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5 De Verschillende Theses van de Ontwikkeling van de 
Amerikaanse Culturele Identiteit en de Invulling van 
Culturele Kerndimensies 

 

5.1 Inleiding 

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

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

 
De extreem hoge score op individualisme wordt als typerend kernelement van de 
Amerikaanse culturele identiteit genoemd. Deze kerndimensie wordt in de literatuur 
vaak toegewezen aan de invloed van het puritanisme. Zo leggen Trompenaars en 
Hampden-Turner in hun Building Cross-Cultural Competence een verband tussen de 
puriteinen en individualisme. Ook Philippe D‟Iribarne verklaart in zijn klassieke werk 
Eer, Contract en Consensus de door hem gevonden individualistische trekken binnen 
Amerikaanse organisaties vooral uit de „erfenis van vrome kooplieden.‟664 
  De relatie tussen individualisme en de puriteinse culturele erfenis vraagt echter om een 
nuancering. In meerdere studies wordt aangetoond dat de orthodoxe puriteinse 
uitgangspunten niet gericht zijn op het individu en individuele vrijheden, maar eerder op 
de groep en op sociale controle op het doen en laten van de groepsleden. Zo schrijft 
Perry Miller in zijn boek The Puritans dat “Puritanism was not only a religious creed, it 
was a philosophy and a metaphysic; it was an organization of man‟s whole life, 
emotional and intellectual, to a degree which has not been sustained by any 
denomination stemming from it.”665 
  Om een duidelijker beeld te schetsen van de relatie tussen individualiteit en het 
puritanisme is het van belang nog eens nauwgezet naar de uitgangspunten van dit geloof 
te kijken. Zo moeten we het karakteristieke beeld dat hoort bij de Reformatie, namelijk 
dat de relatie tot God uiteindelijk een persoonlijke ervaring is - en dat de hoge mate van 
individualiteit in de Verenigde Staten hierop is terug te voeren - met betrekking tot het 

                                         
664 Hampden-Turner, Building Cross-Cultural Competence, p. 73. Zie ook in D‟Iribarne, Eer, contract en consensus, pp. 157-173. 
665 Miller, The Puritans: A Sourcebook of Their Writings, p. 4. 
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puriteinse geloof van Wintrop en zijn volgelingen nuanceren. Bij de puriteinen was het 
helemaal niet het individu dat zich kon beroepen op een persoonlijke band met God. 
Dat God een individu als uitverkorene zag werd bovendien pas officieel als dat ook zo 
door de eerdere uitverkorenen, de saints, werd erkend. Het laat zich raden dat afwijkend 
gedrag, zeker waar het ging om de interpretatie van de Bijbel allerminst op prijs werd 
gesteld. 
  Individualisme was evenmin het uitgangspunt in sociale relaties bij de puriteinse elite. 
De basis voor de sociale verhoudingen was bij hen juist terug te vinden in de familie. Of 
zoals Cotton Mather in 1699 zei: “Well-ordered families naturally produce a Good Order 
in other Societies.”666 
  Edmund S. Morgan beschrijft in zijn boek The Puritan Family het belang van de 
familiebanden in de puriteinse gemeenschap. Zo waren de saints in veel gevallen 
natuurlijk de vaders binnen een familie. Zij waren weliswaar uitverkoren door God, 
maar voor hen gold eveneens dat zij de verantwoordelijkheid hadden voor het zielenheil 
van hun familieleden. Morgan beschrijft dat binnen de familiestructuur een bijna 
paranoia houding bestond tussen de uitverkoren vaders en hun familieleden. Hoe de 
familieleden op het rechte pad te houden, was de cruciale opgave voor het hoofd van 
iedere familie. De manier waarop dat gebeurde was door voortdurende disciplinering en 
door scholing. Over inhoud van het goede dat er goedschiks dan wel kwaadschiks 
ingestampt diende te worden, bestond geen verschil van mening; dat was Gods woord. 
Over het doel van het in de praktijk van het goede bestond eveneens geen misverstand: 
het ultieme doel was om Gods genade te ontvangen.667  
  Zichzelf en de leden van de familie of de gemeenschap op het rechte pad houden was 
des te lastiger omdat de individuele mens niet kon weten wat door God van hem of 
haar werd verwacht. Bovendien was de mens in principe bereid het slechte te volgen. 
Het zielenheil van de mens stond daarbij voortdurend bloot aan verleiding. Verleiding 
was een permanent gevaar en vertegenwoordigde een enorme kracht. Het was immers 
Satan zelf die bij voortduring probeerde het individu te verleiden tot het slechte. Daarbij 
moest vooral worden opgepast voor de helpers van Satan die de godsvruchtige 
gelovigen, waarvan „het vlees zwak was,‟ probeerden te verleiden. Die helpers waren 
niemand minder dan de Indianen. 
  Jeremy Rifkin toont in zijn boek The European Dream aan dat de belangrijkste schakel in 
het ontwikkelen van het idee over de mens als individu - en het individualisme dat daar 
uit voortkomt - te maken heeft met de relatie die de mens heeft gehad ten aanzien van 
de natuur. Hij laat zien dat voor de meeste Europeanen de natuur tot ver in de late 
Middeleeuwen overweldigend was. De natuur was niet alleen in directe zin bedreigend, 
ook figuurlijk was er de tegenstelling tussen de mens in zijn natuurlijke, dierlijke staat en 
de mens die controle had over die instinctieve driften.668 Maar waar in Europa de natuur 
aan het einde van de 17de eeuw grotendeels verdwenen was, bepaalde de „wildernis‟ 
grotendeels de leefwereld van de kolonisten op het Noord-Amerikaanse continent. Die 
„wildernis‟‟ stond voor de verleiding van de natuurlijke driften. Controle over de natuur 

                                         
666 Geciteerd in Boyer, The Enduring Vision, p. 39. 
667 Morgan, Edmund S. (1966) The Puritan Family. New York: Harper & Row, Publishers. 
668 Rifkin, The European Dream, pp. 119-132. 
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stond voor controle over het eigen zelf. Puriteinen waren dan ook niet één met de 
natuur of zochten harmonie met de natuur; de natuur was er om overheerst te worden. 
Concessies aan de natuur zijn volgens dat uitgangspunt eerder een teken van zwakte dan 
van kracht. De nog altijd bestaande houding van Amerikanen dat respect voor de 
natuur en duurzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen overbodig is, valt ook 
deels terug te voeren op het idee dat controle en beheersing van de natuur een hoger 
doel dient.669 
  Ziauddin Sardar en Merryl Wyn Davies geven in hun boek American Dream, Global 
Nightmare eveneens aan hoe de letterlijke vernietiging van de natuur bij de puriteinen 
staat voor controle over de eigen wildheid. Dit uitgangspunt van strijd met de natuur 
heeft volgens Sardar ook de houding van de puriteinen ten opzichte van de Indianen 
beïnvloed. Zo stellen zij dat de verpersoonlijking van de wildernis de Indiaanse 
bevolking was. De Indianen waren de vleesgeworden wildheid en derhalve ook de 
vleesgeworden verlokking. In uiterste instantie was het beter de wildernis niet alleen te 
temmen maar te vernietigen. Dit gold ook voor de Indianen. Sardar en Davies stellen 
daarmee dat de uitdrukking „the only good Indian is a dead Indian‟ de laatste 
bescherming is tegen de eigen vleselijke lusten. 
  De houding van de Amerikanen ten opzichte van de vijand krijgt in deze context wel 
een heel wrange Bijbelse betekenis mee: alleen de dode vijand staat garant voor het 
behoud van het zielenheil van de Amerikaanse soldaat.‟670 
 
