of, a sign of action, control over the situation, creativity, entrepreneurship, 
leadership, and the pride that does not allow a person to kowtow to authority. 
 One of the most striking points is that individualism in American society does 
not appear to have been affected by the arrival of a range of different ethnic groups. 
The literature suggests various reasons for this. Many immigrants came alone, or with 
only their immediate family, and many of them had either voluntarily or forcibly left 
behind a deeply-rooted traditional collectivism. Immigrants were also expected to be 
individualistic. Furthermore, poorer immigrants to the United States had come to 
improve their circumstances. In this sense, they conformed readily to the American 
creed of the pursuit of happiness based on individual freedom. 
 The concept of individualism is also inextricably tied to Enlightenment thinking. 
The Enlightenment idea that the individual had a duty to tame and exploit nature and 
claim the benefits for himself merged almost seamlessly with the Puritan cultural 
tradition discussed above. 
 Another point crucial to the type of individualism that emerged from 
Enlightenment thinking is the idea that America was a place people went to of their 
own free will. America thus represented the chance to „start afresh‟ and engage in the 
pursuit of happiness by grasping the opportunities on offer there. 
 In the context of the frontier, where settlers faced the constant risk of losing 
everything they had built up, this pursuit of happiness was largely about acquiring and 
retaining personal property. Personal property would not only ensure your safety, it also 
represented who you were, or who you had become. 
 The later immigrants, who were generally poorer, thought along the same lines. 
Their American dream was to find a better life and acquire personal property. Any 
attack on this property must therefore be repelled by all means possible. 
 
I believe the way the dimension of universalism manifests itself in American culture is 
vital to the way in which strategic decisions are taken and legitimised in the American 
context. The first thing to consider is the direct link which, according to many authors, 
can be made between America‟s brand of universalism and the Puritan cultural legacy. 
The universalism of the Puritans cannot be seen in isolation from their creed. Several 
authors argue that the Puritans sincerely believed that they were the „new martyrs‟ and 
that they had „succeeded the Jews as the people chosen to create a new land‟. John 
Wintrop‟s followers did indeed expressed themselves in such biblical terms. 
 Universalism is reflected here mainly in the idea of „redeeming us and reforming 
them‟. „Redeeming us‟ refers to the continual need to reaffirm one‟s belief in one‟s own 
truth, while „reforming them‟ refers to a mission to convince outsiders of that truth, 
either willingly or unwillingly. The consequence of „redeeming us‟ is that the „in-group‟ 
has to be kept intact. 
 Besides this drive for self-redemption, there must also always be an enemy. 
According to this approach, the way in which Americans view war and the enemy is 
informed entirely by the „us against them‟ or „good against evil‟ idea. They believe in the 
concept of „just wars‟ and  „unjust wars‟. According to this view, the enemy fights on the 
side of the devil. Americans have no doubt that God is on their side, that they are 
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engaged in „just wars‟. Furthermore, the enemy has insincere motives, cannot be trusted 
and, fighting in the service of evil, has no rights. 
 
The universalist principles of those who came with the other waves of settlers were less 
determined by religion. The elite of Virginia did however have very clear ideas about 
individualism and personal freedom, which correspond to a great extent to the idea of 
universalism. These were the „guardian angels‟ to whom the British – for these were the 
distressed cavaliers of British descent – gave the right to „rule the waves‟. 
 Finally, the Scots-Irish settlers had very definite ideas about good and evil. There 
were no grey areas for them, particularly when it came to their attitude to the enemy. 
The enemy must be totally destroyed, and all means were justified to this end. 
 These universalist principles are reflected above all in a tendency to contrast the 
good inherent in one‟s own group against the evil of other groups. In the nineteenth 
and early twentieth centuries, in particular, such ideas took on an overtly racist and 
violent complexion, under the influence of social Darwinism. The image of a peaceful 
melting pot, or a spontaneous e pluribus unum is certainly misleading. The continual „in-
group/out-group‟ comparisons exaggerated the alleged differences, which were used to 
legitimise the repression of certain groups. 
 
