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6  Culturele Identiteit, Geografische Clustering en Politieke 
Cultuur 

 

6.1  Inleiding 

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

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

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

6.2  De Tweedeling in Noord versus Zuid 

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

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

                                                                                                                                      
identificeerde met deels gefingeerde iconen uit de riddertijd zoals Ivanhoe, de romanfiguur van Sir Walter Scott, in Fry, How 
the Scots made America, pp. 169-170. Hoe diep die identificatie gaat en hoe weerbarstig dit sentiment is, geeft Fry aan door te 
stellen dat “this association of a make-believe Scotland with a make-believe South has been hard tot shake off.” In Fry, 
How the Scots made America, p. 185. 
856 In de index van Gastil ontbreekt Berkeley bijvoorbeeld in het geheel. 
857 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 177. 
858 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 178. Zie voor een relativering van de cavalier-invloed op de politieke cultuur 
in het Zuiden bijvoorbeeld ook in Phillips, Kevin (1999) The Cousins‟ Wars: Religion, Politics, & The Triumph of Anglo-America. 
New York: Basic Books, pp. 351-352. 
859 Gastil, Cultural Regions in the United States, p. 177. 



256 
 

fighting Britons, in contrast to the urban, commercial, and seafaring English who 
dominated the eastern or Puritan states.”860 
  Zoals ik eerder heb laten zien zijn auteurs als Wilbur J. Cash en James Mc Enteer nog 
uitgesprokener over de geringe invloed van de elite in de zuidelijke staten. Bij hem 
moeten we de expansie west en zuidwaarts helemaal niet toeschrijven aan „aristocraten.‟ 
  Cash geeft bijvoorbeeld aan dat wat gezien werd als het Oude Zuiden van de 
plantagehouders in feite een nieuw fenomeen uit de 19de eeuw was. Immers: de grote 
katoenplantages in de zuidelijke staten Zuidwest van Virginia zoals Zuid-Carolina, 
Alabama, Mississipi en Louisiana waren pas opgekomen na de introductie van de 
uitvinding van de cotton gin door Eli Whitney in 1793. Cash geeft vervolgens aan wie dan 
wel de zuidelijke ruling class vertegenwoordigde. Volgens hem waren het “the strong, the 
pushing, the ambitious among the old coonhunting population of the backcountry.”861 
 
De kanttekening op het culturele karakter van het Zuiden wil niet zeggen dat er geen 
sprake is van een onderscheidende zuidelijke cultuur met alle gevolgen van dien voor 
het proces van strategische besluitvorming. We moeten echter goed zien dat als we het 
over het Zuiden hebben – en over de typische culturele identiteit van het Zuiden – we 
feitelijk twee culturele identiteiten onder de loep nemen. De ene cultuur is die van de 
relatief kleine aristocratie en de andere is de zuidelijke mentaliteit die uit de in aantal en 
geografische dekking veel belangrijkere onderklasse van het Zuiden voortkomt. 
  Als we de gevolgen hiervan projecteren op de regionale indeling, zoals door Fischer 
wordt gepresenteerd, moeten we in ieder geval stellen dat het Zuiden - met uitzondering 
van de kustgebieden zuid van Maryland tot aan de grens van Florida - en het 
Zuidwesten van de Verenigde Staten, zoals Texas veel meer een backwoodsmen-mentaliteit 
heeft dan dat er de distressed cavaliers-mentaliteit van Fischer is terug te vinden.862 
 
 