De als typisch voor de Verenigde Staten geldende koppeling tussen individualiteit en 
individuele vrijheid is evenmin direct terug te voeren op de puriteinse culturele erfenis. 
Christopher Hilton wijst er op dat “het natuurlijk aantrekkelijk is om de Amerikaanse 
voorvaderen te zien als mannen met hoge hoeden en vaste en rechtschapen 
overtuigingen die over de oceaan waren gevaren om met blote handen een nieuwe 
maatschappij op te bouwen waar een ieder welkom is en een ieder de kans krijgt om een 
nieuw leven te beginnen.” De waarheid is echter dat volgens hem dat beeld niet opgaat 
voor de puriteinen. Wat zij wilden was het tegendeel van individuele vrijheid. Hilton 
wijst erop dat “het ideaal was dat hun eigen vorm van universalisme en fanatisme 
absoluut zou regeren achter de palissade en de basis zou vormen voor morele waarden 
en normen en beleidsuitgangspunten.”671 
  Democratie, zo‟n ander vermeend grondbeginsel binnen de Amerikaanse culturele 
identiteit, dat meestal in één adem wordt genoemd met individuele vrijheid, stond 
evenmin hoog in het vaandel van de puriteinse elite. Zo stelde Winthrop bijvoorbeeld 
dat “if we should change from a mixed aristocracy to mere democracy, first we should 
have no warrant in scripture for it: for there was no such government in Israel (...) A 

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

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

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

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

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

                                         
688 Øverland, Immigrant Minds, p. 26. 
689 Geciteerd in Rifkin, The European Dream, p. 100. 
690 Rifkin, The European Dream, p. 132. 
691 Rifkin, The European Dream, p. 134 en pp. 149-153. 
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  Maar het was John Locke die in zijn geschrift Two Treatises on Civil Government de 
theorie over privé-bezit verder uitwerkte. Locke stelt dat privé-bezit een natuurlijk en 
onvervreemdbaar recht is. Zijn uitgangspunt is dat ieder mens zijn eigen privé-bezit 
creëert door aan ruw materiaal zijn persoonlijke arbeid toe te voegen. Locke stelde geen 
grenzen aan de hoeveelheid privé-bezit die iemand rechtmatig kan toe-eigenen. Zo 
poneert hij dat stelling dat “as much land as a man tills, plants, improves, cultivates and 
can use the product of, so much is his property.”692 In de Amerikaanse context werd dit 
idee van het toe-eigenen van land overgenomen, want terwijl in Europa die 
mogelijkheid voor nieuwkomers eigenlijk niet meer bestond - al het land was al in bezit 
van de landadel - gold dit niet in de Verenigde Staten. Land was er nog in overvloed en 
de ideeën van Locke legitimeerden de toe-eigening van land door nieuwkomers. 
  Er is nog een bijkomend aspect aan privé-bezit dat vooral in de Amerikaanse culturele 
context van individualisme en het daaraan gerelateerde begrip individuele prestatie of 
achievement interessant is om te noemen. Locke stelde dat privé-bezit gelijk is aan de 
persoonlijkheid van de eigenaar. De Duitse filosoof Friederich Hegel (1770-1831) 
volgde eveneens deze gedachtengang. Zo stelde Hegel dat “property enables an 
individual to put his will into a „thing‟” en dat “personality is that which always struggles 
to (…) give itself reality, or in other words to claim that external world as its own. To 
claim that external world as its own personality requires the institution of property.”693 
Privé-bezit zorgde volgens deze gedachtegang dus niet alleen voor veiligheid, het 
vertegenwoordigde ook wat iemand was of was geworden. 
  Bezit en rijkdom zijn in de Amerikaanse culturele traditie niet afkeurenswaardig maar 
vertegenwoordigden juist het tegenovergestelde. Hoe meer bezit iemand heeft des te 
groter is zijn persoonlijkheid. Hierbij is ook van belang om het onderscheid te zien 
tussen iemand die dat bezit zelf heeft gecreëerd en iemand die zijn bezit heeft gekregen 
via een erfenis. In het eerste geval is het bezit self-made en de persoonlijkheid die het 
vertegenwoordigt te danken aan de eigen verdiensten. In het tweede geval is het een 
gevolg van toegewezen status of ascription en lang niet zo veel waard.  
 
Hofstadter stelt dat de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme over individualiteit 
en prestatiegerichtheid die naar voren komen in het gedachtegoed van eerder genoemde 
William Graham Sumner goed passen bij de ideeën die voortleefden in de Amerikaanse 
frontier-mythe. Zo stelde Sumner volgens Hofstadter dat “just as survival was the result 
of strength, success was the result of virtue.”694 Dit is volgens Hofstadter precies de 
verwoording van het principe van self-reliance dat in de context van de frontier zo cruciaal 
werd voor de Amerikaanse culturele identiteit. Interessant is ook te zien hoe Sumner 
zich ten opzichte van de succesvolle businessmen opstelden. Zo beargumenteerde hij 
volgens Hofstadter dat “if the fittest are to be allowed to survive, if the benefits of 
efficient management are to be available to society, the captains of industry must be 
paid for their unique organizing talent. Their huge fortunes are the legitimate wages of 
the superintendence; in the struggle for existence, money is the token of success. It 

                                         
692 Geciteerd in Rifkin, The European Dream, p. 141. 
693 Geciteerd in Rifkin, The European Dream, p. 143. 
694 Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life, p. 87. 
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measures the amount of efficient management that has come into the world and the 
waste that has been eliminated. Millionaires are the bloom of a competitive 
civilization.”695 Ook deze uitspraak van Sumner past goed in de culturele identiteit die 
dominant was in de frontier waar leiders toch al het idee hadden dat zelfverrijking alles 
behalve moreel verwerpelijk was. 

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

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

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

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

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

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

5.3 Universalisme 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                         
745 Kagan, Dangerous Nation. 
746 Geciteerd in Sardar, American Dream, Global Nightmare, p. 101. 
747 Sardar, American Dream, Global Nightmare, p. 101. 
748 Kagan, Dangerous Nation, pp. 8-9. 
749 James Monroe was de vijfde president van de Verenigde Staten tussen 1817 en 1825. 
750 Geciteerd in Sardar, American Dream, p. 102. 
751 Geciteerd in Wright, What is America?, p. 5. 
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Americans, or “Indians,” as protagonists in American history, he failed to grasp that 
America already was an empire – armed, aggressive, expanding before his eyes and 
presided over by a militarist, General Andrew Jackson.”752 
  Volgens het zelfbeeld van de Amerikanen is hun land altijd pas tot actie overgegaan - 
dat wil zeggen tot militaire actie en het formuleren van een buitenlandsbeleid - als het 
niet anders kon. Dit komt goed tot uiting in het werk van Robert Kaplan. Allereerst 
definieert Kaplan het vermeende Amerikaanse imperialisme als “niets anders dan een 
vorm van isolationisme waarbij de eis van absolute, onaantastbare veiligheid in eigen 
land ertoe leidt dat men de wereld verovert, en in dat proces onderworpen wordt aan 
alle zorgen van de wereld.‟‟753 
  Vervolgens beschrijft hij het proces van natievorming via imperialistische expansie 
leidend tot absolute hegemonie van de Verenigde Staten. Het beginpunt is eigenlijk dat 
“de natie in wording die tegen de oostelijke kusten van Noord-Amerika aanschurkten, 
[…] het ontoelaatbaar had geacht dat zich achter haar rug geschut van de Europese 
mogendheden bevond.”754 Maar “de bestemming dat de Verenigde Staten op het 
westelijk deel van het continent een grootmacht vestigden werd werkelijkheid door het 
optreden van kleine groepen pioniers.”755 Deze pioniers dwongen steun van het centrale 
gezag af. 
  Als deze eerste stap tot natievorming tegen wil en dank is genomen, beschrijft Kaplan 
het proces hoe de Verenigde Staten uiteindelijk de wereldhegemonie bereikt. “Wat 
zouden de Verenigde Staten zijn geworden zonder Adolf Hitler en Hidekei Tojo?,” zo 
stelt Kaplan. Om vervolgens de vraag te beantwoorden met: “Deze dictators en de 
mensen om hen heen dwongen de V.S. uit hun zelfopgelegde isolement om het hoofd 
te kunnen bieden aan de bedreiging van hun veiligheid door het nazisme en het Japanse 
militarisme.”756 
  Maar niet alleen Kaplan laat zich in deze bewoordingen uit. Charles Groenhuijsen, 
jarenlang correspondent voor de NOS in de Verenigde Staten, titelt een van de 
hoofdstukken uit zijn boek Amerikanen zijn niet gek, „Amerika: een wereldrijk tegen wil en 
dank.‟ Hij poneert hierbij de stelling dat “de VS in de negentiende eeuw geen 
buitenlandse politiek hadden” en dat “ze zonder de Eerste Wereldoorlog veel langer 
buiten de wereldpolitiek waren gebleven.”757 
 