The melting pot character of contemporary American society has complex implications 
for the manifestation of universalist principles in foreign policy today, however. Over 
the past few decades, in particular, the tendency to use universalism as a basis for 
strategic decision-making has been very strong. Unlike in the period up to roughly the 
mid-1970s, in recent decades this universalism has been fed by descendants of non-
British and even non-Northern European immigrants. Many of the intellectuals and 
politicians who are regarded as the architects of neoconservatism, which draws heavily 
on universalist ideas, do not come from the traditional Wasp elite of the Northeast. 
Interestingly, however, they are even more fanatical about the original universalist 
principles of that elite, which are based on the moral right to intervene. 
 Universalism as a basis for Enlightenment thinking also had a major impact in 
the United States. Concepts like „self-evident‟, „natural‟ and „inalienable‟ – precisely the 
concepts that have had such major implications for American foreign policy – are 
carved in stone.  
 Finally, the principle of social Darwinism provided the „scientific‟ justification for 
the superiority of America‟s values. If „survival of the fittest‟ was the criterion for 
natural selection, and the United States was unmistakably the „fittest‟, the country‟s 
natural superiority could produce only one winner: the United States. 
 The main consequence of the universalism of the manifest destiny thesis is that the 
United States‟ destiny was to grow into a dominant world power. The universalist way 
of thinking took on the form of a self-fulfilling prophecy, based on the idea of „might 
makes right‟. The United States‟ success in the global capitalist system – in the second 
half of the twentieth century the country had undeniably become the dominant player in 
the world economy – reinforced the universalist view in a number of ways. With their 
firm belief in their own formula for success, the Americans felt there was no need to 
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adjust either their thinking on strategic objectives, or the way they planned and 
implemented their strategy. 
 
Besides the idea that reality can be divided into „good‟ and „bad‟, another factor in 
America‟s cultural identity is the idea that reality can be divided into very specific 
problems, each of which can be individually addressed. This view came, in the Puritan 
tradition, from the „correct‟ interpretation of the Bible. The Bible was divided into 
questions that could be answered with a simple „yes‟ or „no‟. No discussion or 
qualification was needed, because the answers were there in black and white. 
 This practical, straightforward view of reality, contrasting with a more holistic 
approach, was also popular in the frontier context, where one could not afford to think 
too long, or with too much subtlety, about practical daily problems whose prompt 
resolution literally meant the difference betweeen life and death. 
 
We see, too, that Enlightenment thinking led to intellectualism only in certain limited 
circles in the Northeast and among the elite of the South. The backwoodsmen had no 
truck with „endless discussion‟. Intelligence and education were fine, but they had to be 
put to practical use. 
 This tendency to chop up problems is also reflected in the American production 
system. The best known example was the use of production lines in Henry Ford‟s car 
manufacturing plant. This way of thinking is typified by a strong emphasis on facts and 
figures, as well as the idea that strategic plans can be implemented in a linear and 
sequential manner, and that one must never deviate from the chosen path. 
 
 When it comes to power distance, we see that in the Puritan community inequality was 
seen as part of the natural order. The function of religion in the Eastern coastal states 
was above all to reinforce the power and status of the established authorities. 
 Power distance was even greater among the distressed cavaliers of the South, 
where there was major disparity in terms of hierarchy and the rights associated with 
one‟s hierarchical position. Property-owning British and non-British settlers from good 
families had rights. Other groups, like the poorer settlers, did not at first have rights, 
while others – the Native Americans and African Americans, for instance – never 
acquired them at all. 
 The Quakers, by contrast, were a completely non-hierarchical community, with 
no official ministers or leaders. 
 Americans‟ attitude to power distance owes a great deal to the Scots-Irish settlers‟ 
interpretation of this concept. They are described as proud and stubborn, an attitude 
targeted mainly at the federal government, and still a key feature of large groups of the 
American population. Their often overt hatred of central authority cannot, however, be 
equated entirely with a failure to accept power distance. In fact acceptance of power 
distance among Scots-Irish settlers had a clear cultural basis. In the original context, 
their leaders were often clan heads, and so had always enjoyed status, power and 
respect. We can see a similar attitude in the context of the frontier. Though the 
power of the federal government was hated, here too we nevertheless find acceptance 



