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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 

                                         
224 Crèvecoeur, J. Hector St. John de (1782, 1986 ) Letters from an American Farmer and Sketches of Eighteenth-Century America. 
New York: Penguin Book, pp. 66-105. 
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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. 
228 Geciteerd in McKay, American Politics & Society, p. 17. 
229 Adams, James Truslow (1941) The Epic of America. New York: Triangle Books, p. 404. 
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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 

                                         
230 In Myrdal, Gunnar and Sisella Bok (1995, reprint version) An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy 
(Black and Afro-American Studies) Volume I. Somerset New Jersey: Transaction Publishers. Ik zal de begrippen „de 
Amerikaanse droom en „credo‟ als synoniem gebruiken voor Schein‟s „espoused values and beliefs‟ of „expliciet geuite waarden.‟ 
231 Myrdal, An American Dilemma. 
232 Kluckhohn, Antropologie en moderne samenleving, p. 245. 
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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. 

                                         
233 Kearny Datesman, Maryanne et al. (1997, second edition) The American Ways: An Introduction to American Culture. White 
Plains: Pearson Education, p. 29. 
234 Lipset, American Exceptionalism, p. 19. 
235 Kagan, Dangerous Nation, p. 15. 
236 Kolko, Gabriel (1984) Main Currents in Modern American History. New York: Pantheon Books, p. 67. 
237 Kolko, Main Currents, p. 71. 
238 Geciteerd in Kolko, Main Currents, p. 71. 



81 
 

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 
 

                                         
239 Takaki, Strangers From a Different Shore, p. 11. 
240 Rifkin, Jeremy (2004) The European Dream: How Europe‟s Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream. New 
York: Jeremy P. Tarcher / Penguin, p. 13. 
241 Rifkin, The European Dream, p. 14. 
242 Rifkin, The European Dream, p. 19. 
243 Rifkin, The European Dream, p. 19. 
244 Rifkin, The European Dream, pp. 21-22. 
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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. 
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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 

                                         
248 Sardar, Ziauddin and Davies, Merryl Wyn (2004) American Dream Global Nightmare. Cambridge: Icon Books en Sardar, 
Ziauddin and Davies, Merryl Wyn (2003) Why do People Hate America? Cambridge: Icon Books. 
249 Barber, Benjamin (2003) Het rijk van de angst: Oorlog, terrorisme en de democratie. Amsterdam: Ambo/Anthos. 
250 Geciteerd in Kagan, Dangerous Nation, p. 92. 
251 Hoezeer de verschillende standpunten over de slavernij een rol speelden, blijkt volgens Adams en Sanders overduidelijk 
uit James Maddison‟s in 1836 gepubliceerde Notes of Debates in the Federal Convention. In deze Notes geeft Maddison aan 
hoezeer de slavernij onderwerp van discussie was, maar dat dit onderwerp door de tegenstanders van de slavernij werd 
gebruikt als wisselgeld om tot overeenstemming te komen over onderwerpen in de Grondwet die van meer – vooral 
economisch – belang waren voor de noordelijke staten. Zie in Adams, Francis D. and Sanders, Barry (2004) Alienable Rights: 
The Exclusion of African Americans in a White Man‟s Land, 1619-2000. New York: Perennial, p. 51. 
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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 
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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. 
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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 
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in Hilton, Christopher (2005) Mayflower: De reis die de wereld veranderde. Zutphen: Walburg Pers  
276 Hilton, Mayflower, p. 125-127. 



94 
 

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. 

                                         
281Brogan, The Penguin History of the USA, p. 46. 
282 Lippy, Charles H., Choquette, Robert and Poole, Stafford (1992) Christianity Comes to the Americas. New York: Paragon 
House, p. 270-272. 
283 Brogan, The Penguin History of the USA, p. 50. 



96 
 

  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. 



101 
 

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 
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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. 