Het succes waarmee de Verenigde Staten onderdeel werden van het kapitalistische 
wereldsysteem - en daar uiteindelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw ook 
onmiskenbaar de dominante speler van waren geworden - heeft op verschillende 
manieren gevolgen gehad voor de versterking van de universalistische kijk op de 
werkelijkheid. 
  Allereerst hebben de Amerikanen lange tijd het geloof gehad dat hun succesvolle 
manier van produceren en de daarbij behorende manier van organiseren en 

                                         
752 Wright, What is America?, p. 5. 
753 Kaplan, Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium, p. 14. 
754 Kaplan, Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium, p. 14. 
755 Kaplan, Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium, p. 15. 
756 Kaplan, Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium, p. 15. 
757 Groenhuijsen, Amerikanen zijn niet gek, p. 226. 
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besluitvorming de best practice was. Dit geloof in de eigen succesformule uitte zich in het 
idee dat noch de producten noch de manier van organiseren hoefden te worden 
aangepast. Dit uitgangspunt is terug te vinden in boekenkasten die vol staan met 
literatuur gewijd aan prescriptieve aanbevelingen hoe deze „best practice American style‟ kan 
en moet worden uitgevoerd.758 
  Verder heeft deze universalistische manier van denken de vorm aangenomen van een 
self-fullfilling prophecy. De cirkelredenering was vrij simpel en gebaseerd op het idee van 
might makes right: de Amerikaanse economische hegemonie was in de tweede helft een 
feit en die hegemonie moest dan ook wel gestoeld zijn op een fundament van 
superieure waarden. 
  Zo bracht het onaantastbare geloof in zowel de militaire superioriteit als ook in de 
perfectie van de eigen economische en maatschappelijke ordening de bekende 
Amerikaanse uitgever Henry Luce er toe om in 1941 de 20ste eeuw tot „The American 
Century‟ uit te roepen. 
In feite was Luce een voorbode van Francis Fukuyama die in zijn boek The End of 
History uit 1997 dit nog eens dunnetjes overdeed. Volgens Fukuyama was de zoektocht 
van de mensheid waar het gaat om universele principes met de Amerikaanse invulling 
van democratisch liberalisme ten einde gekomen.759 
Van verschillende kanten is gewezen op het paradoxale karakter van de universalistische 
uitgangspunten. Zo stelt Seymour Lipset in zijn boek American Exceptionalism dat de 
Amerikaanse culturele identiteit zich enerzijds beroept op het feit dat zij zich afzet tegen 
de Europese gecorrumpeerde waarden en normen („het oude Europa‟). Volgens dat idee 
zijn de Verenigde Staten van het begin af aan „een nieuwe start‟ en is de culturele 
identiteit van het land uniek. 
  Anderzijds, zo schrijft Lipset, getuigen de uitgangspunten waarop de Verenigde Staten 
waren gegrondvest van Goddelijke inspiratie. Deze uitgangspunten hebben derhalve per 
definitie universele waarden, sterker nog zij waren niet alleen van toepassing op de 
Verenigde Staten maar zijn ook een voorbeeld voor anderen en in uiterste consequentie 
kunnen deze waarden ook goedschiks of kwaadschiks worden afgedwongen.760 
  De beroemde antropologe Mary Douglas wijst in haar standaardwerk Purity and Danger 
op een tweede paradox in het universalistische denken. Volgens haar is het zo dat hoe 
sterker het onwrikbare geloof in de universele uitgangspunten van de eigen waarden, 
hoe kleiner de groep wordt die er nog dezelfde ideeën op nahoudt. Het gevolg is 
sektevorming en het uitsluiten van anderen.761 

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

 

 
 

5.4 Specifiek versus Holistisch denken over de Werkelijkheid 

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

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

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

5.5 Taak – en Actiegerichtheid 

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

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

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

 
Clyde Kluckhohn geeft aan dat het rusteloze zoeken naar een beter bestaan bijna een 
tweede natuur werd van de vooral armere Amerikaanse pioniers en latere immigranten. 
Deze houding had een blijvende invloed op de manier waarop Amerikanen tegen 
kansen en mogelijkheden aankijken. Kluckhohn stelt dat het bijna als een doodzonde 
wordt gezien om kansen te laten lopen. Er wordt ook van je verwacht dat je achter die 
kansen aangaat. Als je faalt is dat all in the game. Het is letterlijk easy come and easy go en 
geen volk heeft grab the opportunity, live up to your dream, zo tot credo gemaakt als de 
Amerikanen. 
  Snelheid en doelgericht handelen zijn vaak typerend voor de Amerikanen en worden 
positief benaderd.770 Richard D. Lewis wijst eveneens op een praktische verklaring voor 
de doelgerichtheid van de Amerikaanse cultuur. Zo schrijft hij dat “the pace of 
American life is different from that of other countries. In the eighteenth and nineteenth 
centuries vast tracts of open, unclaimed land to the west beckoned with some urgency 
to poorer settlers and new arrivals. For decades it was first come first served.”771 
  David Lavender stelt over dit rusteloze voorttrekken van mensen, steeds op zoek naar 
meer success, dat “out of this insatiable desire [If they were poor at the beginning, they 
confidently expected that soon they would be rich and respected. The touchstone was 
land] came one of the paradoxes of the American frontier. Having found their land after 
incredible toil, many of the seekers almost at once became dissatisfied and sought for 
something else further on. The restlessness, so bone deep it seemed like a new human 
instinct, lasted as long as there was empty land to fill, and still leaves its imprint on the 
American character. On, on, on.”772 
  Boorstin geeft aan dat het vluchtige in de Amerikaanse culturele identiteit ook 
voortkwam uit het karakter van de trek naar het Westen. Dit was niet een eenmalige 
gebeurtenis, maar een voortdurend proces dat van het begin van de kolonisatie in de 
17de eeuw tot aan het einde van de 19de eeuw plaatsvond. De gevleugelde uitspraak „Go 
West young men‟ geeft volgens hem een vertekenend beeld. Er is meer sprake van een 
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770 Zie in Kluckhohn, Antropologie en moderne samenleving. 
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voortdurende reis ín het Westen dan van een eenmalige trek náár het Westen. Keer op 
keer trokken pioniers langs ongeveer dezelfde routes verder en vestigden zij zich voor 
kortere of langere tijd ergens op die route. In hun zoektocht naar betere 
vestigingsplaatsen bouwden de Amerikaanse kolonisten huizen en bewerkten land, maar 
vertrokken dan weer plotseling op zoek naar betere plekken.773 
  Boorstin omschrijft de „vluchtigheid‟ van de sociale contacten als volgt: 
“adventuresome Americans moved westward to pursue a better life, they came together 
frequently to form temporary associations or teams to solve specific problems. 
However, given the rapid mobility of American society – a characteristic still dominant 
today - relationships among members of these groups tended to be cooperative but only 
superficially friendly. The United States is the classic „doing‟ society whose members are 
primarily interested in building and accomplishing goals.”774 Richard Hofstadter geeft 
aan dat er een groot verschil was tussen de kolonisten van Britse afkomst en kolonisten 
met een andere culturele achtergrond. Hij haalt hierbij een gezegde aan dat stelt: “when 
the German comes in the Yankee goes out.”775 
  Variaties hierop waarin Duitsers worden vervangen voor Zweden of andere nieuwe 
immigrantengroepen bestaan ook. Het punt dat Hofstadter maakt is dat het rusteloze 
zoeken naar nieuwe kansen een typisch Britse kolonistenmentaliteit was. De niet-Britse 
nieuwkomers probeerden zoveel mogelijk zich te settelen en men bleef bij elkaar om 
een hechte gemeenschap te vormen. 
 