399 
 

of power distance and a yearning for strong leadership. In the context of the frontier, 
leadership was not, however, accepted unquestioningly on the basis of acquired status. 
Leaders in the backwoodsmen tradition were generally people of great charisma, but 
leadership status had to be earned by action. In the frontier territories, a talent for 
organisation, generalist characteristics, charisma and communication skills were more 
important than specialisation. A leader was expected above all to come up with practical 
solutions to everyday problems. He did not need to reinvent the wheel, but he did need 
to inspire his men. 
 Interestingly, there was always a materialistic side to leadership in the 
backwoodsmen tradition. Leaders became landowners, traders and speculators. This 
interweaving of local politics and local interests would have a lasting effect on 
Americans‟ attitude to power. In the backwoodsmen culture, democracy was not a 
matter of a leader championing „the cause of his people; he simply invited people to 
champion him‟. 
 Clan relationships explain why, in the libertine tradition common in the frontier 
territories, there was no room for political opposition. Anyone with different cultural 
norms or political ideas could expect fierce and often violent opposition. Incidentally, 
clan relationships also account for the extraordinary arrogance with which the elite 
wielded their power. There were virtually no checks on power, and politicians and 
businessmen were often able to get away with mismanagement, corruption and blatant 
self-enrichment. 
 The way in which religion is organised in the United States has also had a bearing 
on attitudes to power. The mainly evangelical and fundamentalist Christian 
communities have always depended on financial contributions from their members. It is 
literally a matter of „he who pays the piper calls the tune‟. The message preached from 
the pulpit had to chime with the values of the grassroots members. The same in fact 
applies to national politicians: in taking decisions they too have to take account of local 
interests and cultural values. 
 
In the literature, several other dimensions derive from individualism. One that is 
particularly important to America‟s cultural identity is action- or task-orientation. The 
relationship between this pronounced feature of America‟s cultural identity and the 
Puritan legacy appears self-evident at first glance. After all, in their interpretation of 
Calvin‟s dogmas, the Puritans assumed that divine grace would fall only to those who 
had made clear by their actions that they were worthy of God‟s mercy. To experience 
divine grace through a personal rebirth was what every believer hoped for. Here, too, 
however, the situation is complex, because although there can be no „epiphany‟ without 
„doing‟– a person who does not live according to God‟s word and does not therefore do 
the right thing can never experience an epiphany – according to classic Puritan 
teachings, nor will action-orientation automatically lead to one. Action alone is not 
enough. Ultimately, it is about how your achievement is judged. But what if you fail to 
achieve anything? Failure is regarded as a sign that a person is no good. This also 
explains Americans‟ harsh attitude to „losers‟ and „quitters‟. Is it not ultimately the case 
that people who end badly were simply not worthy of winning? 
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 With the Virginia elite‟s emphasis on status and background, the cultural 
dimensions of action-orientation and achievement carried less weight with them than 
with the Puritans of New England. One major difference lay in the fact that the 
Virginians did not have Christian motives for settling in America. Unlike the Puritans, 
they did not feel they had an almost God-given duty to achieve. 
 The restless striving for a better existence became almost second-nature to the 
poorer American settlers and later immigrants, however. This attitude had a lasting 
impact on the way Americans view chances and opportunities, which are there to be 
grasped. According to this way of thinking, this is in fact the duty of every American. 
 Enlightenment thinking further reinforced the tendency to action. The idea of 
time being in short supply is a key basic element of American culture. Time literally 
flies, and what‟s done is done. This is exemplified by the guides for efficient use of time 
found in the many writings of Benjamin Franklin, for example. Expressions like „time is 
money‟, „don‟t waste time‟, „yesterday is dead and gone‟ and „there‟s no use crying over 
spilt milk‟ are therefore part of the dogma that is key to America‟s cultural identity. This 
leaves little time for reflection. 
 
The violent expression of the masculinity dimension is a key feature of America‟s 
cultural identity, which initially grew out of experiences at the frontier. We must not 
forget that the frontier and conflict with the Native Americans continued to dominate 
the lives of every resident of the traditional East Coast settlements until the end of the 
eighteenth century. We should also bear in mind that this violent attitude was part of 
the settlers‟ existing cultural identity, particularly those of Scots-Irish descent. 
 But violence was not only targeted against the Native Americans at the frontier. 
Personal feuds and mutual hatred between Scottish and English settlers, for example, 
led to conflict in which „no surrender‟, revenge and „take no prisoners‟ were key 
concepts. 
 The violent expression of masculinity is also reflected in the norms and values 
regarding warfare prevalent among rank and file soldiers. This is not surprising, since 
these ranks were largely populated by the lower social classes, mainly poorer settlers of 
Scots-Irish descent, who were later joined by large numbers of poor Irish Catholics. 
 The dominance of the backwoodsmen mentality among the army rank and file 
can still be seen today. Nowadays, their ranks also include poorer Hispanics and African 
Americans. One study found that the most common reason given for joining the army 
was „it‟s part of our heritage to fight‟. 
 In the American tradition, the violent expression of masculinity is not always 
condemned. On the contrary: President Theodore Roosevelt said that the American 
settlers and later immigrants had not only managed to keep themselves going by using 
violence, but also that this expression of masculinity had laid the foundations of 
American culture. 
 And so, the violent expression of masculinity becomes a prescriptive feature of 
American‟s cultural identity. After all, if war made America great, then war also 
reaffirms that greatness. The message is clear. Every generation sheds its blood for the 
next and every successive generation is obliged to do the same. As a result, anti-
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militarism is not only a rare thing in America‟s cultural identity, forged at the frontier, in 
certain circles it is actually regarded as fundamentally un-American. 
 