                                         
352 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de invloed van het Erie Canal op de economische ontwikkeling van het 
achterland van New York in Meinig, D.W. (1993) The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History, 
Volume 2: Continental America, 1800-1867. New Haven/London: Yale University Press. Zie ook in: Pater, Ben de, Verkoren, 
Otto, redactie. (2007) Noord-Amerika: Een geografie van de Verenigde Staten en Canada. Assen: van Gorkum, p. 86. 
353 Shorto, The Island at the Center of the World, pp. 316-317.  
354 Zie Charles Gehring in „Holland aan basis Amerikaanse droom‟ Het Parool, 2 april 2009, p. 8. 
355 Zie voor een kort maar helder overzicht van deze Franse kolonisatiepogingen onder andere in Pater, Noord-Amerika, p. 
71. Zie voor een uitgebreidere beschrijving onder andere in Taylor, American Colonies, pp. 361-395. 
356 Taylor, American Colonies, p. 369. 
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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 
 

                                         
370 Cash, The Mind of the South, p. 66. 
371 Keil, Charles (1966) Urban Blues. Chicago: University of Chicago Press, p. 191. 
372 In de hedendaagse literatuur wordt er op gewezen dat het hele idee van „de Indiaanse cultuur‟genuanceerd moet worden. 
Op het inmense grondgebied van wat nu de Verenigde Staten zijn, waren bij de komst van Columbus in 1492, op zijn 
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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 
 
 
 

                                         
376 Wright, Ronald (2008) What is America?: A Short History of The New World Order. Toronto: Alfred A. Knopf, pp. 98-100. 
377 Zie bijvoorbeeld voor het uitgangspunt hoe belangrijk de interactie tussen de Indianen en de kolonisten is geweest in 
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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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410 Geciteerd in Cobb, Away Down South, p. 22. 
411 Cobb, Away Down South, p. 24. 
412 In de index van Gastil ontbreekt Berkeley bijvoorbeeld in het geheel. Zie in Gastil, Cultural Regions in the United States. 
413 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 177. 
414 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 177. 
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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 

                                         
420 Mann, Thomas D. (1992) The Transformation of American Quakerism: Orthodox Friends, 1800-1907. 
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421 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de acceptatie en toepassing van geweld in de culturele identiteit van de Schots-
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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 
Indianen. In Bailyn, The Peopling of British North America, p. 116. Voor commentaar hierop van Fischer, zie in Fischer, 
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424 Zie voor de posities die protestantse respectievelijk katholieken Ieren in het leger van de Verenigde Staten innemen 
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 
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New York: Bantam Books. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 

                                         
458 Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 124. 
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 
immigranten wordt bijgehouden. 
469 Zie voor de precieze en actuele cijfer: www.Census.gov. 
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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 

                                         
470 Meinig, D. W. (1993) The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History. Volume 2: Continental America, 
1800 – 1867. New Haven/London: Yale University Press, pp. 410-411. 
470 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 810-811. 
471 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 810-811. 
472 Bishop, Bill (2008) The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America is Tearing us Apart. Boston/New York: 
Houghton Mifflin Company. 
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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. 
475 In 1830 had Chicago nog slechts 350 inwoners. In 1890 was dit aantal al gegroeid tot 2 miljoen. In 1910 bestond 70 
procent van de inwoners van de stad uit nieuwe immigranten. De universiteit van Chicago werd in 1890 opgericht. Het is 
dan ook niet toevallig dat juist hier het probleem van assimilatie van de nieuwe immigranten groepen werd bestudeerd. Zie 
voor de ontwikkeling van theorieën over assimilatie aan de universiteit van Chicago en daarbuiten bijvoorbeeld in Alba, 
Remaking the American Mainstream, p. 19. Zie verder ook Meister, Richard J., editor (1974) Race and Ethnicity in Modern America. 
Lexington: D. C. Heath and Company. 
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Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Press. Zie ook Wallerstein, Immanuel (1974) The Modern 
World System,1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic 
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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. 