Het verlichtingsdenken versterkte de actiegerichtheid alleen maar. Het idee van de 
schaarste van tijd is daarbij een belangrijk uitgangspunt in de Amerikaanse cultuur. 
Richard D. Lewis beschrijft het Amerikaanse tijdsbegrip als lineair. De tijd vliegt 
letterlijk voorbij en gedane zaken nemen geen keer. Exemplarisch waren hierbij de 
richtlijnen voor een efficiënt omgaan met de „schaarse‟ tijd die Benjamin Franklin in zijn 
vele geschriften vastlegde. Uitdrukkingen als „time is money,‟ „don‟t waist time‟, 
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„yesterday is dead and gone‟ en „there‟s no use crying over spilled milk‟ behoren dan ook 
tot het canon van de Amerikaanse culturele identiteit. Tijd voor reflectie is er 
nauwelijks.776 
 
Door het melting pot-karakter van de Amerikaanse samenleving is deze culturele dimensie 
van actiegerichtheid alleen maar dominanter geworden. De verklaring hiervoor is 
tweeledig. Of de immigranten nu vrijwillig of deels afgedwongen naar het nieuwe 
continent kwamen, voor allen gold dat ze de drang of de noodzaak voelden om te 
presteren. 
  Bovendien geldt ook hier dat dit typische element van the American way stond voor de 
geldende mores. Een sociaal vangnet ontbrak en de solidariteit die in Europa te vinden 
was binnen de (socialistisch) georiënteerde arbeidersbeweging was grotendeels afwezig. 
Simpel gezegd was men op zichzelf aangewezen en werd men op individuele prestaties 
beoordeeld en beloond. 
 
 

5.6  Machtsafstand 

 
Hoezeer machtsafstand en toegeschreven status onderdeel uitmaakt van het 
gedachtegoed van de puriteinse leer blijkt uit de woorden van eerder genoemde 
Jonathan Edwards. Volgens Edwards hebben allen “their appointed office, place and 
station, according to their several capacities and talents, and everyone keeps his place, 
and continues in his proper business.” In zo‟n gemeenschap was ongelijkheid de 
natuurlijke ordening. Zo besluit Edwards met: “Order is Heav‟n‟s first law;/and this 
confest,/Some are, and must be, greater than the rest,/More rich, more wise …”777 
 
Gordon S. Wood toont in zijn boek The Radicalism of the American Revolution aan dat 
religie in eerste instantie in de oostelijke kuststaten als functie had de gevestigde 
autoriteit te versterken. Dit had vooral betrekking op de lagere sociale klassen. Volgens 
Wood gebruikte iedere kerkgemeenschap, inclusief de puriteinen, het geloof vooral om 
de autoriteit van de overheid er bij de gelovigen in te hameren.778 Niet alleen het 
christelijke element in de culturele erfenis van de puriteinen staat op gespannen voet 
met het idee van de Amerikaanse samenleving als egalitair. 
  Wood toont aan dat de puriteinen en vooral de elite ook in hun dagelijkse leven zeer 
gewend waren aan hiërarchische verhoudingen. Zo schrijft hij dat “in our enthusiasm to 
contrast the “traditional” society of the mother country with the “modernity” of the 
colonies, we have often overlooked how dominantly British and traditional the 
colonists‟ culture still was. (…) Like all Englishmen, the colonists continued to embrace 
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deeply rooted assumptions about the order and stability in a monarchical society.” 779 
Ook die germs waren dus over komen waaien. Zo nieuw was de nieuwe sociale ordening 
blijkbaar niet. 
  Wood geeft vervolgens een groot aantal voorbeelden van hoe verschillen in hiërarchie 
in het dagelijkse leven van New England een belangrijke rol speelden. Hij schrijft dat “the 
colonists‟ sense of hierarchy was reinforced in a multitude of ways. The military seemed 
to reproduce the society, and thus it was natural for land grants to veterans of the 
French and Indian wars to be made according to rank (…) College students learned, 
sometimes through harsh punishment, the importance of hierarchy, they were required 
(…) to „show due Respect and Distance to those who are in Senior and Superior 
Classes‟ (…) All had some sense of where they stood and how they ought to behave 
towards others in this social hierarchy (…) when to pull of their hats, (…) how to bow 
(…) what to do, in short, in order to give to every person his „due title according to his 
Degree.‟ Social ranks carried designations, and such designations, whether “Mr.,” 
“Esq.,” “Yeoman,” or whatever, were virtually part of a person‟s name. (…) Every title 
from the local militia was carried over into private life; there was hardly a justice of the 
peace who was not a colonel (…) New England farmers prized the subtle shade of 
difference between husbandman and yeoman. Church pews were assigned on the basis 
of family heads‟ age and social position; and entering students at Harvard and Yale were 
ranked according to the social respectability of their families. (…) Men were in fact 
considered to be bred to their occupations.”780 

 
Wood en Fischer laten duidelijk zien dat vooral bij de distressed cavaliers de verschillen in 
hierarchie groort waren. De Britten en andere etnische groeperingen die zij op één lijn 
met zichzelf stelden, hadden rechten. Andere groeperingen zoals Indianen en de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolking hadden deze rechten in het geheel niet. Dat wil echter 
niet zeggen dat in de eigen gemeenschap iedereen als gelijke werd beschouwd. 
Allerminst: Individuele rechten binnen de gemeenschap werden afgemeten aan de 
hiërarchische positie in de samenleving.781 
  Machtsafstand was bij de kolonisten van Virginia veel groter dan bij de andere groepen 
kolonisten. Deze verschillen hadden veel te maken met de verschillen in rijkdom. De 
verdeling van de rijkdom was in geen andere kolonie ongelijker dan in Virginia en in 
Noord- en Zuid-Carolina. Zo had de rijkste 10 procent van de bevolking 50 tot 75 
procent van de welvaart in handen. Bij de andere kolonistengroepen lag dit percentage 
veel lager. Maar liefst 60 tot 70 procent van de bevolking was helemaal uitgesloten van 
landbezit.782 
  David Hackett Fischer geeft aan dat de ongelijke verdeling in Virginia door de elite 
ook bewust in stand werd gehouden om schijnbaar dezelfde situatie te creëren als men 
als feodale grootgrondbezitters gewend was. Ook probeerde de heersende klasse de 
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slavernij af te doen als een systeem dat eigenlijk hetzelfde was als de verhouding tussen 
de landadel en de pachtboeren in Engeland. William Byrd II probeerde de slavernij in 
een brief aan een vriend in Engeland als volgt te vergoelijken: „Our poor negroes are 
freemen in comparison of the slaves who till your ungenerous soil; at least if slavery 
consists in scarcity, and hard work.”783 
 