The uncertainty avoidance dimension is described in the literature as a reflection of how 
groups deal with tension. In analysing how this is expressed in the American context, 
we can distinguish two sides to this dimension. 
 First, a positive attitude to uncertainty, which is seen as opportunity. Seizing 
opportunities is one of the most important aspects of America‟s cultural identity. 
Second, however, there is a negative manifestation of this dimension, seen mainly in the 
context of the frontier, where people lived in constant fear of losing everything they had 
achieved. In this context, uncertainty was avoided in the most direct way possible, by 
claiming the right to bear arms and reducing uncertainty by striking first rather than 
waiting to be attacked. 
 This fear of losing everything was further reinforced by immigration and 
economic developments from the mid-nineteenth century onwards. To poor 
immigrants and those who, risking life and limb, had fled oppression or – in the case of 
the Jews – genocide, their material possessions and hard-won security were of 
paramount importance. 
 
The development of America‟s cultural identity is reflected in distinct clusters, at the 
core of which we can still discern the four first waves of colonisation and their 
geographical distribution. The cultural core dimensions are expressed differently in 
these clusters, and these differences have had major implications for political relations 
in America. The link between cultural identity and political culture is crucial, because it 
reveals how the expression of cultural core values impacts on the process of strategic 
political decision-making. 
 The impact of the original four cultural clusters on politics is reflected in the fact 
that, according to the literature, almost all US presidents – and even their closest staff 
members and ministers – can trace their roots back to these clusters. But even more 
important than the roots of the various presidents is the fact that the representatives of 
the four traditional cultural clusters were often very belligerent towards each other, and 
all had their own strategic objectives. Despite this mutual distrust and out-and-out 
abhorrence of the values for which the other group stood, however, all factions were 
dependent on alliances with other factions to implement at least part of their agenda. 
 
These historically defined geographical cultural clusters still exist to this day. I would, 
however, suggest that the influence of the backwoodsmen attitude at the grassroots is 
much greater than is often assumed. The importance of this becomes even clearer if we 
consider what is referred to in the literature as the „southernization‟ of American 
political culture. This process, which has occurred over the past fifty years, has not 
spread the distressed cavalier attitude, but has instead ensured the growing dominance of 
the cultural identity of the backwoodsmen in the process of strategic political decision-
making. Incidentally, the backwoodsmen attitude was not specifically confined to the 



402 
 

South. The same mentality attributed to the grassroots culture of the South is also seen 
in the social underclass in northern states like Ohio, Illinois and Indiana. 
 
To trace the structural causes of the process of southernization, we must go back to the 
1930s. It was during the economic crisis that President Franklin Delano Roosevelt 
managed to forge a rainbow coalition. His own roots were in New England, but the 
failures of his Republican predecessors meant that, with his pragmatic economic 
policies and government interventions designed to produce material progress, he was 
able to able to gain an electoral majority. Roosevelt‟s grassroots support consisted of an 
alliance of voters from the impoverished South and new, mainly poorer, immigrants in 
the industrial North. This coalition also won the support of what were then the leading 
factions of America‟s economic elite. 
 This „New Deal‟ coalition remained intact after the Second World War. It was 
characterised by what is known in the literature as a „Fordist‟ concept of control. The 
period from 1948 to 1965 is regarded as the heyday of Fordism. The New Deal was not 
only a Democrat project, however. During that period, the Republicans also supported 
both domestic and foreign policy. 
 