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

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

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

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

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

6.4 Geografische Culturele Clusters en Politieke Cultuur 

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

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

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

6.4.1 Politieke Clusters en het Binnenlandsbeleid 

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

                                         
881 Ellis, American Political Cultures, p. 169. 
882 Mary Douglas presenteerde dit model in haar boek Natural Symbols uit 1970. Het grid/group model bestaat uit twee assen. 
Op de verticale as, de grid-as, wordt de mate waarin een samenleving over hiërarchische posities binnen de sociale structuur 
beschikt vastgelegd. Een samenleving die hoog scoort op grid kent omschrijvingen van gedrag dat bij bepaalde, vaak 
hiërarchisch geordende posities hoort. Een samenleving die daarentegen laag scoort op deze dimensie bestaat vooral uit 
individuen die ieder voor zich binnen het sociale bestel een positie dienen te veroveren maar deze ook weer zo kwijt 
kunnen raken. De tweede as, die van group, typeert de samenleving naar mate waarin het handelen van individuen 
ondergeschikt wordt gemaakt aan het groepsbelang en daarbij allerlei mechanismes kent om het individu in meer of 
mindere mate aan de groep te binden. Deze positie wordt afgezet tegen een samenleving waarin niet de groep bepalend is 
voor het handelen maar juist het individu. 
Zo ontstaan in het model vier typologieën met ieder hun eigen specifieke politieke cultuur. De vier typologieën worden 
omschreven als allereerst individualistisch, dit is het low grid/low group-kwadrant. Vervolgens is er het diagonaal daarvan 
optredende high grid/high group-kwadrant dit wordt omschreven als hiërarchisch. Het derde kwadrant is dat van low grid/high 
group dat als egalitaristisch wordt gekwalificeerd en het vierde kwadrant bestaat uit de combinatie high grid/low group. Dit laatste 
kwadrant krijgt in de literatuur de term fatalistisch mee. Zie in Douglas, Mary (1970) Natural Symbols: Explorations in Cosmology. 
New York: Pantheon. 
883 Ellis beschrijft deze combinaties voor de verschillende regio‟s uitgebreid in zijn boek. Zie in Ellis, American Political 
Cultures. 
884 Lewis, The Cultural Imperative, p. 117. 



262 
 

and dispatch them to Kuwait, Haiti, Panama, Vietnam, Grenada, Korea, or Afghanistan 
in the unalterable belief that only Americans can preserve democracy and free-trade 
routes.”885 
  De vraag die wij ons dienen te stellen is of de Amerikanen in hun geloof in de 
vermeende universele principes waar deze fundamenten van hun natie voor staat wel 
allemaal van dezelfde waarden uitgaan. 
 
De tegenstellingen tussen de verschillende politieke clusters bleken al direct bij het 
opstellen van de Grondwet en bij het indienen van de Amendementen. In tegenstelling 
tot de mythe dat de Grondwet tot stand kwam nadat de „wijze founding fathers alle 
staatsvormen hadden bestudeerd en daarna het beste hadden uitgekozen,‟ was de 
Constitution en de Bill of Rights volgens Fischer het resultaat van felle strijd waarbij de 
verschillende cultureel bepaalde uitgangspunten van de verschillende bloedgroepen 
heftig met elkaar botsten. 
  De belangrijkste geschilpunten waren de invloed van de federale overheid, de manier 
waarop vertegenwoordiging tot stand moest komen en last but not least wat gedaan 
moest worden met de slaven en de manier waarop de slaven een rol hadden in het 
vaststellen van de stemverhoudingen tussen de staten.886 
  Zo kwamen de principes van moreel universalisme en ordelijke vrijheid van de 
puriteinen duidelijk naar voren in hun politieke doelstellingen. De puriteinen stonden 
een sterke federale staat voor en waren tegenstanders van de slavernij. Heel anders 
waren de uitgangspunten van de backwoodsmen die fel tegen de invloed van de staat 
waren zoals die werd vastgelegd in de Grondwet. De backwoodsmen hanteerden daarbij 
het principe van natural freedom en elbow room. Daartegenover stond weer het 
uitgangspunt van hegemonic freedom van de Virginians waarmee zij legitimeerden dat de 
slavernij niet in strijd was met de universele rechten van mensen. 
  Het beeld dat uit het onderzoek van Fischer naar voren komt is dat het feitelijk eerder 
verwonderlijk was dat de Verenigde Staten niet uit elkaar zijn gevallen in verschillende 
onafhankelijke regio‟s dan dat er een federale staat ontstond. De bekendste en meest 
dramatische scheiding tussen de verschillende bloedgroepen was natuurlijk de 
Amerikaanse Burgeroorlog, maar ook op andere momenten in de geschiedenis scheelde 
het niet veel of er was een „Balkanisering‟ van de Verenigde Staten opgetreden. 
 
Om de eenheid te bewaren waren de vertegenwoordigers van de verschillende 
cultuurclusters gedwongen om coalities te sluiten. De meest logische manier daarbij was 
dat twee of meerdere partijen compromissen sloten en inhoudelijk water bij de wijn 
deden. Een andere manier was om een zogeheten omnibus-kandidaat te vinden die 
appelleerde aan de uiteenlopende culturele sentimenten van het electoraat. Het mooiste 
was daarbij dan dat zo‟n kandidaat ook werkelijk zijn roots had in de verschillende 
cultuurclusters en daardoor authentiek over kon komen. 

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

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

6.4.2 Politieke Clusters en het Buitenlandsbeleid 

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

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

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

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

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

                                         
906 Mead, Special Providence, p. 93. 