Het spreekt gezien het bovenstaande voor zich dat de elite in Virginia een uitgesproken 
idee had over sociale afkomst en status. Gelijkheid was dan ook niet de norm maar 
toegeschreven status. Gordon S. Wood geeft aan dat de koning en zijn familie bovenaan 
de piramide stond en dat daarna de edelen kwamen. Die piramide was in Virginia veel 
steiler dan bij de andere groepen kolonisten. Wood beschrijft dat voor iedere gentlemen 
in New England ongeveer 10 gewone mensen waren te vinden, terwijl deze verhouding in 
Virginia 1 op 25 was.784 
  Daniel Boorstin maakt duidelijk dat het in Virginia na 1700 bijna onmogelijk was om 
nog door te groeien tot de landadel. De kaarten waren toen al geschud. Het vruchtbare 
land was reeds geclaimd door een nieuwe klasse van grootgrondbezitters. Virginia werd 
vooral een „first port of entry‟ voor de latere, armere kolonisten. Ze kwamen te werken op 
de plantages of trokken door naar de frontier, zoals het Westen van Virginia of naar de 
onontgonnen gebieden in de nieuwe koloniën zoals de Carolinas, Delaware, Jersey, 
Pennsylvania, New York en de latere staten Kentucky, Tennessee, Ohio, Indiana en 
Illinois.785 
 
Wood wijst erop dat de kolonisten van vooral Virginia diverse manieren hadden om 
verschillen in status aan te geven. De belangrijkste daarvan was nog altijd „birth and 
parentage.‟ Volgens die uitgangspunten „all men were created unequal.‟ 786 Gelijkheid 
was ook helemaal niet het uitgangspunt van de founding fathers, waarvan velen uit Virgina 
kwamen. George Washington noemde landloze boeren “the grazing multitude” en 
Thomas Jefferson zag de gewone man als “the hackneyed rascals of every country [who] 
must never be consider when we calculate the national character.”787 Die laatste 
uitspraak van Jefferson is overigens zeer belangrijk. Het idee dat er achter schuil gaat is 
dat de instituten waardoor de „national character‟ wordt bepaald door de elite moeten 
worden gevormd en zeker niet moeten worden overgelaten aan de massa.  
 
De quakers kenden geen enkele hiërarchie in hun gemeenschap, noch officiële 
dominees of voorgangers. Quakers hielden bijeenkomsten waarbij een iedere die 
daartoe de drang voelde werd toegestaan het woord te voeren. Slechts het eigen geloof 
en de eigen overtuiging was heilig. Hier zien we in extreme vorm wat in de literatuur 
onder internalisme wordt verstaan. Bij de quakers betekende dit dat men volledig 
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vertrouwde op het eigen oordeel en uitging van de eigen principes en van de eigen 
spirituele ontplooiing. 
  Het is niet verwonderlijk dat de quakers wars waren van toegeschreven status. Zowel 
in letterlijke als in figuurlijke zin kenden zij geen onderlinge verschillen. Zo was de 
kleding van alle quakers ongeveer gelijk en zag men af van iedere vorm van uiterlijk 
vertoon. Binnen de eigen gemeenschap leverde dit vanzelfsprekend geen problemen op. 
Buiten de gemeenschap was dat een heel ander verhaal. Zo weigerden de quakers 
personen van stand en status op de daarvoor geldende eerbiedwaardige wijze te groeten. 
In een aantal gevallen werden de quakers daarvoor gestraft. Dat bracht hen er echter 
alleen maar toe om nog meer uitgesproken voor de eigen uitgangpunten op te komen. 
Boorstin wijst er in dit verband op dat de uiterste consequentie van het 
gelijkheidsprincipe van de quakers was dat ze bewust het martelaarschap kozen, zo 
overtuigd waren ze van het eigen gelijk.788 
 
In de houding van de Amerikanen tot de dimensie machtsafstand is veel terug te vinden 
van de manier waarop dat begrip door de Schots-Ierse kolonisten werd ingevuld. Aan 
de ene kant wordt deze groep omschreven als trots en koppig. Zo stelt David Hackett 
Fischer dat “their humble origins did not create the spirit of subordination which others 
expected of „lower rank.‟ This fierce and stubborn pride would be a cultural fact of high 
importance in the American region which they came to dominate.”789 Fischer verklaart 
de haat van de groep Schots-Ierse kolonisten tegenover de federale overheid niet in 
eerste instantie vanuit de nieuwe situatie die zich in de frontier-gebieden voordeed, maar 
uit de eeuwenlange gespannen relatie die de Schotten en Ieren, in hun regio van afkomst 
hadden gekend met het Britse centrale gezag. 
  De haat tegenover de federale overheid is nog altijd een belangrijk kenmerk van grote 
groepen Amerikanen. Fischer wijst er echter op dat de haat tegen het centrale gezag niet 
hetzelfde is als het niet accepteren van machtsafstand. Die acceptatie had bij de Schots-
Ierse kolonisten juist een duidelijke culturele basis. De leiders waren vaak in de 
oorspronkelijke context clan-hoofden en hadden zo vanuit hun oorspronkelijke status 
overwicht en aanzien. 
  Aan de andere kant is het typerend dat deze groep zeker in de frontier  op zoek was 
naar sterk leiderschap. Maar in die context werd leiderschap niet voetstoots 
geaccepteerd op basis van verworven status. Leiders in de backwoodsmen-traditie waren 
over het algemeen mensen met veel charisma, maar typerender was nog wel dat het 
leiderschap „verdiend moest worden‟ door het stellen van een daad. Het Amerikaanse 
gezegde luidt niet voor niets dat men machtsafstand niet accepteert in een situatie 
waarin “he pulled rank on me.” Hierbij zijn weer de vele verhalen over de grote held 
van de overwegend Schots-Ierse backwoodsmen, de latere president Andrew Jackson, 
veelzeggend. In al die verhalen komt naar voren dat Jackson zelf voorop ging in de 
strijd, zich fysiek met de beste kon meten en even hard was voor anderen als voor 
zichzelf. Niet voor niets had Jackson de bijnaam Old Hickory, vernoemd naar de hardste 
houtsoort. Voor zo iemand waren de backwoodsmen bereid om hun leven te geven. 
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Het is de bijna mythische invulling van leiderschap waaraan geen enkele Amerikaanse 
president kan ontkomen. Opvallend is bijvoorbeeld dat een van de presidenten die het 
meest genuanceerd naar allerlei problemen keek, Jimmy Carter, door de Amerikanen als 
een van de zwakste leiders uit de geschiedenis wordt gezien.790 Daar staat tegenover, 
zoals ik uitgebreider in hoofdstuk 7 zal aantonen, dat het retorische gehalte van 
president George W. Bush vlak na de aanslagen van 11 september 2001 door vooral zijn 
electorale backwoodsmen-achterban in hoge mate op prijs werd gesteld. Zijn uitspraken als 
„let‟s bring them on‟ en „dead or alive‟ appelleerden precies aan de emotionele waarden 
die deze groep van de daden van een leider verwacht. 
 
Fischer wijst er eveneens op dat aan het leiderschap in de backwoodsmen-traditie altijd een 
materialistische kant zat. De leiders ontpopten zich in Amerika als landeigenaren, 
handelaren en speculanten. In deze sociale structuur waren leiders vaak „men of 
influence and interest.‟791 Deze situatie, waarin lokale politiek en lokale belangen hand in 
hand gingen, zou een blijvende invloed uitoefenen op de manier waarin in de Verenigde 
Staten met macht werd omgegaan. Volgens Fischer was democratie in deze 
backwoodsmen-cultuur ook niet iets waarbij een leider “championed the cause of his 
people; he merely invited people to champion him.”792 
  De clan-verhoudingen verklaren dat binnen de libertijnse traditie, zoals die in de frontier-
gebieden opgang deed, opvallend genoeg geen ruimte was voor politieke oppositie. 
Iedereen die er andere culturele normen of andere politieke ideeën op nahield kon op 
forse en vaak gewelddadige tegenstand rekenen. 
  De clan-verhoudingen verklaren overigens ook de ongemene arrogantie waarmee de 
elite met de macht omging. Controle op de macht was er nauwelijks. Zo konden 
politieke figuren en zakenlieden binnen deze culturele traditie vaak wegkomen met 
wanbeleid, corruptie en onverholen zelfverrijking.793 
 