The policy of the New Deal eschewed the idea of government intervention in the private 
lives of citizens based on Puritan values. For example, when Roosevelt entered office in 
1933, he abolished Prohibition, which had first been introduced in 1919. At the same 
time, however, the authorities gained much more influence over the economy. 
Southerners accepted this „distancing from the old values of America‟ so long as high 
rates of poverty needed to be tackled. 
 As a consequence of the policy, however, the government boosted the economy 
of the South without having any impact on the Southern mentality, which had grown 
more racist since the adopted of the Jim Crow laws after 1877. The problem surfaced 
between 1955 and 1965, as African Americans‟ struggle for civil rights reached a high 
point. It became apparent that the reforms initiated by central government had gone 
too far for many Southerners, and they distanced themselves more and more from this 
aspect of the policy. 
 Thus, as prosperity grew in the South – as a result of government intervention – 
so too did opposition to the values of the New Deal politics. As a result, the Democrat-
led New Deal coalition lost the Southern vote in the late 1940s. One important 
watershed came in 1964, when President Lyndon B. Johnson signed the Civil Rights 
Act. Over a period of twenty years, what is referred to in the literature as the Great 
Reversal took place, as the Republicans took over the South, while the Democrats‟ power 
base shifted to the North. The names of the parties reversed; the culturally determined 
voting pattern remained the same. 
 In parallel with this process, between roughly 1940 and the year 2000, a shift took 
place in the social and economic balance of power, from the Northeast to the 
Southwest. There were a number of structural causes for this shift. 
 The first structural shift occurred as the country‟s economic centre moved from 
the North to the South. The driving force behind industrial development in the South 
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was the growth in the defence industry during the Second World War. Another sector 
that flourished, mainly after the Second World War, in the Southwest, West and 
Midwest, was the oil industry. This was followed by the advent of the high-tech 
industry, particularly in the 1970s, and there were also major shifts in the economic 
balance of power due to the rise of the corporate services sector associated with this 
new industry. 
 This economic shift reversed the trend in internal migration. Instead of moving 
from the „poor‟ South to the „rich‟ North, during the final decades of the twentieth 
century, the opposite occurred. When people migrate voluntarily, they also seek out 
groups with whose value system they can identify. From the point of view of cultural 
identity, it is important to note that the originally grassroots identity of northern states 
like Ohio, Indiana and Illinois was greatly influenced by the northward migration of 
Southern backwoodsmen. Today‟s migrants might be said not so much to be leaving 
their culture behind, as to be returning to their cultural home. 
 These economic developments and reverse migration have been accompanied by 
a real-estate boom and a type of urbanisation different from that seen in older cities like 
New York and Philadelphia. In fact, there are barely any cities nowadays, just 
metropolitan sprawl. The relative solidarity typical of the New Deal era has disappeared. 
The old frontier mentality of self-sufficient communities that want nothing to do with 
central government is now dominant. 
 The shift in the economic and demographic centre has been reflected in the way 
in which groups in society have responded to the modernisation of American society 
since the post-war period. The 1964 election revealed how many people rejected new 
values, such as civil rights for African Americans and the sexual liberation of the 1960s. 
The contrasts between the various cultural clusters only grew after that, and this trend 
has even been referred to in the literature as culture war. 
 Interestingly, modernisation and progress have not led to secularisation in 
America. In fact, there have been two opposing movements. Though the expected 
correlation between progress and secularisation has occurred, it has only been in the 
traditional faith communities found mainly in the North. And the opposite is also 
happening, with evangelical and fundamentalist movements seeing huge growth in their 
numbers. They act as a mobilising force for the grassroots protest against the effects of 
modernisation that is a feature of the „culture wars‟. 
 Finally, a group of intellectuals and policymakers who reject leftist ideology have 
emerged since the mid-1960s. These neocons, as they are known, were to make an 
important mark on the foreign policy of the government of George W. Bush. 
 
The Republican party and its voters, particularly in the South, emerged as the winners in 
the culture wars. A change in population ratios had a major impact on the membership 
of the House of Representatives. The 435 seats in the House are allocated to the states 
on the basis of the number of residents. A census is held every ten years, the results of 
which are used to determine how many seats each state should have. The population 
increase in the South has meant that this region has gained representatives, while 
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Northern states like New York and Massachusetts have lost seats in the House of 
Representatives. 
 This shift in the economic and social balance of power has also affected the 
attitude of the political elite. The literature details how, from the 1980s, a neoliberal 
agenda came to dominate politics. The Southern oil sector and the military-industrial 
complex, along with the allied high-tech industry and corporate services sector, feature 
strongly on this agenda. This elite has no interest in the continuation of the New Deal 
policy. Its interests are served by deregulation, privatisation and unrestricted 
international capital transfers. 
 It was during the 1980s, at the time of the Reagan administration, that the 
neoliberal agenda finally ousted the New Deal policy. Interestingly, however, during the 
Clinton years, deregulation, privatisation and an emphasis on the interests of capital 
markets were pushed even further. 
 