                                         
477 Handlin, The Uprooted, p. 3. 
478 In Huntington, Wie zijn wij?, p. 53. 
479 Handlin, Oscar (1973, revised edition) The Uprooted. Boston: Little Brown, postscript. 
480 Alba, Remaking the American Mainstream, p. 1. 
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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 

                                         
488 Alba, Remaking the American Mainstream, p. 48. 
489 Bailyn, The Peopling of British North America, pp. 4-5. 
490 Johnson, The History of the American People, p. 3. 
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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 
Gilbert, was Richard Hakluyt. Hakluyt gaf een heldere omschrijving van de motieven die bij deze eerste groep speelde. Hij 
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 

                                         
494 Fischer, Albion‟s Seed, p. 224. 
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 
West. Zie eveneens in Bailyn, The Peopling of British North America. 
499 Park, Robert Ezra and Burgess, Ernest. W. (1969, reprint of 1921) Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University 
of Chicago Press, p. 735. 
500 Zie onder andere in 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. 3. Emerson was ook een van de eerste die alle 
immigranten betrok in zijn idee over een nieuwe culturele identiteit. Zo schreef hij: “So in this continent, the energy of 
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race, a new religion, a new state.” Geciteerd in Kearney Datesman, The American Ways, p. 147. Van Zangwill‟s toneelstuk 
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Europe (cursivering GE) are melting and re-forming (...) Germans and Frenchmen, Irishmen and Englishmen, Jews and 
Russians – into the Crucible you all! God is making the American!” Geciteerd in Kearney Datesman, The American Ways, p. 
3. 
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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 
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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. 
518 Schlesinger, The Disuniting of America, p. v. 
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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 
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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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  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 
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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 

                                         
550 Zie in Boorstin, The Americans: The National Experience, p. 175. 
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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 
beschrijving van de economische ontwikkelingen in het Zuiden aan de vooravond van de Burgeroorlog het hoofdstuk „The 
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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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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 

                                         
570 Beliles, Mark A. and McDowell Stephen K. (1989) America‟s Providential History. Charlottesville, Virginia: Providence 
Foundation, p. 9. 
571 Zie voor een uitgebreide analyse van deze these van de Goddelijke lotsbestemming van de Verenigde Staten in Longley, 
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European Dream, pp. 11-36. 
573 Morone, Hellfire Nation, pp. 5-11. 
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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. 
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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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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 

                                         
606 Heirman, Mark (2004) Een republiek op keizersvoeten: Geschiedenissen van Amerika. Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet, p. 64. 
607 Geciteerd in Sardar, American Dream, Global Nightmare, p. 106. 
608 Brogan, The Penguin History of the USA, p. 92. 
609 Micklethwait, John and Wooldridge, Adrian (2004) The Right Nation: Why America is Different. London: Allen 
Lane/Penguin Books, p. 324. 
610 Er bestaat in de literatuur een langdurige discussie over de achtergrond van het juist niet expliciet vermelden dat de 
Verenigde Staten gesticht zijn als een christelijke natie. Enerzijds is er de groep auteurs die aangeeft dat het bij de stichting 
van de natie zo evident was dat hier sprake is van het stichten van „a nation under God‟, dat daar niet eens expliciet aandacht 
aan besteed werd in de uiteindelijke tekst van de Grondwet. Zie hiervoor bijvoorbeeld de argumenten in Beliles, America‟s 
Providential History. Anderzijds is er de stroming die aangeeft dat een aantal van de founding fathers, met Jefferson voorop, 
bang waren voor een overheersing van de puriteinen die hun geloofsversie aan de natie wilden opleggen. Deze opvatting 
geeft niet alleen weer dat een deel van de elite niet zo met godsdienst bezig was als vaak wordt verondersteld en verder 
geeft deze opvatting weer dat er in die tijd al grote tegenstellingen waren over de invulling van religie als inzet bij politieke 
besluitvorming. Het is veelzeggend dat de uitspraak „a nation under God,‟ pas in 1954 een integraal onderdeel werd van de 
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. 



190 
 

  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 
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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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194 
 

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 
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646 Micklethwait, John and Wooldridge, Adrian (2004) The Right Nation: Why America is Different. London: Allen 
Lane/Penguin Books, p. 340. 
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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 
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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. 
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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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