Daniel Boorstin toont aan dat organisatietalent, generalistische eigenschappen, charisma 
en communicatieve vaardigheden belangrijker waren dan specialisme, in de frontier. Van 
een leider op „de grote trek naar het Westen‟ werd allereerst verwacht dat hij met 
praktische oplossingen kwam voor alledaagse problemen. Hij hoefde het wiel niet 
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opnieuw uit te vinden, maar moest zijn manschappen inspireren en er voor zorgen dat 
de karavaan bleef door trekken.794 
  Zo waren het volgens Martin Gannon niet de scherpschutters, de Old Shatterhands, die 
de leiders waren, maar de organisatoren en de mensen met een meer algemene visie. 795 
Machtsuitoefening werd hierbij geaccepteerd en juist verwacht. „Who is in charge?‟ was 
de vraag die men vaak als eerste stelde als men in een nieuwe situatie terechtkwam. Het 
uitgangspunt was dan niet het gezamenlijke overleggen om tot actie te komen, laat staan 
het langdurig en van alle kanten naar een situatie kijken, maar de roep om iemand die 
duidelijk en actiegericht bezig was. 
  Als de situatie het vroeg werd verschil in hiërarchie geaccepteerd met een hoge mate 
van discipline. Als „natuurlijke‟ leiders zoals Daniel Boone, David Crockett en vooral de 
latere president Andrew Jackson, duidelijk wisten te maken dat zij hun positie 
verdienden, bleef men deze leiders door dik en dun steunen. 
  In een dergelijke situatie speelde mee dat de beoogde leider zich goed moest weten te 
verkopen en de nodige mensen achter zich moest weten te krijgen. Overredingskracht, 
zelfpromotie en lobbyen werd zo volgens Boorstin een belangrijk onderdeel van de 
Amerikaanse democratische traditie. Dit werkte in de context van de frontier goed. De 
bottom line was immers dat als de leider niet functioneerde hij nooit lang zijn 
machtspositie kon weten te behouden. 
  Deze traditie van verkiezingen winnen door zelfpromotie loopt als een rode draad 
door de democratische traditie in de Verenigde Staten. Het systeem evolueerde echter 
tot de huidige situatie waarbij de mechanismen voor het krijgen en behouden van de 
macht belangrijker zijn geworden dan de inhoud. 
 
Gordon S. Wood laat zien dat de sociale samenstelling van de backwoodsmen - en het 
vacuüm van de maatschappelijke ordening die het leven in de frontier bepaalden - zich 
manifesteerden in specifieke kenmerken van degenen die de macht naar zich toe wisten 
te trekken. Zo schrijft Wood dat „its leaders were quick to swear, drink, and fight and 
were scarcely gentlemen at all.” Het was vooral de onderklasse van de frontier die maar al 
te vaak een makkelijke prooi was voor politieke charlatans. 
  Kiezers werden gelokt met korte termijn oplossingen voor praktische en vooral lokale 
problemen. Of in de woorden van Woods: “There (…) existed parvenu gentlemen who 
promised the voters anything, magistrates who were habitually drunk, and candidates 
who stripped off their shirts and prepared to wrestle their way into the House of 
Burgessess.”796 
  Het is niet voor niets dat een econoom als Paul Krugmann spreekt over „crony‟ of 
„buccaneering capitalism.‟797 Lange tijd was deze situatie slechts voorbehouden aan het 
Zuiden en het Zuidwesten van de Verenigde Staten. 
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  Ik zal echter in het zevende hoofdstuk laten zien dat door de verschuiving van het 
economische en demografische zwaartepunt van het Noordoosten van de Verenigde 
Staten naar het Zuidwesten deze mentaliteit van de backwoodsmen ook op nationaal 
niveau de boventoon is gaan voeren. Een van de centrale punten uit mijn studie is de 
wijziging in de politieke besluitvorming te koppelen aan de toenemende electorale en 
maatschappelijke invloed van het culturele erfgoed van de backwoodsmen in de 
Amerikaanse politieke verhoudingen. Het is deze achterliggende electorale steun die 
bepaalt hoever deze politici die zich manifesteren als oude clan-chiefs kunnen gaan. 
 
De elite van de Verenigde Staten had op zijn minst een tegenstrijdige houding ten 
opzichte van het gelijkheidsprincipe dat zo dominant aanwezig was in het 
verlichtingsdenken. Gelijkheid was een ding, maar het ware ideaal van de elite tijdens de 
Verlichting was om als gentleman door het leven te kunnen gaan. Rijkdom en dus bezit 
was naast afkomst de manier waarop de nieuwe klasse van gentlemen kon worden 
onderscheiden van het gewone volk. Rijkdom gaf gentlemen de mogelijkheid om vrij en 
onafhankelijk te zijn. Die rijkdom werd gezien als een situatie die iemand heeft, niet als 
een doel om via hard werken te bereiken. Wood schrijft hierover: “To be sure, 
industriousness and hard work were everywhere extolled, and the Puritan ethic was 
widely preached – but only for ordinary people, not for gentlemen, and not for the sake 
of increasing the society‟s productivity. Hard, steady work was good for the character of 
the common people: it kept them out of trouble; it lifted them out of idleness and 
barbarism; and it instilled in them the proper moral values; but it was not thought to 
expand the prosperity of the society.”798 
  Zo zien we dat de elite van de Verenigde Staten van oudsher een ambivalente houding 
heeft ten opzichte van achievement versus ascription. Wood schrijft over deze ambivalente 
houding van de revolutionaire elite van de Verenigde Staten dat enerzijds “they were 
men of high ambitions yet of relatively modest origins, and this combination made 
achieved rather than ascribed standards very appealing to them.”799 
  Anderzijds ging het bij de elite nog steeds om aristocratische waarden. Het ideaal van 
de gentleman die onafhankelijk was had grote gevolgen op het denken aan de vooravond 
van de Amerikaanse Revolutie. Zo wijst Wood erop dat dit overigens uit Engeland 
afkomstige ideaal van de onafhankelijke gentleman in de Verenigde Staten een extreme 
vorm aannam. 
  Volgens door het verlichtingsdenken geïnspireerde denkers als John Adams was de 
wereld verdeeld in slechts twee categorieën mensen: „Vrije mensen en slaven.‟ Vrije 
mensen waren daarbij in zijn ogen degenen die voor hun levensonderhoud 
onafhankelijk waren van anderen: „men of property‟ dus.800 De retoriek over de 
„slavernij die Engeland de nieuwe koloniën oplegde en de vrijheidsstrijd om aan die 
slavernij te ontkomen‟ moet volgens Wood dan ook heel ruim worden geïnterpreteerd. 
De redenering was dat door alle wetten die de handel en de economische welvaart van 
de koloniën belemmerden, de koloniën afhankelijk werden gehouden en dus in 

                                         
798 Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 33. 
799 Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 197. 
800 Wood, The Radicalism of the American Revolution, p. 179. 
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„slavernij‟ leefden. Deze situatie, die in allerlei pamfletten en populistische 
redevoeringen aan de kaak werd gesteld, kreeg vervolgens onder het gewone volk de 
letterlijke betekenis van het woord.801 
 
Zelfs als het gaat om kansen die voor iedereen gelijk moeten zijn, het uitgangspunt van 
het verlichtingsdenken en als zodanig ook vastgelegd in de Grondwet, is het 
Amerikaanse verlichtingsdenken niet consequent. Niet vergeten moet worden dat het 
gelijkheidsprincipe niet werd toegekend aan de Indiaanse bevolking of aan de Afrikaans-
Amerikanen. 
  De ideeën die voortkwamen uit de lotsbestemming van de Verenigde Staten werden 
even fanatiek gebruikt om gelijkheid te prediken als om het tegendeel te bewijzen. Het 
duidelijkst kwam dit naar voren in de standpunten over de slavernij. Zo zien we dat in 
de Noordoostelijke staten de voorstanders van de afschaffing van de slavernij, zoals 
bijvoorbeeld Charles Finney, de grote voorganger van de Tweede Great Awakening, die 
onverbloemd aangaf dat slavernij een schandvlek was op de bedoeling die God voor 
had met de Verenigde Staten, zich beriepen op zowel christelijke principes als op het 
uitgangspunt dat „all men were created equal‟ dat uit het verlichtingsdenken naar voren 
komt. 
  In de slavenstaten van het Zuiden en Zuidwesten was de situatie precies omgekeerd: 
hier beriep men zich juist op het feit in de Bijbel ook sprake is van slavernij en dat er 
dus geen christelijke argumenten waren om de slavernij af te schaffen. Integendeel: was 
het immers niet zo dat de Afrikaans-Amerikanen volgens de Darwinistische 
uitgangspunten veel lager op de ladder van evolutionaire beschaving stonden en simpel 
gezegd niet in staat waren om als vrije mensen te leven?802 
 