The literature describes how the most important policy advisers both to George H. 
Bush and to his son George W. Bush were a combination of neoconservatives and 
other right-wing Republicans, whose main ties were to the military-industrial complex, 
the energy sector and the corporate services sector. 
  In terms of cultural identity, the differences between these groups are of 
fundamental importance. The neoconservatives come largely from among non-British – 
and even non-Western – migrant groups whose members struggled to cope with the 
process of forced assimilation, or Americanization. Interestingly, in terms of their role in 
the foreign policy of the United States, these neoconservatives – like Paul Wolfowitz – 
claim not only that the country has the right to impose its values on the rest of the 
world, but that it has a duty to do so. Politicians like Dick Cheney and Donald 
Rumsfeld, on the other hand, should be regarded not as neoconservatives but as realists. 
Until the first Gulf War in 1991, the realists determined foreign policy. 
 The separation of minds emerged in the aftermath of the Gulf War. On the 
recommendations of his advisers, Bush sr. decided after defeating the Iraqi army in 
Kuwait not to push on and topple Saddam. The consequences were dramatic. The Shi-
ites in southern Iraq rose up, expecting to receive American support, but none was 
forthcoming. Fearing that the region would be destabilised, the Americans abandoned 
the rebels. Hundreds of thousands were then butchered by Saddam‟s elite troops. The 
neoconservatives in the Bush administration were furious about how the war turned 
out. They saw it as a missed opportunity. 
 The turnaround in policy came when Cheney and Rumsfeld rejected the 
Republican party‟s realist-dominated foreign policy in the 1990s and allied themselves to 
the neoconservatives. In 1997 they both signed up to the Project for the New American 
Century (PNAC), which is regarded as the mission statement of neoconservative foreign 
policy objectives. Now they only had to wait for an opportunity to tackle Iraq. That 
opportunity came in the shape of 9/11. 
 
The further southernization of the United States is reflected in the specific expression 
of the cultural core dimensions selected above in the development, planning, 
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legitimisation and actual operational implementation of strategic policy during the war 
on terror. 
 Individualism can clearly be seen in the preparations for the war against the 
Taliban and the regime of Saddam Hussein. From the outset, the Americans made it 
clear that, whether or not they received the support of allies, or a United Nations 
resolution, they would go their own way. This unilateral position was not without 
precedent, but it was typical of the attitude of the neoconservatives who, since the end 
of the Cold War, had not only regarded the United States as the only superpower in the 
world, but above all believed that the country had a right and duty to act as such. 
 One typically American expression of individualism is abhorrence of central 
government. As we have seen, this is particularly prevalent in the cultural identity of the 
backwoodsmen. It is not therefore surprising that grassroots Republicans had been such 
keen supporters of the privatisation and deregulation that began in the mid-1980s. 
During the George W. Bush administration, privatisation was also introduced at the 
Department of Defence. As a result, „armed contractors‟ came to play a key role, both 
in supplying the army and in the reconstruction of Iraq. In both these roles, companies 
like Halliburton and Bechtel were given carte blanche. This caused myriad problems. 
Despite the millions spent on reconstruction, for example, little was achieved; the 
money disappeared and the failed implementation of the policy created a great deal of 
bad blood among Iraqis. The situation was even more serious when it came to army 
supplies. Large convoys literally thundered through the country, and private security 
firms like the infamous Blackwater killed and injured large numbers of civilians as they 
protected them. 
 Liberalisation also gave rise to self-enrichment and nepotism, and is reflected in 
the membership of the team who assisted the work of Paul Bremer III, the 
administrator in the transitional government established by the Americans. The high 
salaries paid in Iraq became by far the most important reason to take a position there. 
 