De manier waarop religie is georganiseerd binnen de Verenigde Staten heeft volgens D. 
W. Meinig nog een belangrijke consequentie voor de manier waarop tegen macht wordt 
aangekeken en dat is in de verhouding ten opzichte van de overheid en vooral de 
centrale, federale overheid. Meinig wijst erop dat “each denomination was perforce an 
extensive geographical system. (…) They not only furnished millions of people with a 
primary relationship of belonging; they also afforded opportunities unmatched 
elsewhere for gaining experience in voluntary organization, developing lay leadership, 
and regulating human behavior. Their network of representative units gave ample 
occasion for communicating local concerns to their national leaders and for transmitting 
the authority of the leadership to the local units.”803 
  Hier zien we goed hoe het religieuze en politieke systeem in de Verenigde Staten 
werkt. Christelijke gemeenschappen bestaan bij de gratie van het feit dat zij de culturele 
waarden van de grassroot-gemeenschap weten te verwoorden en landelijk opererende 

                                         
801 Wood, The Radicalism of the American Revolution, pp. 179-180. 
802 Zie voor de verschillende manieren waarop de uitgangspunten van de lotsbestemming van de Verenigde Staten werden 
gebruikt en misbruikt in de strijd om de afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld in Schama, Simon (2008) De Amerikaanse 
toekomst: Een geschiedenis. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, p. 225. Zie vooral ook in Butler, Awash in a Sea of 
Faith, pp. 129-163. 
Zie ook in Brogan, The Penguin History of the USA, p. 107. 
803 Meinig, The Shaping of America, volume 2, p. 414. 
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politieke vertegenwoordigers dienen bij hun besluitvorming goed rekening te houden 
met de lokale belangen. 
 
Verschillende auteurs wijzen er op dat het verkeerd is om te veronderstellen dat de 
frontier vooral werd gekenmerkt door rechteloosheid. Er was echter geen bestaand recht 
waar de pioniers zich op konden beroepen. 
  Enerzijds om de simpele reden dat de pioniers letterlijk voor de gevestigde orde 
uitging en anderzijds omdat als men zich al op bestaand recht wilde beroepen dit recht 
vaak niet praktisch toepasbaar was. En praktische toepasbaarheid was het eerste en 
enige criterium voor zowel vaststellen als uitvoeren van rechtspraak. 
  Boorstin wijst er op dat het typerend was dat het recht niet alleen snel werd 
uitgevoerd, maar ook een beperkte variatie in uitvoering kende. De snelheid van de 
uitvoering was noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld handhaving van de wet tijdens de trek 
naar het Westen. Men had simpelweg geen tijd om dagen over een zaak te delibereren, 
zo stelt Boorstin. 
  Hetzelfde gold ook bijvoorbeeld bij het handhaven en uitvoeren van het recht in 
mijnwerkersnederzettingen. Allereerst was er vaak niemand die betaald werd voor het 
uitoefenen van de rechtspraak. Een professioneel ambtenarenapparaat, rechters, 
aanklagers of advocaten kwam pas veel later op. Iedereen werkte dus pro-deo. Tijd was 
letterlijk geld waard. Een mijnwerker die betrokken was bij een rechtzaak miste die dag 
zijn potentiële inkomsten. Snelheid van handelen stond dus voorop. 
  Verder was het bijna onmogelijk om een verdachte lang in voorarrest te houden. Er 
waren simpelweg geen faciliteiten voor. Er was meestal ook niemand die was aangesteld 
of werd betaald om deze taak op zich te nemen. De uitspraak was daarom vaak zeer 
direct en fysiek. De variatie was ongeveer tussen lijfstraffen en de doodstraf. 804  
  Boorstin wijst er op dat een aspect van het ontbreken van een centraal gezag of een 
gecodeerd rechtssysteem het uitgesproken democratische karakter bij het vaststellen van 
de schuldvraag was. Bijna iedereen kon aanwezig zijn bij de uiteindelijke vaststelling van 
de schuldvraag en bijna iedereen had daarbij stemrecht.805 
  De juryrechtspraak was de consequentie van deze vorm van democratische 
rechtspraak. Bij het ontbreken van een gevestigd en professioneel rechtsapparaat en het 
eveneens ontbreken van adequate wetgeving en gecodeerde eerdere rechtspraak waar 
men zich op kon beroepen, was zo‟n jury-uitspraak ook noodzakelijk om een sociaal 
draagvlak te creëren voor de uitvoering van de strafmaat. Hier is de vraag 
gerechtvaardigd of dit systeem in de huidige tijd niet over haar „houdbaarheidsdatum‟ 
heen is. 
  De manier waarop de kolonisten hun eigen recht grepen en daaromheen regels en 
eigen wetten formuleerden en ten uitvoer brachten, is ook symptomatisch voor de 
houding ten opzichte van de federale overheid. Die overheid wordt op zijn best gezien 
als een noodzakelijk kwaad, maar moet zich verre houden van zaken die mensen ook 
zelf en onderling kunnen regelen. Dit is een grondhouding die nooit is verdwenen. Zo 

                                         
804 Zie voor de uitvoering van het recht in de frontier Boorstin, The Americans: The National Experience, pp. 67-68. 
805 Zie in Boorstin, The Americans: The National Experience, pp. 81-90. 
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beschrijft Robert Kaplan in zijn boek Het Einde van Amerika dat Amerikanen nog altijd 
op deze manier hun eigen boontjes doppen.806 
 
 

5.7 Masculiniteit 

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

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

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

                                         
815 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de backwoodsmen-mentaliteit in Texas en de gevolgen die dit heeft gehad voor 
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rank and file komt naar voren in het boek Jarhead van de marinier Anthony Swofford. Zie in Swofford, Anthony (2003) 
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vraag in zijn boek Special Providence door te stellen dat “we are not simply a people of 
merchants, missionaries, and constitutional lawyers (…). Once war begins, a significant 
element of American public opinion supports waging them at the highest possible 
intensity (…) presidents came under intense pressure not only from military leaders but 
also from public opinion to hit the enemy with all available force in all available places 
(…).”819 Mead maakt hier ook de cruciale koppeling tussen culturele identiteit en het 
process van strategische besluitvorming als hij vraagt “why is it that American public 
opinion is sometimes so quick (…) to support armed intervention abroad? What are the 
provocations that can energize public opinion (at least some of it) for war? How, if at 
all, is this war lobby related to the other elements of American public on issues of 
foreign policy?” Mead geeft vervolgens een helder antwoord op deze vraag: het 
antwoord moet gevonden worden in de culturele identiteit van de backwoodsmen, of zoals 
Mead de noemt: “the Jacksonian school, so named here in honor of the seventh 
president of the United States.”820 
 