Universalism in the form of an unshakeable belief in the moral supremacy of one‟s own 
principles has always been a key feature of American foreign policy. Over the past 
decade, however, the country has become more than a „promised land‟ that reluctantly 
intervenes on the world stage. During the war on terror, the United States has in fact 
pursued a policy more akin to that of a crusader state. This reflects the change in the 
Christian faith of George W. Bush, from the Presbyterian tradition in which he was 
raised to born again Christian, with a divine mission both for himself and for the 
country. 
 Evangelical principles gradually came to play a more active role. Bush‟s 
speechwriters peppered his speeches with references to the Bible and to psalms, for 
example, in an attempt to appease voters using clearly recognisable symbolism and 
shared values. 
 But not all faith communities in the United States interpreted the universalist 
principles in the same way. For example, there were major differences between the way 
many Christians in the traditional communities, like the Presbyterians and 
Episcopalians, regarded the war, and the attitude of the evangelical Christians. The 
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majority of Presbyterians condemned the war, whereas no fewer than 80% of 
Evangelical religious leaders supported it. 
 The thinking in the Bush administration was clearly in terms of „good versus evil‟ 
and „black-and-white‟. There were no shades of grey, and there was a prevailing attitude 
of „those who are not for us are against us‟. Taken to its extreme, universalism can lead 
to the idea that anything is justified in the name of „good‟. Torture was a common and 
accepted tool in the service of „good‟, used to reveal the truth. This attitude to torture 
during the Bush administration was exceptional, however. Not only was torture 
sanctioned at the highest level of government for the first time in American history, the 
United States also brushed aside international agreements banning torture to which it 
was itself a signatory. 
 
The universalist attitude that manifested itself in ignorance through lack of training and 
in a complete lack of respect for the ideas and way of life of the Iraqi population, was 
reflected in several aspects of the way policy was implemented by the ordinary soldiers 
serving in Iraq. The treatment of prisoners and use of language by American soldiers 
and their officers showed their lack of respect for Iraqis, their complete insensitivity to 
the suffering of ordinary, innocent citizens and their blatant racism and deliberate 
cruelty. 
 The Americans therefore came to be seen more and more as an army of 
occupation rather than liberators, and the Iraqis simply did not accept that they had 
brought with them a „superior liberal democratic value system‟. 
 
Thinking in concrete and specific terms had major implications for strategy during the 
war on terror which the Bush administration declared immediately after the September 
11th attacks. At first, things seemed so simple, and Al-Qaeda – the terrorist movement 
led by Saudi multimillionaire Osama bin Laden – could be fingered as the enemy. The 
enemy had a face, and that face was the Islamist fundamentalism of Al-Qaeda. It is 
striking how little attention Bush and his staff paid to the causes of terrorism. Bush was 
not familiar with extensive theories that had identified the breeding ground for Islamist 
terrorism, such as those developed by French intellectuals. Al-Qaeda may not have a 
country, but it had found a refuge in Taliban-led Afghanistan. The international 
community had few objections to the United States‟ attacks on Al-Qaeda strongholds. 
Nor did they have any objection to the fact that those attacks also defeated the Taliban. 
But then things became more complicated. How should terrorism be tackled? America‟s 
principle that only states can be actors in international relations was coming back to 
haunt it. Al-Qaeda was not a state. So which rogue state was behind the attacks? It must 
be Iraq. And what if Iraq had weapons of mass destruction and were to give them to 
Al-Qaeda? This scenario had to be avoided at all costs. The fact that Saddam‟s Iraq had 
absolutely no affinity with Al-Qaeda simply did not fit into this picture. 
 We now all know that there were no weapons of mass destruction (WMD), but 
the crucial point was that the senior members of the Bush administration had already 
decided to attack Iraq and, for them, it was not so much a matter of verifying the 
accuracy of the facts presented, but of using them to legitimise the war. Another 
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notable point is how rigidly Bush and his staff stuck to their position, despite changes in 
circumstances and new information. 
 Of course there were several reasons for attacking Iraq, but the policy officials 
close to Bush did not want to make things too complicated. A simple representation of 
the truth was a better way of convincing the American public of the need to go into 
battle against Evil. 
 
The United States not only lost all perspective in devising and planning its strategic 
objectives, but also in building relations for its diplomatic offensive at the United 
Nations. The proceedings surrounding the interpretation of Security Council Resolution 
1441 were a case in point. The key difference between the Bush doctrine and earlier 
doctrines is that, under the Bush version, the United States would itself decide when 
pre-emptive action was justified, and would act alone if necessary. The Americans 
would not wait for the support of or a mandate from the international community. 
 