Een karakteristieke eigenschap van de frontier was dat het bovenal een aangelegenheid 
voor mannen was. Zo waren het de mannen die als eerste vertrokken. Als zij al vrouwen 
of kinderen hadden, dan kwamen die pas later wanneer de mannen zich gesetteld 
hadden. Die mannencultuur is daarbij een redenen voor de hoge masculiniteitscore van 
de Amerikaanse samenleving.821 
  Gary Gerstle wijst in zijn studie American Crucible echter op een element dat bij auteurs 
als Jefferson, De Crèvecoeur, De Tocqueville of Turner niet specifiek aan bod komt en 
dat is invloed van de meer gewelddadige kant van het leven in de frontier op de vorming 
van de Amerikaanse culturele identiteit. Gerstle doelt hierbij vooral op de oorlogen 
tegen de Indianen. 
  Volgens Gerstle heeft deze strijd een grote invloed gehad op de ontwikkeling van 
specifieke culturele kernwaarden.822 Gerstle haalt president Theodore Roosevelt aan die 
de frontier als bepalend voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit ziet. 
Roosevelt verwoordt deze visie door te stellen dat “a race of peaceful, unwarlike 
farmers would have been helpless before such foes as the red Indian, and no auxiliary 
military forces could have protected them to move westward (… ). The West would 
never have been settled save for the fierce courage and the eager desire to brave danger 
so characteristic of the stalwart backwoodsmen.”823 
  De gewelddadige invulling van masculiniteit is een belangrijk element van de 
Amerikaanse culturele identiteit. In de eerste plaats is deze voortgekomen uit de 
ervaringen in de frontier en heeft zij een grote invloed gehad op de psyche van de 

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

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

                                         
828 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, p. 377. 
829 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, p. 387. 
830 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, p. 390. 
831 Gibson, „The Return of Rambo: War and Culture in the Post- Vietnam Era.‟ In Wolfe, America at Century‟s End, pp. 377-
378. 
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militarisme niet alleen ver te zoeken is in de door de in de frontier gevormde 
Amerikaanse culturele identiteit, maar dat het in bepaalde kringen ook gezien wordt als 
fundamenteel on-Amerikaans. 
 
Martin Gannon wijst er in zijn boek Understanding Global Cultures op dat de toepassing, 
de acceptatie en de sublimatie van geweld in de vorm van de enorme concurrentie op 
ieder niveau van het maatschappelijk leven niet alleen uit de germs van de kolonisten en 
latere immigranten of uit het frontier-karakter kan worden verklaard, maar ook zijn 
oorsprong heeft in de complexe vorm van assimilatie binnen de Amerikaanse 
samenleving. Gannon stelt dat groeperingen die op het continent vaak letterlijk met 
elkaar in oorlog waren geweest, werden gedwongen om als burgers van een nieuw land 
met elkaar samen te leven. Maar ook in het nieuwe land moesten ze concurreren om 
een claim te verwerven deel uit te kunnen maken van de culturele identiteit. 
Onderdrukte agressie vond een uitlaatklep in keiharde concurrentie en sport. Zo 
gebruikt Martin Gannon Amerikaans football, ook wel omschreven als een 
„geritualiseerde manier van een loopgravenoorlog,‟ als een metafoor voor de 
Amerikaanse cultuur.832 
 
 

5.8 Onzekerheidsvermijding 

 
In een analyse van de Amerikaanse invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding 
zijn twee kanten te onderscheiden. Allereerst is er de positieve invulling van omgaan 
met onzekerheden. Onzekerheden worden dan gezien als kansen en het grijpen van die 
kansen is zoals we eerder gezien hebben een van de belangrijkste aspecten van de 
Amerikaanse culturele identiteit. 
  In de tweede plaats is er echter ook de negatieve invulling van deze dimensie. Deze 
gespannen houding van de Amerikanen met onzekerheden is vaak onderbelicht 
gebleven. In de volgende paragraaf zal ik op beide aspecten ingaan. 
 
De manier waarop Amerikanen tegen het benutten van kansen aankijken, wordt door  
David Hackett Fischer deels verklaard door te wijzen op het ondernemende karakter 
van de eerste kolonisten. Vooral de houding en de inzet van de puriteinen uit New 
England werd hierbij spreekwoordelijk. Gecombineerd met de oneindige mogelijkheden 
die het nieuwe continent bood, werd hierdoor volgens diverse auteurs de basis gelegd 
voor de positieve invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding die zo kenmerkend 
is voor de Amerikaanse culturele identiteit. 
  Zo wijst Boorstin erop dat de nieuwe ondernemingen en ondernemers uit New England 
handelsroutes openden die voorheen nog helemaal niet bestonden. “The commerce of 
the sea demanded versatility. It called for quick decisions and the willingness to jettison 
unprofitable cargo,” zo schrijft Boorstin.833 Het nemen van risico‟s werd zodoende 

                                         
832 Gannon, Understanding Global Cultures, pp. 210-211. 
833 Boorstin, The Americans: The National Experience, p. 8. 
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onderdeel van de culturele identiteit. Boorstin vat de nieuwe ondernemingsgeest die 
juist inspeelt op het nemen van risico‟s en het accepteren van verandering goed samen 
als hij stelt dat “when before had men put so much faith in the unexpected.”834 
 
Bij de invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding blijkt hoe de verschillende 
dimensies niet los van elkaar zijn te beschouwen maar een patroon vormen. Boorstin 
laat namelijk eveneens zien hoe traditionele gezagsverhoudingen werden ondermijnd en 
achievement in de plaats kwam van ascription. In Europa waren handelsroutes in handen 
van eeuwenoude elites en werden officieren slechts gerekruteerd uit een oude 
scheeparistocratie met contacten, status en geld. In de nieuwe koloniën bestond zo‟n 
klasse niet. Iedereen met durf, doorzettingsvermogen en capaciteiten kon opklimmen 
van eenvoudige matroos tot kapitein op een eigen schip. Dit was ook precies wat 
gebeurde. In een enkele generatie ontstond een geheel nieuw gilden van zeelieden.835 
Succes en falen lagen dicht bij elkaar, maar niet gewaagd was ook nooit gewonnen. 
Deze ondernemingsgerichtheid werd een belangrijke eigenschap van ondernemers in de 
Nieuwe Wereld: uitdagingen waren er om aan te gaan en niemand keek je er op aan als 
je een keer faalde. Self made men werden als helden vereerd en iedereen droomde zo op 
zijn manier van de invulling van de pursuit of happiness. 
 
Benjamin Barber wijst in zijn boek met de veelzeggende titel Het Rijk van de Angst op de 
tweede invulling van de dimensie onzekerheidsvermijding. Deze invulling schets een 
heel wat negatiever, in sommige gevallen zelfs paranoïde, beeld van de manier waarop 
Amerikanen met onzekerheid omgaan. Barber toont aan dat door het gewelddadige 
karakter van de frontier de angst om alles wat men heeft verworven weer kwijt te raken 
bijna een tweede natuur werd. 
  Onzekerheid wordt in de context van de frontier volgens Barber op de meest directe 
manier vermeden. Enerzijds is dat door het recht te eisen op het hebben en dragen van 
wapens. 
  Anderzijds werd onzekerheid in de context van de frontier gereduceerd door nooit te 
wachten tot men wordt aangevallen, maar er voor te zorgen dat men de eerste klap 
uitdeelt. 
  Barber wijst in dit verband op de voor mijn case belangrijke doctrine van de preemptive 
strike. Deze doctrine heeft in de context van de frontier een lange traditie. In de simpelste 
vorm komt het neer op „eerst schieten en dan vragen.‟ Bovendien eigenden de mensen 
in de frontier  zich het recht toe om eigen rechter als spelen als er een bedreiging was. 
  Het is overigens goed om te zien dat dit soort bedreigingen niet per se afkomstig 
hoefden te zijn van Indianen. Gewone blanke overtreders van de wet werden op 
dezelfde meedogenloze manier aangepakt, waarbij meestal maar één straf gold en dat 
was de doodstraf. 
 
Hernan de Soto geeft een aanvullende interpretatie van de consequentie van de angst 
van de bewoners van de frontier om alles weer kwijt te raken. De Soto stelt in zijn boek 

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

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

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

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

5.9  Tijd 

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

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

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

5.10  Conclusie 

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

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