Interestingly, the high degree of individualism among Americans, derived from the 
backwoodsmen culture, is accompanied by a high acceptance of power distance and a 
great need for leadership. But leadership status has to be earned by action and 
achievement. It also speaks volumes that Bush was only really seen by his grassroots 
supporters as their leader after his announcement of resolute measures following the 
attacks of September 11th. According to a number of authors, Bush was decisive in 
taking control in this and other situations. He left no room for doubt; he simply acted. 
One might even say that the attacks were what made Bush „presidential‟. In the eyes of 
the Americans, Bush was not the „trigger-happy cowboy‟ who „irresponsibly and 
unjustly started a war‟, as many in Europe saw him. On the contrary: Bush did precisely 
what his supporters expected. He announced that, with God‟s help, he would pun ish 
the guilty and promised the American people that he would use all means at his disposal 
in doing so. 
 
If we compare Bush‟s leadership with that of his predecessors, we find another major 
difference besides his willingness to take revenge and his belief in pre-emptive strikes. 
As well as acceptance of hierarchy, the leadership culture of the backwoodsmen also 
always had a materialistic side. Their culture included shameless self-enrichment, and 
this was precisely the attitude of the captains of industry and government officials in 
Bush‟s entourage. But it was not only the attitude of the prevailing political culture. The 
fact that it was more or less regarded as the norm, and that no one was ever held to 
account for it, was at least as important. 
 
In his attempt to associate himself with the positive values his grassroots supporters 
associate with the concept of masculinity, Bush almost blatantly adopted as many 
outward characteristics as possible – in his dress and behaviour, for example – that 
would appeal to the masculine views of the Southern rednecks. Direct references to 
violence were not uncommon in his language. He received perhaps his biggest 
compliment when, in response to a speech in which Bush warned Saddam Hussein „you 
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got 48 hours‟, an army officer said „he sounded just like John Wayne‟. There are several 
references in the literature to the fact that this behaviour, appealing to cultural values, 
was entirely staged. The key thing, however, is that Bush got away with it, and that this 
type of behaviour, and the use of rituals, artefacts and language associated with it fit him 
like a glove. 
 
The thinking that prevailed in the period immediately following 9/11 and the action to 
which it gave rise were not only based on these cultural dimensions, however. 
Uncertainly avoidance also played a key role. As I have said, this dimension has a 
negative expression in American culture, in the form of action undertaken out of a fear 
that one is about to lose everything one has built up. This implies that, if necessary, one 
will take the law into one‟s own hands, and strike the enemy before he strikes. It is just a 
small step from thinking in terms of fear of losing everything to fear of weapons of 
mass destruction, and thence to the Bush doctrine of pre-emptive strikes. 
 At the operational level, in the implementation of strategic policy, uncertainty 
avoidance is a key component of the cultural identity of soldiers serving in Iraq. 
Generally speaking, self-reliance is a key principle for all soldiers. Military discipline 
represses this primary impulse, however, with rules of engagement. But in the culture of 
the backwoodsmen, the principle was „shoot first ask questions later‟. This was also the 
practice in Iraq, where there was little regard for rules of engagement. „Basically it 
always comes down to self-defence, and better them than you.‟ This was not only the 
attitude of the rank and file, it was also sanctioned by those in command. 
 
The typically American expression of the dimension time is revealed at various points in 
the implementation of the plans. Bush promised to strike rapidly and without mercy, 
and had no time to wait for approval from the „Old Europe‟ or from other allies. 
 Another aspect of Americans‟ attitude to the concept of time is that time is not 
elastic, deadlines are sacred and non-negotiable, and that time unfolds in a linear and 
sequential fashion. And so it was with the decision-making during the Iraq war. Once 
the machine was set in motion, it could no longer be stopped, and any deviation from a 
straight timeline or reconsideration of decisions already taken simply did not fit into this 
conceptual framework. 
 The rigid timeframe and the associated pressure to achieve results quickly with 
little thought for underlying circumstances was typified by the attitude of Jay Garner, 
Paul Bremer‟s predecessor. Having just arrived after the fall of Saddam in April 2003, he 
presented his plans. By August the reconstruction of the public infrastructure would be 
complete, ministries would have reopened, a constitution would have been written and 
adopted, elections would have been held and Iraq would have a functioning sovereign 
government. A stunned silence followed, until someone asked „August of which year?‟ 
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